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APRESENTAÇÃO 
 

Em 2021, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade 

de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) deu um 

importante passo em sua consolidação, inaugurando uma terceira Linha de Pesquisa (Mídia 

e Informação) que, juntamente com as duas outras existentes (Mídia e Cidadania e Mídia e 

Cultura), refletem o amadurecimento teórico, metodológico e epistemológico das pesquisas 

que aqui são gestadas. Nessa mesma perspectiva, desde a realização do XIV Semic em março 

de 2021, o evento teve o seu escopo alterado e passou a ser intitulado como Seminário 

Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação.  

A XV edição do Semic tem como tema central os “Desafios Midiáticos da 

Comunicação e da Informação no Cenário Contemporâneo”, numa compreensão de que os 

atuais tempos históricos - profundamente afetados pela pandemia do Covid-19 que acentua 

desigualdades e acirra os enfrentamentos - atribui enorme centralidade aos processos 

midiáticos, comunicacionais e informacionais, impactando também na esfera da cidadania, 

da cultura e da informação. 

No XV Semic, tais questões foram abordadas nas conferências de abertura e de 

encerramento, bem como também transversalizarão os Grupos de Trabalho e o I Semic 

Jovem, evento criado em comemoração aos 15 anos do Seminário Internacional de Mídia, 

Cultura, Cidadania e Informação com o objetivo de acolher pesquisas de graduandos(as) 

relacionadas às áreas de Comunicação e Informação. 

 
Rosana Maria Ribeiro Borges 
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EXPANSÃO PELO DETALHE: EXPERIÊNCIAS DE LEITURA DE TODO DIA A MESMA NOITE 

 

Camila Tapia1 

Rogério Borges2 

 

RESUMO 

 

No campo jornalístico, o livro-reportagem é a mídia que possibilita maior experimentação, uso da 

técnica, aprofundamento da abordagem e construção da narrativa em um reportar intenso e acurado. 

Quando com uma escrita de Jornalismo Literário, essas potencialidades são ainda mais expandidas. 

Este artigo apresenta os resultados de pesquisa quali-quantitativa realizada com o objetivo de 

entender a percepção dos estudantes da disciplina Produção de Texto Jornalístico II, da graduação 

em Jornalismo da Universidade Federal de Goiás, sobre a experiência de leitura do livro-reportagem 

Todo dia a mesma noite: a história não contada da boate Kiss, de autoria de Daniela Arbex, e 

identificar os efeitos desse produto jornalístico na compreensão dos discentes da realidade sobre o 

segundo maior incêndio do Brasil em número de vítimas fatais, ocorrido em janeiro de 2013 na 

cidade de Santa Maria, no Sul do país. Discorre-se sobre as possibilidades e características do livro-

reportagem, bem como sobre os efeitos do uso da linguagem literária na ampliação da compreensão 

dos acontecimentos e da realidade. Apresentam-se os dados obtidos com uma amostra probabilística 

composta por 23 alunos, em participação anônima e voluntária. A partir de Análise de Conteúdo 

crítica, observa-se que a leitura do livro-reportagem em questão trouxe novos conhecimentos sobre 

o fato e causou grande impacto no público. O uso de elementos de literatura para a construção da 

narrativa não-ficcional gerou maior empatia e identificação, permitindo maior fruição do texto e 

maior envolvimento com o acontecimento e suas personagens, além de despertar maior interesse 

que o texto jornalístico factual. Por fim, conclui-se que o livro-reportagem analisado tem papel 

importante para a construção do conhecimento e memória sobre o acontecido e os desdobramentos 

do fato. Confirma-se que a narrativa não-ficcional estudada, elaborada com abordagem extensiva e 

intensiva, permite novas vozes serem ouvidas e, com descrições minuciosas e apurações precisas, 

ajuda a contextualizar e humanizar os fatos. 

 

Palavras-chave: Livro-reportagem; Jornalismo Literário; Não-ficção; Leitura; Daniela Arbex.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Reportagem é jornalismo em essência e por excelência. Nem sempre, contudo, ocupa 

espaços de destaque na imprensa brasileira. Isso ocorre pelos mais variados motivos, dentre 

eles as carências de tempo de produção, espaço de publicação e recursos financeiros, assim 

                                                 
1
 Jornalista mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG), na linha de pesquisa Mídia e 

Cultura, com bolsa de fomento Capes. Especialista em Jornalismo Cultural pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) e escritora. E-mail: camilatapia@discente.ufg.br 
2
 Jornalista doutor em Comunicação e Sociedade pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Estudos 

Literários e Linguística pela UFG. Professor-adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e 
repórter do jornal O Popular. E-mail: rogeriopereiraborges@hotmail.com 
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como o apego à fórmula de estrutura noticiosa curta, objetiva e muitas vezes superficial — 

por imposição editorial, hábito, praticidade, tradição ou mero comodismo.  

Segundo Eduardo Belo (2006), muitos veículos no Brasil em crises de identidade e de 

receita dispõem de poucas condições para investir em extensa e qualificada equipe de 

repórteres e, com essas limitações e edições reduzidas, encontram-se em posição difícil para 

abrigar a avalanche de assuntos diversos com qualidade. O autor observa que a cobertura da 

imprensa nacional tem se tornado cada vez mais burocrática e superficial, o que leva os 

veículos, dia após dia, desprezarem o acompanhamento de boas histórias, obrigando aos 

profissionais interessados em análises mais complexas a respeito do que os fatos 

representam no tecido histórico-cultural-social a procurarem caminhos alternativos. Para 

enriquecer o trabalho, “[...] profissionais e empresas de comunicação têm de abandonar a 

batalha, perdida de antemão, contra a quantidade para lutar no campo da qualidade da 

informação.” (BELO, 2006, p. 39). 

Para tanto, faz-se necessário um reportar intenso, denso e profundo. É a capacidade 

qualitativa do trabalho jornalístico de situar o público diante dos fatos que fará com que este 

note o diferencial que a produção de um profissional do jornalismo pode oferecer em um 

mundo em que o acesso à informação — nem sempre de qualidade — está disponível por 

meio de um clique. Uma das importantes opções no campo da informação com densidade é 

o livro-reportagem. 

Belo (2006) aponta que, curiosamente, as motivações para o crescimento do 

jornalismo em livro no Brasil têm sentido contrário ao que ocorre no continente europeu e 

em terras estadunidenses, onde a tradição de reportagem abre espaço para uma exploração 

aprofundada nos livros de temas que não interessam aos jornais e revistas ou que já foram 

muito abordados por esses periódicos, tornando comum encontrar livros com diferentes 

enfoques sobre a mesma temática ou personagem. Já no cenário nacional, “uma parcela 

importante do livro-reportagem, a que trata de temas contemporâneos, ocupa basicamente 

o espaço deixado pela cobertura superficial dos periódicos” (BELO, 2006, p. 40). 

Conforme a maturidade do mercado editorial de cada país, o livro-reportagem ocupa 

espaço de importância em maior ou menor grau no setor. Edvaldo Pereira Lima (2009) realça 

que, ao desempenhar o papel específico de preencher vazios deixados pela prática 
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convencional e prestar informação ampliada sobre fatos, situações e ideias de relevância 

social, abarcando uma variedade temática expressiva, o livro-reportagem ajuda a aprofundar 

o conhecimento do nosso tempo e elimina, ainda que parcialmente, o aspecto efêmero da 

mensagem da atualidade praticada pelos canais cotidianos da informação jornalística. 

É, portanto, muitas vezes, em busca da explicação, da contextualização, do 

aprofundamento do fato e daquilo que o circunscreve que os profissionais do jornalismo 

optam pelo livro-reportagem. A rigor, é uma reportagem normal, passível de empregar o 

mesmo padrão técnico e de conduta que seria empregado caso fosse publicada em qualquer 

outro meio. Porém, Belo (2006, p. 41) nos recorda que, enquanto instrumento aperiódico de 

difusão de informações, o livro traz possibilidades especiais: 

Por suas características, não substitui nenhum meio de comunicação, mas serve 

como complemento a todos. É o veículo no qual se pode reunir a maior massa de 

informação organizada e contextualizada sobre um assunto e representa, também, 

a mídia mais rica — com a exceção possível do documentário audiovisual — em 

possibilidades para a experimentação, uso da técnica jornalística, aprofundamento 

da abordagem e construção da narrativa. 

A definição acima permite perceber o quanto o conceito de livro-reportagem 

guarda uma ligação estreita com a concepção de jornalismo. Em especial com o 

jornalismo “de profundidade”, mais crítico e analítico. Do ponto de vista técnico, o 

livro revela-se como o instrumento mais rico para o exercício da profissão. Tirando 

o fator temporal, já que em geral o veículo não comporta temas de caráter 

efêmero, todos os demais princípios do ofício podem ser aplicados e explorados 

intensamente. Forma, conteúdo e, em especial, dimensão consistem no conjunto 

de características que diferencia o jornalismo em livro do praticado em outros 

meios. (BELO, 2006, p.41) 

Em uma abordagem multiangular, polifônica e plural, que busque uma compreensão 

da realidade que ultrapasse o enfoque linear, trabalhando o contexto em que estão 

inseridos fato, situação ou personagem; analisando os antecedentes e prevendo 

desdobramentos; bem como humanizando a reportagem, o jornalismo vai ao encontro das 

potencialidades oferecidas pela narrativa literária. Há incontestável importância nas 

escolhas das formas narrativas para o despertar do interesse do público, para a construção 

do envolvimento deste com a história e para a manutenção em sua memória do que foi 

narrado.  

De acordo com Lima (2009), é preciso almejar um grau de extensão e/ou 

aprofundamento extensivo (horizontalização) e intensivo (verticalização) do relato, na busca 

pelo entendimento mais amplo possível da questão em exame, ao estilo do melhor 
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jornalismo interpretativo, de forma que a modalidade de informação aprofundada da 

contemporaneidade adquira qualidade de proposta de leitura ampliada do real. O 

aprofundamento é horizontal quando são apresentados dados, números, informações e 

detalhes que ampliam quantitativamente ao leitor ou leitora sua taxa de conhecimento do 

tema; e é vertical quando esse(a) é alimentado(a) com informações que possibilitam 

aumentar qualitativamente seu conhecimento, como com uma análise multiangular de 

causas e consequências, de efeitos e desdobramentos, de repercussões e implicações, 

solidificando a real compreensão do tema e da sua inserção no contexto. 

Lima (2009) ressalta que o livro-reportagem prolonga o ciclo de existência dos 

acontecimentos, ainda que a partir de temas conhecidos de antemão pelo público e que 

tenham sido veiculados inicialmente pela imprensa cotidiana, reposicionando o que já foi em 

termos do que representa hoje. No calor dos acontecimentos, nem sempre é possível 

perceber seus contornos mais completos. “O vazio de tempo, entre o presente e o passado 

histórico — que supõe um distanciamento mais prolongado do atual —, é coberto pelo livro-

reportagem.” (LIMA, 2009, p. 46). 

Além da compreensão de que o livro-reportagem muitas vezes seja fruto da 

inquietude do jornalista que tem algo a dizer com profundidade e não encontra abertura 

para fazê-lo no espaço quotidiano midiático, Lima (2009) pontua, ainda, que o livro-

reportagem pode ser também fruto da busca por realizar um trabalho que permita ao 

jornalista utilizar todo o seu potencial de construtor de narrativas da realidade. 

O jornalismo oferece ao profissional de talento e fôlego para o aprofundamento 

numerosas possibilidades de tratamento sensível e inteligente do texto, 

enriquecendo-o com recursos provenientes não só do jornalismo, mas também da 

literatura e até do cinema [...]. A satisfação pelo uso de todo o seu potencial de 

talento, pelo desafio da comunicação de amplitude, é um fator motivador que 

impulsiona alguns dos profissionais de imprensa a procurar, no livro-reportagem, a 

medida exata para exigir ao máximo suas habilidades de comunicador do real. 

(LIMA, 2009, p. 34) 

Felipe Pena (2006) esclarece que o uso do Jornalismo Literário é uma alternativa 

complexa, que não passa apenas por fugir das amarras da redação ou exercitar certa veia 

literária do jornalista-autor. Entende o conceito como mais amplo, significando, para além 

do rompimento das correntes do lead e da evasão aos definidores primários — noção trazida 

por Stuart Hall et all. (In: TRAQUINA, 1999, p. 228) —, uma potencialização dos recursos do 
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jornalismo, que permite ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar 

visões amplas da realidade, exercer plenamente a cidadania e garantir perenidade e 

profundidade aos relatos. 

Sendo assim, o jornalista literário não ignora as técnicas narrativas aprendidas no 

jornalismo diário e, sim, desenvolve-as. Segundo Muniz Sodré (2009, p. 70, grifo do autor), 

prioriza-se a “dimensão sensível”, com uma “compreensão do acontecimento mais 

perceptiva do que intelectiva”. A apuração rigorosa, a observação atenta, o cuidado ético, a 

capacidade de se expressar claramente, as técnicas de entrevista, entre outros parâmetros 

profissionais, continuam extremamente importantes, porém são acrescidos de abordagens 

criativas e originais, em textos com valor estético, que permitam ao público um mergulho 

atrativo e profundo nos fatos, situações e personagens, de forma que encontrem, no livro-

reportagem, a continuidade da permanência viva do tema (BELO, 2006; LIMA, 2009; PENA, 

2006). 

É o que faz a jornalista Daniela Arbex (2018a) no livro-reportagem Todo dia a mesma 

noite: a história não contada da boate Kiss, cujas experiências de leitura por estudantes 

universitários do curso de Jornalismo foram objeto de estudo desta pesquisa. Publicado em 

janeiro de 2018, o livro conta pormenores do segundo maior incêndio do Brasil em número 

de vítimas fatais, ocorrido na noite de 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no 

Rio Grande do Sul. 

A leitura do livro-reportagem e posterior apresentação de seminário foi parte da 

avaliação dos discentes da turma de Produção de Texto Jornalístico II (PTJII) da graduação 

em Jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG), ministrada em formato remoto no 

primeiro semestre de 2021, ano em que o ocorrido na casa noturna completou oito anos, 

ainda sem julgamento dos réus.  

Em pesquisa quali-quantitativa, que tem como objetivo entender a percepção dos 

estudantes da disciplina de PTJII sobre a experiência de leitura do livro-reportagem Todo dia 

a mesma noite e identificar os efeitos desse produto jornalístico na compreensão deles da 

realidade sobre a tragédia ocorrida na boate Kiss, apresenta-se a análise dos dados obtidos 

com os questionários aplicados. 
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2 EXPERIÊNCIAS DE LEITURA 

 

No primeiro semestre de 2021, foi ministrada de forma remota (e relativa ao 

segundo semestre do calendário acadêmico de 2020 da instituição, devido à situação 

emergencial desencadeada pela pandemia mundial de Covid-19) a disciplina Produção de 

Texto Jornalístico II (PTJII) no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Contando com 53 alunos matriculados, a disciplina abordou temáticas relativas à produção 

de texto jornalístico no formato reportagem, incluindo estruturas, tipos e estilos; técnicas de 

apuração e entrevistas; pluralismo discursivo; bem como a grande reportagem, o livro-

reportagem e o uso da linguagem e das técnicas do Jornalismo Literário. 

Em uma das atividades propostas ao longo do semestre, a turma foi dividida em 4 

grupos, dos quais 3 leram e apresentaram seminários sobre o livro-reportagem Todo dia a 

mesma noite, de Daniela Arbex (2018a), totalizando 40 leitores. Suas experiências de leitura 

foram objeto desta pesquisa, entendidas as leituras como revelações pontuais da polissemia 

do texto literário e “lugar de produção de sentido, de compreensão e de gozo”, conforme 

conceitua Goulemot (2011, p.107). 

 

2.1 TODO DIA A MESMA NOITE 

 

“Eu sempre falo que o jornalista não escolhe a história, mas é escolhido por ela”, 

comenta Daniela Arbex para Lopes (2018), em entrevista ao site de notícias G1, do Rio 

Grande do Sul. Em 2013, Arbex acompanhou em Juiz de Fora as notícias sobre o incêndio da 

boate Kiss, em Santa Maria. Recebeu a ideia do livro de um colega do grupo de comunicação 

em que trabalhava como repórter especial. Ele conhecera uma enfermeira que trabalhou no 

socorro às vítimas e disse à jornalista que ela precisava contar essa história. 

Convencida pelo colega, Daniela contatou os familiares das vítimas pelas redes 

sociais digitais, para iniciar a produção do livro. A primeira resposta veio da mãe de uma das 

vítimas, dizendo que era bom que havia sido procurada, que precisavam ser ouvidos (LOPES, 

2018). E foi assim que a autora procedeu: dando voz aos sobreviventes, aos familiares e 

amigos das vítimas, às equipes de resgate e aos profissionais da área da saúde, muitos 
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ouvidos pela primeira vez. O ex-prefeito da cidade também foi ouvido; já os quatro réus do 

processo se recusaram a falar. 

Ecléa Bosi (1993, p. 281) explica que “o tempo não flui uniformemente, o homem 

tornou o tempo humano em cada sociedade. Cada classe o vive diferentemente, assim como 

cada pessoa”. Também por isso, a adoção, por parte do Jornalismo Literário, da escuta da 

história oral é fundamental em produções do gênero, podendo ser observada nos clássicos, 

como Hiroshima, publicado originalmente em 1946 pelo ganhador do Prêmio Pulitzer de 

Ficção John Hersey (2002), e em obras recentes, como as de autoria da jornalista-autora 

bielorrussa Prêmio Nobel de Literatura Svetlana Alekisiévitch (2016a, 2016b), A guerra não 

tem rosto de mulher e Vozes de Tchernóbil, publicadas pela primeira vez em 1985 e 1997, 

respectivamente. Trata-se de potencializar, em outras dinâmicas e níveis mais profundos, o 

que Cremilda Medina (2008) defende como imprescindível no jornalismo em geral: o 

“diálogo possível” entre quem entrevista e quem é entrevistado. 

Segundo Bosi (1993, p. 283, grifo da autora), “se a memória é, não passividade, mas 

forma organizadora, é importante respeitar os caminhos que os recordadores vão abrindo 

na sua evocação porque são o mapa afetivo e intelectual da sua experiência e da experiência 

do seu grupo [...]”. Tendo feito uso da escuta da história oral quantas vezes se fez necessário 

e sem a imposição do tempo de fechamento, Arbex (2018a) demonstrou esmero jornalístico 

e investigativo. 

Todo dia a mesma noite é o resultado de mais de 100 entrevistas, 5 viagens e da 

leitura de 20 mil páginas do inquérito do caso Kiss, em quase 2 anos de trabalho intenso da 

repórter (ARBEX, 2018b; LOPES, 2018; MORAIS, 2018). Nas 240 páginas, Arbex (2018a) 

reconta, em narrativas humanizadas e impactantes, os últimos momentos de vítimas, 

familiares, equipes médica e policial e autoridades antes da fatídica madrugada de 27 de 

janeiro de 2013. 

"Eu chorei em todas as entrevistas, durante, depois, e enquanto escrevia. Foi muito 

duro ouvir tudo aquilo, compartilhar o tamanho da dor dessas pessoas", conta a autora à 

Lopes (2018). Mas tamanho envolvimento, muitas vezes crucificado aos moldes da produção 

jornalística regular, transforma-se em um texto com elevada capacidade de promover 

empatia em seus leitores, que sentem reverberar no livro a dureza sentida pela autora ao 
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produzi-lo e, mais, as dores tão cruéis que marcaram a existência dos envolvidos direta ou 

indiretamente no fato e a memória coletiva de uma nação. “Se a subjetividade é interditada 

pelas prescrições de um jornalismo tecnicista que se pretende isento, imparcial e objetivo, 

no trabalho de jornalistas como Arbex, a subjetividade se estabelece como orientação e 

também como resistência aos controles discursivos” (DIAS, 2019, p. 142). 

A jornalista-autora conta, em entrevista a Morais (2018), que ouviu muitos 

agradecimentos pelo livro que eterniza personagens e ocorrido, e rebate: “mas sou eu quem 

deve agradecer. Pela chance única de repensar minha própria vida e de fazer da minha 

escrita um instrumento de transformação humana”. Ao reconstituir de maneira sensível e 

acurada os eventos da madrugada em que 242 pessoas perderam suas vidas e mais de 4 mil 

foram diretamente afetadas (ARBEX; 2018b), Daniela Arbex permite a construção e o 

entendimento da dimensão de uma tragédia sobre a qual tanto havia sido dito em 

coberturas jornalísticas anteriores e, ainda, tão pouco. 

Numa luta contra o esquecimento, Arbex (2018a) foge das vozes institucionais já 

conhecidas, dá vocalização àqueles antes sem espaço midiático, mostra personagens os mais 

diversos em seus estados mais vulneráveis, pontua os descuidos e responsabilizações, traz à 

tona informações desconhecidas mesmo após 5 anos de abordagens jornalísticas do fato e 

retoma tudo de forma emocionante, mas não sensacionalista.  

Na orelha do livro-reportagem, a editora afirma ao público que o que Daniela Arbex 

(2018a) fez em Todo dia a mesma noite foi um memorial em homenagem às vítimas, mesmo 

que, para isso, tenha precisado revisitar o momento em que jovens se amontoaram nos 

banheiros da Kiss em busca de ar, o ginásio onde pais foram buscar seus filhos mortos, os 

hospitais onde se tentava desesperadamente salvar as vidas que se esvaíam por conta das 

queimaduras e, principalmente, da fumaça tóxica inalada. Trata-se, informa a orelha, de uma 

leitura de uma reportagem contundente que é uma dolorosa e necessária tomada de 

consciência, um despertar de empatia por todos os jovens que tiveram seus futuros 

barbaramente interrompidos por um crime até então impune. 

Com o uso de elementos emprestados da literatura na construção de seu texto, como 

a utilização de diálogos, flashbacks e flashforwards, descrições minuciosas, personagens 

esféricos (FOSTER, 2005), reconstituição cena-a-cena etc., Daniela Arbex (2018a) nos 
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transporta para dentro do desespero da boate e dos corações silenciosos do ginásio, faz-nos 

sentir a agonia dos socorristas e ouvir os repetidos toques dos celulares com telas que 

indicavam “mamãe”, “casa”, “mana”, “pai”. Ao público, Todo dia a mesma noite permite, 

enfim, dimensionar os apelos por justiça e compreender uma cidade desolada após tal 

acontecimento estarrecedor.  

Simião (2018) afirma que a reconstrução do que aconteceu pelo texto de Daniela 

Arbex “é quase insuportável”, e “nos toca ainda mais quando nos damos conta de que tudo 

é realidade”. Para ele, “é impossível sair indiferente após a leitura do livro”. Em busca de 

uma exploração sobre se realmente o livro-reportagem pôde ampliar os conhecimentos e 

modificar o entendimento e o envolvimento dos estudantes da disciplina de PTJII com o fato, 

realizaram-se os procedimentos metodológicos para a pesquisa. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inserida na Teoria dos Efeitos Limitados, uma vez  que  a apreensão das informações 

passaria não só por uma dimensão psicológica, mas também sociológica, foi realizada 

Pesquisa Empírica de Campo, que também pode ser alocada dentro das Teorias da Recepção 

do campo comunicacional (WOLF, 1995). A pesquisa foi elaborada a partir de procedimentos 

analíticos quantitativos e qualitativos, com coleta de informações através de questionário 

estruturado com perguntas fechadas e abertas de participação voluntária e anônima. Por 

conta das restrições de segurança decorrentes da pandemia de Covid-19, os questionários 

foram aplicados via internet, com o uso da plataforma digital Google Forms.  

As definições do instrumento de coleta e as identificações do universo e da amostra 

da pesquisa se deram a partir da teorização de Duarte e Barros (2005). Obteve-se um total 

de 23 respostas (amostra probabilística) dentre os 40 discentes que leram o livro-

reportagem Todo dia a mesma noite (universo da pesquisa). Organizaram-se os resultados 

obtidos, com tabulação dos dados e montagem de gráficos para melhor visualização. Em 

seguida, realizou-se a análise dos mesmos com o método Análise de Conteúdo crítica 

(BARDIN, 2016) para ir além da mera aferição dos dados, também interpretando-os. 
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2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O questionário aplicado continha 4 perguntas de múltipla escolha, 1 pergunta com 

caixas de seleção (permitindo que mais de uma alternativa fosse selecionada) e 2 perguntas 

com resposta aberta sem limitação de caracteres. As 7 questões foram elaboradas a partir 

de noções intimamente relacionadas às características elencadas por Lima (2009) e Belo 

(2006) para o livro-reportagem e por Lima (2009) e Pena (2006) para o Jornalismo Literário. 

Tais categorias foram, portanto, também utilizadas como categorias de análise de conteúdo 

para a interpretação dos dados sobre a avaliação dos efeitos das experiências de leitura, 

conforme descritas na Tabela 1.  

A grade de análise mostra-as divididas em três grandes eixos temáticos: livro-

reportagem, Jornalismo Literário e efeitos da experiência de leitura de livro-reportagem 

escrito com o uso de elementos literários. 

 

Tabela 1 : Categorização da análise 

Livro-reportagem Jornalismo Literário Efeitos da experiência de leitura 

Abordagem multiangular e 

polifônica 

Tratamento estético do texto Aquisição de conhecimentos 

sobre o fato 

Qualidade da apuração do fato Fruição do texto Modificação de entendimentos 

sobre o fato 

Apresentação de dados, 

informações e detalhes 

Apresentação de personagens 

esféricas 

Maior envolvimento com a 

narrativa 

Contextualização do fato Construção da narrativa Geração de empatia e 

identificação no público 

Resgate de antecedentes e 

previsão de desdobramentos 

Uso de recursos narrativos 

literários 

Despertar e/ou aprofundamento 

de interesse no público 

Análise de causas, consequências, 

repercussões e efeitos 

Humanização do relato Prolongamento do ciclo de 

existência do acontecimento 

Aprofundamento horizontal e 

vertical do relato 

Poder imaginativo e apelo 

emocional 

Contribuição para a construção e 

perpetuação da memória coletiva 

sobre o fato 

Preenchimento de lacunas e 

esclarecimento de dúvidas 

Narrativa atraente Ampliação da compreensão do 

fato e da realidade 

FONTE: Elaboração própria 

 

A primeira constatação obtida foi de que a leitura do livro-reportagem trouxe aos 

discentes novos conhecimentos, mesmo àqueles que já haviam tido contato prévio com 

informações sobre o ocorrido. Dos 23 respondentes da pesquisa, apenas 1 não tinha algum 
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conhecimento sobre a tragédia ocorrida na boate Kiss antes de ler o livro-reportagem Todo 

dia a mesma noite, de Daniela Arbex (2018a), tal como pode ser observado na Figura 1. Já 

em resposta à pergunta número 2, todos informaram que a leitura do livro-reportagem 

citado possibilitou que adquirissem novos conhecimentos sobre o fato (Figura 2). 

 
Figura 1: Conhecimentos prévios à leitura 

 

FONTE: Elaboração própria / Google Forms 

 

 

Figura 2: Aquisição de 

conhecimentos  

FONTE: Elaboração própria / Google Forms 

 

Ao serem questionados sobre como avaliam a experiência de leitura de um livro-

reportagem escrito com uma linguagem literária, os discentes se mantiveram positivos. 

82,2% dos respondentes a avaliam como “excelente” e 17,4% como “boa”. Ninguém avaliou 

a experiência como “péssima”, “ruim”, “mediana” ou “indiferente”. 

 

 
Figura 3: Avaliação de leitura de livro-reportagem com linguagem literária 
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FONTE: Elaboração própria / Google Forms 

 

Partindo-se do entendimento de que o uso de Jornalismo Literário modifica a relação 

do público de compreensão da realidade, questionou-se como o uso de uma linguagem que 

se aproxima da literatura modificou o entendimento do(a) leitor(a) sobre o fato, bem como 

seu envolvimento com ele. Nesta pergunta, possibilitava-se que fossem marcadas quantas 

opções o indivíduo desejasse. A maior parte (91,3%) selecionou a alternativa “Causou-me 

grande impacto, fazendo, inclusive, com que em determinado momento do livro eu me 

emocionasse”. 

A segunda alternativa mais marcada evidencia o poder de gerar empatia e 

identificação no público ao se fazer uso de elementos de literatura para a construção da 

narrativa não-ficcional. 82,6% dos respondentes opinam que o uso dessa linguagem “Causou 

maior empatia, fazendo com que eu me identificasse mais com as personagens e suas 

histórias”. Em terceiro lugar, 78,3% apontam que uma linguagem que se aproxima da 

literatura permitiu maior envolvimento do que ao ler uma matéria com a linguagem 

noticiosa comumente usada no jornalismo. 

Mais da metade das leitoras e leitores da amostra (56,5%) entende, ainda, que a 

utilização dessa linguagem diferenciada possibilitou que a leitura de uma narrativa extensa 

de não-ficção fluísse (fruição) rapidamente, pois se sentiam “presos” à narrativa, como 

acontece na leitura de um romance ficcional. 10 dos discentes, inclusive, apontaram que a 

linguagem literária fez com que quisessem saber mais sobre um tema que, de outra forma 

apresentado, não lhes teria causado tanto interesse. 
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Figura 4: Entendimento e envolvimento com o fato a partir da linguagem 

literária  

Fonte: Elaboração própria / Google Forms. 

 

Conforme pode-se observar na Figura 4 acima, apenas 2 respondentes assinalaram 

que a escrita com elementos literários não modificou seus entendimentos sobre ou seus 

envolvimentos com o fato. Contudo, descarta-se a validade dessas respostas, podendo estas 

serem entendidas como possíveis equívocos de marcação ao analisarmos ambas respostas 

específicas e as demais respostas dos questionários dos dois respondentes. O Respondente 

número 4 marcou também outras 4 alternativas da mesma questão e o Respondente 

número 18 marcou todas as alternativas, o que aponta que houve, sim, modificações em 

seus entendimentos e envolvimentos com o fato. Essa interpretação é corroborada também 

em análises das respostas de ambos às perguntas abertas e às demais perguntas fechadas. 

Avalia-se no gráfico disponível abaixo, na Figura 5, que a maioria (60,9%) dos 

estudantes de jornalismo que leram o livro-reportagem em análise na disciplina de PTJII 

consideram que Todo dia a mesma noite foi “muito mais importante” para a construção de 

seu conhecimento e memória sobre o que aconteceu no incêndio da boate Kiss e os 

desdobramentos do fato do que outros produtos jornalísticos sobre o tema aos quais já 

tinha tido acesso anteriormente (matéria de TV, rádio, notícia de jornal ou site etc.). 21,7% 

dos discentes consideraram o livro-reportagem “mais importante” e 17,4% “igualmente 

importante” que outros tipos de produções jornalísticas. 

 

 

 

Figura 5: Comparativo de importância com outros produtos jornalísticos 
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FONTE: Elaboração própria / Google Forms 

 

 Em pergunta aberta, os discentes foram solicitados a descreverem o que mais lhes 

chamara atenção na leitura do livro-reportagem de Daniela Arbex (2018a). As descrições 

minuciosas e a riqueza e precisão de detalhes foram citadas em metade das respostas. 

Apontaram como esses fatores foram primordiais para inseri-los na história, de forma a 

construírem uma visualização dos cenários e se aproximarem do ocorrido, sentindo-se 

partícipes, como espectadores, do que era relatado. 

Outro ponto levantado foi a contextualização promovida pela autora, ao trazer para a 

narrativa eventos anteriores ao incêndio e seguir até os acontecimentos posteriores a ele. 

Alguns respondentes apontaram a transformação sensível promovida pela autora dos 

números de mortos e pessoas afetadas — que haviam aparecido de forma impessoal nas 

notícias anteriores sobre o fato — em pessoas com nome, rosto, voz e histórias de vida, 

através da transposição em narrativa dos relatos checados dos sobreviventes, familiares das 

vítimas, bombeiros e profissionais de saúde. Essa humanização do relato e os diferentes 

pontos de vista foram apontados como motivos para uma maior identificação com as 

personagens. 

O estilo de escrita da autora, o uso da linguagem literária, o apelo emotivo e a apuração 

precisa e profunda dos fatos também foram citados. Houve quem destacasse, ainda, de 

maneira mais genérica, a forma como o livro o(a) conseguiu “prender” como leitor(a) e 

instigar a querer saber mais sobre o assunto e como todas as emoções foram trazidas à tona 

por uma escrita fluída e envolvente. Outro destaque importante foi dado por um(a) 

respondente à forma, por ele(a) considerada excelente, como a caracterização dos 

personagens é apresentada, citando a aparição de gírias e regionalismos sulistas no livro e 
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como isso permitiu que se sentisse mais conectado(a) e mais próximo(a) ao evento real. As 

respostas dos respondentes a seguir resumem o sentimento geral observado: 

A apuração precisa e aprofundada dos fatos, trazendo depoimentos com detalhes 

que não costumam estar em matérias de jornal, TV, rádio etc. Isso aproxima ainda 

mais o leitor à tragédia, chega a ser perturbador para quem possui alguma 

instabilidade emocional. (RESPONDENTE N. 16) 

A forma como a autora conseguia descrever os fatos, a riqueza de detalhes fazia 

com que sentíssemos que estávamos em Santa Maria. O livro permitiu que fosse 

possível ter [uma] noção da tragédia que antes não havia. [...] (RESPONDENTE N. 22) 

Foi possível notar, também, o despertar de interesse em especializar o próprio 

trabalho profissional em produções do gênero Jornalismo Literário, visto que o universo 

pesquisado compreendia justamente uma turma da graduação em Jornalismo, o que leva a 

refletir sobre a importância de os estudantes de Jornalismo terem mais contato em sua 

formação com esse tipo de produção. 

A leitura do livro da Daniela Arbex foi incrível. "Todo dia a mesma noite" foi a 

primeira obra de Jornalismo Literário que li e fiquei encantada com essa e todos os 

seus detalhes. O que mais me chamou atenção foi o detalhamento profundo e 

coerente que a autora conseguiu fazer, organizar todas aquelas tantas informações 

de forma literária mesmo sendo essas fatos reais [sic] parece uma tarefa hercúlea, 

mas muito gratificante e, no caso dela, foi feita com maestria. Depois de ler o livro 

da Daniela me interessei muito por suas produções e pelo Jornalismo Literário em 

si [...]. (RESPONDENTE N. 8) 

Quando questionados, na última pergunta, também aberta, caso é possível dizer que 

a leitura do livro-reportagem de Daniela Arbex ampliou sua compreensão da realidade sobre 

a tragédia ocorrida na boate Kiss e, se sim, como, os respondentes foram unânimes em 

responder afirmativamente, incluindo um(a) que informou em seguida não possuir muito 

gosto por romances ficcionais ou não-ficcionais. Elencaram agora, após a leitura, saberem 

informações que antes não detinham. Dizem ter aumentado o conhecimento sobre os 

detalhes do caso; entendido mais sobre as responsabilizações dos envolvidos e o clamor por 

justiça; bem como enfim terem compreendido e dimensionado a extensão da tragédia e 

como ela impactou de forma estarrecedora familiares, sobreviventes, trabalhadores de 

resgate e salvamento, além de outros atingidos e diversos setores da sociedade. 

Os respondentes informaram, também, terem com a leitura de Todo  dia a mesma 

noite podido esclarecer dúvidas e preencher lacunas deixadas pela cobertura midiática 

anterior. Alguns comentam terem acompanhado as notícias à época do fato pela televisão, 



 

__________________________________________________________________________________________                                          

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                  25 

 

mas que apenas com a leitura do livro-reportagem foram capazes de entender a “real 

história” e de aproximarem suas realidades às realidades das personagens. Destaca-se que 

o(a) Respondente número 13 informou ter se sentido instigado(a) após a leitura a buscar 

ainda mais informações sobre o fato, assistindo a documentários e entrevistas sobre o 

ocorrido. Vale ressaltar as seguintes respostas obtidas: 

Sim. Através desta leitura, foi possível entender o sentimento e a real história das vítimas envolvidas na 

tragédia, coisa que até então nenhum outro produto jornalístico que também tratou do tema conseguiu causar. 

(RESPONDENTE N. 3) 

Sim, pois ela não conta apenas o fato que ocorreu no dia do acidente, ela narra a vida das vítimas e como as 

famílias reagiram. Ela humaniza e retira todas as pessoas que estavam no incêndio da condição de apenas 

números. (RESPONDENTE N. 21) 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na análise das experiências de leitura dos discentes de PTJ II do livro-reportagem 

Todo dia a mesma noite: a história não contada da boate Kiss percebe-se a presença dos 

elementos teorizados por Lima (2009), Belo (2006) e Pena (2006), foram confirmados por 

Arbex (2018a) e pelos questionários, quais sejam que os livros-reportagem expandem a 

compreensão da realidade, dão visões menos superficiais dos fatos e ajudam a 

contextualizá-los e humanizá-los. Há um deslocamento do relato simples, raso, que informa 

de maneira rápida e objetiva — e por vezes superficial e incompleta — do noticiário regular 

para uma dimensão contextual em uma narrativa de fôlego que aprofunda os fatos e seus 

contextos. 

Em uma narrativa não-ficcional trabalhada horizontal e verticalmente, Arbex (2018a) 

consegue aproximar leitoras e leitores das personagens e do acontecimento, convidando-os 

a uma dimensão mais real do peso e das consequências do incêndio na sociedade santa-

mariense e no país como um todo.  Em entrevista no ano de lançamento da obra, a autora 

admitia: “Uma coisa que eu queria muito é nacionalizar essa história. Que não fosse só a 

história da boate do Sul do país. Eu acho que contando dessa forma, vamos ter mais 

entendimento, e os pais vão encontrar mais acolhimento” (LOPES, 2018). É usar o jornalismo 

em sua potencialidade máxima e em forma criativa, pela necessidade de contar mais e 

melhor as histórias, também para o exercício da cidadania. 
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Mais do que simplesmente narrar histórias, a vocação do bom repórter é 

dimensionar os fatos que conta. Nenhum outro meio se compara ao livro, nesse 

aspecto. Nele o autor encontra condições de se expressar com clareza e 

profundidade, utilizando-se de todo o seu arcabouço de recursos profissionais, sem 

as limitações de tempo e espaço que caracterizam o trabalho nas redações. (BELO, 

2006, p. 48) 

Como veículo capaz de informar, revelar, documentar e analisar, o livro-reportagem 

encontra bela parceria no uso do Jornalismo Literário. Por si só, o livro já pede um alto nível 

de detalhamento, pesquisa, apuração, profundidade e contextualização na hora de explorar 

um tema que outros veículos jornalísticos não conseguem oferecer; com os elementos 

literários, agregam-se pinceladas de vivacidade a tudo isso. 

Dá-se significado à realidade constatada na expressão de um texto vigoroso, com 

valor estético, capaz de conduzir quem o lê por uma viagem simbólica pelos temas, cenários 

reais, personagens, eventos, fatos, sentimentos, impressões, gostos, cores, ritmos e sons da 

vida complexa tal qual é, como bem descreve Lima (2009). Através de uma escrita 

jornalístico-literária, a audiência é munida de meios para ampliar a compreensão de seu 

tempo, das origens, causas, efeitos e consequências dos acontecimentos. O Jornalismo 

Literário potencializa os recursos do jornalismo, de forma a ultrapassar a efemeridade dos 

acontecimentos cotidianos e proporcionar visões amplas da realidade, garantindo 

perenidade e profundidade aos relatos (PENA, 2006).  

A partir das averiguações aqui discriminadas, pode-se afirmar que, em Todo dia a 

mesma noite, Daniela Arbex (2018a) ultrapassa os limites imediatistas do fato central 

noticioso do incêndio e contextualiza a informação de forma multiangular, polifônica e 

abrangente, contribuindo para a formação de conhecimento do público, potencializando sua 

compreensão da realidade, e colaborando para a construção e manutenção do 

acontecimento na memória coletiva da sociedade. 

É também e sobretudo nos detalhes até então desconhecidos que Arbex (2018a) traz 

a seus leitores que o público pode se aproximar daquela realidade e de suas personagens. 

Não pelo caráter de novidade, mas por serem os detalhes muitas vezes decisivos nos 

acontecimentos e sempre potencializadores da narrativa. A dimensão humana do relato 

facilita uma identificação e ligação que irá permitir com que o fato ganhe nova extensão na 

compreensão empática do público. Quanto mais se aborda o sem-número de ações, 

detalhes, ambientes, personagens, climas psicológicos que configuram um acontecimento, 
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mais a narrativa ganha substância e impacto (LIMA, 2009). Belo (2006, p. 50) lembra que 

investigar tem uma conotação para além de procurar irregularidades, mentiras e trapaças: 

[...] É também penetrar fundo na alma de um personagem, conhecer seus hábitos, 

sua cultura ou retratar com minúcias o modo de vida de uma época. É 

contextualizar os fatos, analisar as circunstâncias, revelar os acontecimentos, 

levantar dados novos. Reter-se apenas à dimensão factual presente é a maneira 

mais fácil de empobrecer o trabalho e transformar o que poderia ser uma grande 

reportagem em um amontoado de frases coordenadas e sem vida. 

Reportagem é feita de detalhes, de descrições, de revelações. Mas é também feita 

de gente [...]. 

Em entrevista à Machado, na Rádio Cultura FM, Daniela Arbex (2018b) explica que ao 

ir à Santa Maria pretendia entender de que forma sua escuta jornalística podia ajudar a 

compreender o que foi esse fato e que era preciso construir memória sobre o episódio de 

maneira respeitosa. Informa que ficou impressionada com o tamanho do trauma que as 

pessoas carregam e com a devastação que o incêndio da boate Kiss causou não só, mas em 

especial, aos pais que perderam seus filhos nessas circunstâncias. Muitas famílias passaram 

a madrugada e um dia inteiro em busca de informações, só confirmando às 5 horas da tarde 

que tinham perdido um ente querido. “Famílias que perderam 2 filhos, mães que perderam 

uma filha e não suportaram a perda e tentaram se matar e tentaram matar a filha que 

sobreviveu. É uma coisa tão dramática que eu acho que só a literatura para dar conta dessa 

narrativa toda.” (ARBEX, 2018b). 

Apesar de ser um tema brutal, a autora entendia que precisava tratá-lo com 

delicadeza, em prol de não expor as famílias a mais um trauma ao serem retratadas de 

forma inadequada, desrespeitosa ou sensacionalista. Conseguiu fazer isso e mais: 

É tão bonito o que tá acontecendo a partir da publicação do livro. É como se uma 

rede do bem fosse contagiando um país, sabe? E cada pessoa que lê e que posta 

alguma coisa na rede social... é...  Um dos pais me disse essa semana assim: “cada 

postagem dessa é como se braços invisíveis nos abraçassem”. Olha o poder disso! 

Eu falo, eu fico arrepiada, porque isso é tão poderoso, isso é tão forte. [...] o 

retorno que mais tenho ouvido é que as pessoas terminam a leitura com um novo 

olhar sobre o sentimento, sobre a própria humanidade, sobre o seu 

relacionamento com as pessoas que amam. Eu acho que é isso: provoca uma 

reflexão tão profunda que tira a gente da nossa zona de conforto, porque faz com 

que a gente se coloque no lugar dessas pessoas. E, sem empatia, a gente não 

consegue transformar nada. Então, ao criar essa empatia, a gente consegue, eu 

acho que consegue um novo olhar pra essa realidade e pra nossa própria realidade, 

pra realidade de um país que precisa tanto construir uma nova história, uma 

história de respeito ao outro, uma história em que as instituições públicas 

consigam dar respostas adequadas ao cidadão, em que a gente tenha poderes 
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públicos que realmente se preocupem com o cidadão, uma Justiça que responda 

aos nossos anseios. [...] é um livro pra mexer com a gente. (ARBEX, 2018b) 

Todo dia a mesma noite alcança, portanto, um grau de aprofundamento extensivo e 

intensivo na busca pelo entendimento mais amplo possível do acontecimento de antes do 

dia da tragédia até a data de publicação da obra, com a previsão de possíveis 

desdobramentos, de forma que a modalidade da informação aprofundada da 

contemporaneidade adquire a qualidade da terminologia de Lima (2009) de proposta de 

leitura ampliada do real. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados 

 

EXPANSION THROUGH DETAIL:  READING EXPERIENCES OF EVERY DAY THE SAME NIGHT 

 

ABSTRACT  
 

In the journalistic field, the non-fiction book is the media that allows for greater experimentation, 

use of technique, deepening the approach, and construction of the narrative in an intense and 

accurate reporting. When with Literary Journalism writing, these potentials are further expanded. 

This article presents the results of qualitative and quantitative research carried out with the aim of 

understanding the perception of students in the Journalistic Text Production II discipline, from the 

Journalism undergraduate course at the Universidade Federal de Goiás, on the experience of reading 

the journalism book Every day the same night: the untold story of the Kiss nightclub, authored by 

Daniela Arbex, and identifying the effects of this journalistic product on the understanding of 

students of the reality of the second-largest fire in Brazil considering the number of fatalities, which 

occurred in January 2013 in the city of Santa Maria, in the south of the country. The possibilities and 

characteristics of journalism books are discussed, as well as the effects of the use of literary language 

in expanding the understanding of events and reality. The data obtained from a probabilistic sample 

composed of 23 students, in anonymous and voluntary participation, are presented. Based on critical 

Content Analysis, it is observed that the reading of the journalism book in question brought new 

knowledge about the fact and caused a major impact on the public. The use of elements of literature 

to build the non-fictional narrative generated greater empathy and identification, allowing for 

greater fluidity of the text and greater involvement with the event and its characters, in addition to 

arousing greater interest than the factual journalistic text. Finally, it is concluded that the analyzed 

journalism book has an important role in the construction of knowledge and memory about what 

happened and the unfolding of the fact. It is confirmed that the studied non-fiction narrative, 

elaborated with an extensive and intensive approach, allows new voices to be heard and, with 

detailed descriptions and accurate verifications, helps to contextualize and humanize the facts. 

 

Keywords: Journalism book; Literary Journalism; Non-fiction; Reading; Daniela Arbex. 
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O ENTRETENIMENTO NAS TEORIAS DA COMUNICAÇÃO: DE PROCESSO ALIENANTE A 

GERADOR DE CONHECIMENTO NO YOUTUBE 

 

Weberson Ferreira Dias1 

Suely Henrique de Aquino Gomes2 

RESUMO 

Com foco exploratório, este artigo busca discutir o conceito de entretenimento em cinco escolas das 

Teorias da Comunicação, a saber Americana (com foco na Teoria Funcionalista), Alemã (Teoria Crítica 

e Indústria Cultural), Francesa (Teoria Culturológica), Inglesa (Estudos Culturais Ingleses) e Escola 

Latino-Americana. O desafio, portanto, é traçar um fio que liga as cinco escolas, demonstrando as 

lentes do entretenimento, assim como era visto em cada uma delas, observando, mais recentemente 

como as aparições públicas e bem-humoradas de homossexuais no Youtube tornam-se parte 

estratégia do discurso LGBT, transmutando a mídia antes restrita a acessorialidade para, atualmente, 

posicioná-la como agente no processo comunicativo. Por anos a fio, o entretenimento foi rebaixado 

como produto da cultura de massa desprovido de qualquer valor intelectual. Assim, pretende-se 

articular entretenimento, humor e comunicação, dedicando especial atenção aos processos que 

envolvem o reconhecimento e amplificação de vozes na internet. Nesta análise, a discussão é 

articulada com base em dois vídeos emblemáticos de dois homossexuais nordestinos, 

disponibilizados na plataforma Youtube. Os vídeos “A psicopata do Grindr”, do canal Baia Bahia, e 

“Meu nudes que vazou”, do canal Raymundinho Furacão, produzidos, respectivamente, em 2016 e 

2019, os quais versam sobre alguns aspectos positivos e negativos da internet. O objetivo da análise 

é demonstrar que o que antes era visto como mera manipulação midiática se transmuta em 

protagonismo que pode gerar consciência no público LGBT. Considera-se que, a partir do advento da 

internet, no século XX, há uma forte mudança de pensamento cuja ótica coloca o entretenimento em 

outro patamar frente aos públicos. A ideia do movimento ao utilizar estes recursos é uma tentativa 

de dirimir ou minimizar essa visão popular estereotipada sobre questões homofóbicas, porém, mais 

consciente, relativamente autônoma e com uma ferramenta que atravessa fronteiras, o receptor se 

deslocou deste lugar de fala, para, mais recentemente, tornar-se produtor de conteúdos, avançar no 

sentido de gerar conhecimento e ampliar consciências. 

Palavras-chave: Teorias da Comunicação; Entretenimento; LGBT; Youtube; Humor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Pensar a comunicação a partir do desenvolvimento do entretenimento, da diversão, 

do lazer e, consequentemente, do humor é um exercício necessário para que possamos 

entender a evolução do pensamento que constitui o arcabouço do que comumente 

denominamos Teorias da Comunicação (TC).   

                                                 
1Doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: webersondias@gmail.com. 
2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Cidadania da Universidade Federal de 

Goiás (PPGCOM/UFG). E-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com. 
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A proposta deste texto é tomar como base a mudança no conceito de 

entretenimento do final do século XIX até início do século XXI para realizar seu objetivo: 

repensar as articulações entre entretenimento, humor e comunicação, dedicando especial 

atenção aos processos que envolvem o reconhecimento e amplificação de vozes na internet. 

Esta é a postura que perseguimos neste artigo. 

Para os intuitos deste texto, seguiremos Temer e Nery (2004, p. 23-24) e Tuzzo 

(2021), para o estudo sobre comunicação, estes permeiam o olhar de forma sistemática aos 

meios, assim como formas de informação ou comunicação socialmente desenvolvidas, em 

suma, trata-se dos estudos dos fenômenos sociais.  

O corpo do artigo está subdividido em três partes. A primeira consiste em uma 

varredura, com intuito de observarmos as distinções conceituais sobre entretenimento em 

cinco Escolas das Teorias da Comunicação: Americana (com foco na Teoria Funcionalista), 

Alemã (Teoria Crítica e Indústria Cultural), Francesa (Teoria Culturológica), Inglesa (Estudos 

Culturais Ingleses) e Escola Latino-Americana3. Em seguida, elucidamos de que forma o 

entretenimento se une à informação e qual sua relação com o humor. Na terceira parte, 

interessa-nos observar e analisar dois vídeos de canais de homossexuais no Youtube4, a fim 

de demonstrar o papel da internet como canal de entretenimento na amplificação de vozes, 

em grande parte, anteriormente silenciadas. 

Foge do escopo deste artigo supervalorizar a internet, recontar ou refazer o percurso 

das TC/mídias e/ou levantar e elucidar aspectos negativos relacionados ao entretenimento e 

comunicação, reverberando as óticas otimistas e pessimistas em relação aos avanços das 

tecnologias de comunicação e informação. Embora conscientes dos inumeráveis efeitos 

colaterais da internet e abordagens que poderiam ser exploradas, nosso olhar se volta para a 

revolução que o seu advento promoveu nas práticas culturais contemporâneas. 

                                                 
3 Aqui separamos por Escolas ligadas a territórios, mas há diversas categorizações, por exemplo, por 

paradigma, como fazem Temer e Nery (2004), bem como por perspectiva teórica, como o faz Vilalba (2006). 

4 Plataforma/rede audiovisual on-line, livre, democrática e híbrida de compartilhamento de vídeos. Como 

ferramenta gratuita, o site tornou-se uma das mídias sociais de compartilhamento de vídeos mais populares do 

mundo, estimulando a cultura participativa ao agregar conteúdos produzidos por usuários (TELLES, 2011; 

BURGESS; GREEN, 2009). 
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O desafio, portanto, é traçar um fio que liga as cinco escolas, demonstrando as lentes 

do entretenimento, assim como era visto em cada uma delas, observando, mais 

recentemente como as aparições públicas e bem-humoradas de homossexuais no Youtube 

tornam-se parte estratégia do discurso LGBT, transmutando a mídia, antes restrita a 

acessorialidade, para, atualmente, posicioná-la como agente no processo comunicativo. Para 

tanto, selecionamos os vídeos “A psicopata do Grindr”5, do canal Baia Bahia, e “Meu nudes 

que vazou”, do canal Raymundinho Furacão, ambos no Youtube, produzidos, 

respectivamente, em 2016 e 2019, os quais versam sobre alguns aspectos da internet. A 

partir de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório6 e preliminar, realizou-se uma 

observação participante identificada, a partir do método de análise de conteúdo7, ainda que 

numa plataforma audiovisual.  

 

2 O ENTRETENIMENTO COMO MANIPULAÇÃO 

2.1 Escola Americana 

Nossa análise inicia pela Teoria Funcionalista, localizada na Escola Americana. Essa 

teoria nasce na década de 1930 e se estende até o final da década seguinte, tendo como 

principais teóricos os sociólogos Harold Laswell e Paul Lazasrfeld, além de Robert Merton. 

Segundo essa teoria, os membros têm uma função no corpo (baseados no positivismo de 

August Comte), os meios de comunicação possuem funções sociais na sociedade.  

                                                 
5 Fundado em 2009, trata-se de um aplicativo de relacionamento amplamente utilizado por homossexuais, 

bissexuais, pessoas trans e pertencentes da comunidade queer. 

6 Tuzzo e Mainieri (2011, p. 241-2) caracterizam esse tipo de pesquisa como aquela que tem “a finalidade de 

formular um problema e esclarecer questões para desenvolver hipóteses, servindo de base para pesquisas 

futuras”. 

7 Tais formulações se basearam nos passos apresentados por Tuzzo (2016). Quanto à análise de conteúdo, 

neste artigo, voltamos para uma análise dos dados presentes nos vídeos em questão, na tentativa de 

compreender  alguns fenômenos possíveis desta análise. 
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Além de entender a comunicação como fenômeno natural, a inovação da Teoria 

Funcionalista foge dos efeitos das teorias precedentes8, para analisar as funções exercidas 

pelos meios de comunicação9, tais como vigilância (informativa, função de alarme), 

integração (correlação das partes da sociedade) e educação (transmissão da herança 

social)10 (ARAÚJO, 2012). Com o desenvolver das pesquisas, Lazasrfeld e Merton11 

acrescentam à mídia uma nova função: o entretenimento, aqui tratado como sinônimo de 

diversão (entertainment) (VILALBA, 2006) ou função recreativa (ARAÚJO, 2012). Nesse 

ponto, os teóricos identificaram o oposto da função, ou seja, uma disfunção, ao que 

denominaram “disfunção narcotizante”, que interessa ao escopo dessa análise. 

A disfunção narcotizante ou o entorpecimento social consiste numa ação da mídia 

para tirar a atenção da sociedade ao que realmente importa ao seu redor e torná-la cada vez 

mais inerte e, consequentemente, alienada quanto aos problemas sociais12. A disfunção, na 

prática, reside quando a classe trabalhadora, depois de um longo dia de trabalho, chega 

cansada em casa e quer apenas se distrair. Ao tentar aliviar suas tensões e conflitos reais, as 

pessoas recorrem a um produto midiático para satisfazer suas necessidades, ao passo que se 

tornam mais apáticas, social e politicamente. 

Nessa teoria, portanto, o entretenimento foi visto como um dos causadores da 

disfunção social, uma espécie de droga letárgica que teria o poder de retirar as pessoas dos 

problemas cotidianos da realidade para o escapismo, que, relacionado à busca pela mídia, se 

converte, por exemplo, em ouvir músicas no rádio e, ou assistir a novelas, futebol, comédia. 

                                                 
8 Referimo-nos aqui àquelas da também Escola Americana: Teoria Hipodérmica (manipulação), Teoria Empírico-

Experimental (persuasão) e Teoria dos Efeitos Limitados (influência), “superadas” pela Teoria Funcionalista. 

9 O período a que nos referimos nessa teoria é aquele do surgimento do aparelho televisivo, como principal 

ferramenta de comunicação, se juntando aos já existentes: rádio, cinema e jornal impresso. 

10 Lazarsfeld e Merton mapearam ainda as funções de atribuição de status e execução de normas sociais. 

Quanto aos especialistas que são representativos no processo de comunicação, Lasswell (1978) organizou e 

reduziu os comunicadores (jornalistas, editores e oradores) na função de integração. 

11 Wright, em 1960, também acrescentou a função de entreter o espectador (WOLF, 2003). 

12 Lasswell (1978, p. 116) já dizia que “quando as classes dominantes temem as massas, os dirigentes não 

compartilham sua visão da realidade com a massa da população”, já “que o seu poder depende da distorção 

(da informação)”. 
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Além do divertimento, tais conteúdos não tinham a função educativa e devido a isso, sequer 

instigavam o pensamento crítico. O desinteresse por temas do cotidiano, acerca do volume 

de informação e extensas rotinas de trabalho, além do consumo de conteúdo midiático e 

seus produtos, dada sua superficialidade, favorecendo um posicionamento acrítico frente 

aos problemas sociais, tendente ao conformismo, apatia. 

Importante destacar ainda que, no caso dessa teoria, é o receptor que tem o prazer 

de expor à mídia, se apropriando dela ao lhe atribuir eficácia. Precisamos destacar também 

que a mídia antecede o seu consumo, ou seja, o público a busca para satisfazer suas 

necessidades e são gratificadas por isso (Teoria dos Usos e Gratificações).  

 

2.2 Escola Alemã 

Partiremos agora para a Escola de Frankfurt, que surge na década de 1920 na 

Alemanha e ressurge três décadas depois, após o exílio de seus representantes e a queda do 

Nazismo. Nessa época, formavam o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt pensadores 

como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e Jürgen 

Habermas. À luz de uma releitura do marxismo(capitalismo), as investigações analíticas da 

Escola Alemã orbitavam sobre os impactos das guerras sobre a sociedade europeia, e, em 

várias frentes, refletiam sobre cultura, economia, ética, psicologia e comunicação. 

O despontar dos meios de comunicação fez com que os pensadores começassem a 

refletir sobre a crescente importância dos fenômenos de mídia e da cultura na formação de 

um modo de vida contemporâneo. Destacam-se dois pontos, o primeiro refere-se à Indústria 

Cultural (termo que substitui “Cultura de Massa”13) e o segundo, reflexo do primeiro, a 

Teoria Crítica14, que acusa a elite capitalista de lançar o olhar de mero elemento consumidor 

                                                 
13 Segundo Wolf (2003), o termo cultura de massa se referia a uma cultura que surge naturalmente das 

próprias massas. Sobre o termo Indústria Cultural, Hans Magnus Enzensberger (1929) o chama de “Indústria de 

Consciências”, devido a “sua capacidade de abastecer o indivíduo com grande parte do referencial necessário à 

formação de sua visão do mundo (gostos e juízos)”, ao passo que reforça a oposição entre “uso das mídias para 

repressão” e “uso das mídias para emancipação” (VILALBA, 2006, p. 90). 

14 Fugindo na noção pejorativa do termo, esta escola se fundamenta na razão para avaliar a própria razão. “A 

analogia principal do modelo é”, diz Vilalba (2006, p. 89), “a comunicação serve para mascarar ou revelar 

contradições e antagonismos entre o dizer e o agir”. 
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sobre a massa15. Com a Indústria Cultural houve a apropriação dos produtos e a criação de 

conteúdos (insumos) da cultura com transmissão em larga escala. A elite capitalista 

trabalhava duplamente sobre a massa: represar o pensamento crítico e explorar/lucrar com 

os produtos culturais.  

A abordagem crítica refutava tal processo localizado no tempo do lazer, ao passo que 

reiterava a necessidade do conteúdo midiático se converter numa ferramenta de 

racionalização educativa, embora o conteúdo fosse reformulado pelas elites para manter as 

classes baixas numa constante distração, já que a mensagem implícita poderia ser mais 

importante do que a visível16. Mantida docilizada, a massa tornava-se mais receptiva para 

acolher as informações e narrativas que, de fato, fossem de interesse das elites. Ao tornar os 

bens culturais em mercadoria, deslocava a massa para a esfera do consumo (consumo 

descontraído). Empregado e consumidor, objeto. 

Novamente, nessa linhagem histórica, o entretenimento é posto e, dessa vez, 

denunciado, como instrumento manipulativo da ideologia dominante, tendo a TV como 

principal protagonista nesse contexto. Assim, “divertir-se significa que não devemos pensar, 

que devemos esquecer a dor, mesmo onde ela se mostra”, mas também se mostra como 

fuga “do último grão de resistência que a realidade ainda pode haver deixado (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2002, p. 192). 

Ao que pudemos observar, a principal diferença ideológica dessa escola para os 

funcionalistas em relação ao entretenimento, se dá pela denúncia dos críticos ao uso 

intencional da mídia pelas elites, ao que a audiência recebia de forma acrítica. A corrente 

também expressa que a audiência já não a buscava por prazer, na real essência do termo. 

Por fim, destaca-se que há uma instrumentalização da ideia de comunicação, a partir dos 

usos da mídia. 

 

                                                 
15 Essa escola abandona a concepção marxista de classe social/operária e adota a noção mais antiga de massa, 

entendida neste contexto como o conjunto de indivíduos que são objetos de dominação, sujeitos (verbo). 

16 Ao lado de informações vazias, Temer e Nery (2004) colocam um adjetivo no entretenimento, passando a 

tratá-lo como “entretenimento vulgar”, que provocam o distanciamento do indivíduo das questões 

efetivamente relevantes. 
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2.3 Escola Francesa  

A publicação do livro “Cultura de Massa no século XX: o espírito do tempo”, de Edgar 

Morin17, funda a Teoria Culturológica, oriunda na Escola Francesa, no final dos anos 1960. A 

área de interesse dessa teoria se volta para os conteúdos da mídia que estariam 

contribuindo para uma mudança na cultura da sociedade contemporânea, ao que o autor 

chamou de “cultura de massa”, que “se adapta aos já adaptados e aos adaptáveis” (MORIN, 

1997, p. 171) e, no contexto do capital, “transforma cultura em mercadoria” (TEMER; NERY, 

2004, p. 95).  

Morin foge da ideia de inevitabilidade do poder dos meios de comunicação sobre a 

sociedade e vislumbra a sociedade como autônoma no cenário comunicacional, embora 

reconheça que a mídia não é o único sistema que atua na construção da cultura do 

complexo social contemporâneo. A mídia se adequa continuamente aos desejos da massa, 

aproveita os símbolos já existentes (retorno ao antigo), cria bens culturais os refazendo com 

nova roupagem (remake) e propaga os objetos nostálgicos com finalidades comerciais18. A 

mídia possibilita que o homem concreto encontre ou reencontre no consumo, no lazer, na 

vida privada o interesse, a competência e o prazer. A preocupação é com sua realização, 

felicidade, quando na realidade vive-se uma “vida escravizada às futilidades” (MORIN, 1997, 

p. 182).  

Apesar dos avanços, Morin continua enquadrando o divertimento (entretenimento) 

como forma de distração e, quando a mídia cria arquétipos (modelos imaginários a serem 

seguidos) e estereótipos (padrões de comportamento), gera uma espécie de projeção, os 

“duplos”, que “vivem em nosso lugar, livres e soberanos, consolam-nos da vida que nos 

falta, distraem-nos com a vida que nos é negada e (...) impelem-nos a imitar, dão o exemplo 

da procura da felicidade” (TEMER; NERY, 2004, p. 97). O “happy end” leva o consumidor a 

sair satisfeito de seu entretenimento (NASCIMENTO, SOUZA e VIEIRA, 2016). Este imaginário 

                                                 
17 Além de Morin, também é considerado pensador dessa corrente Abraham Moles, que usou pela primeira vez 

o termo “cultura de mosaico” e identificou duas camadas sociais: público consumidor (passivo e alimentado 

pela mídia) e criadores (definem os conteúdos difundidos 

18 Atualmente, a academia voltou a estudar o conceito de “retrotopia”, de Zygmunt Bauman (2017), por 

relacionar essa ideia utópica de retorno/renovação do passado no mundo atual. 
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é sustentado “nas telas de cinema e da televisão, na expansão sonora da música pop, na 

onomatopeia dos quadrinhos” (MARTINO, 2009, p. 146). Deste modo, mais uma vez, o 

entretenimento é situado nas lógicas de distração.  

 

3 MUDANDO A CONCEPÇÃO DE ENTRETENIMENTO 

3.1 Estudos Culturais Ingleses 

Os Estudos Culturais vai ser a primeira corrente de pensamento que dá uma guinada 

na concepção do entretenimento. Originária da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, 

entre os anos 1950 e 1960, essa corrente desloca os holofotes da produção midiática para a 

recepção das mensagens dos meios tradicionais, na tentativa de compreender os fenômenos 

culturais na sociedade contemporânea. Richard Hoggart, Raymond Williams, E. P. Thompson 

e Stuart Hall são os principais expoentes da Escola Inglesa.  

Para o grupo, não existia cultura superior e inferior e todas as manifestações culturais 

deveriam ser valorizadas e analisadas, reconhecendo, com base em Antônio Gramsci, um 

conflito de forças sociais. Os pensadores dos Estudos Culturais não viam a mídia com o 

poder absoluto de manipulação instantânea, mas pensavam o processo comunicacional 

enquanto resultado de uma negociação junto à instância receptora, na qual se constrói 

sentido. Para a corrente, a comunicação é dialógica e se dá onde o sentido é produzido, 

portanto, no público. Ao decodificar, ressignificar e reinterpretar as mensagens da mídia, a 

audiência poderia, a partir de sua leitura própria, aceitar ou resistir/contestar, para além de 

simplesmente entreter.  

Quando exposta a conteúdos massivos, a recepção era considerada heterogênea 

(portanto, complexa e diversa), ativa (quanto ao recebimento das mensagens), e, por pensar 

conforme suas referências culturais exógenas à mídia, é subjetiva (características próprias e 

peculiares). Para tais pensadores, os nichos de resistência são capazes, inclusive, de afetar a 

narrativa dominante da mídia. Ainda que móvel, amplo e em constante transformação, o 

conceito de cultura foge da ideia como prática e não se reduz à mera descrição da soma dos 
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hábitos sociais. Ele permeia “todas as práticas sociais e suas inter-relações” (HALL, 1980, p. 

60). 

A partir dos Estudos Culturais, esses pensadores se posicionam ao lado das pessoas 

que estavam às margens da sociedade inglesa (naquela época, os operários) e, pela primeira 

vez, a cultura popular torna-se objeto de investigação. Nesta escola as expressões culturais, 

até então marginalizadas, começam a ter protagonismos pelos meios de comunicação e as 

novas tecnologias. Ou seja, entretenimento como forma de manifestação cultural e que  

A única possibilidade de escapar à visão de mundo veiculada pelos meios de 
comunicação de massa se encontraria nas manifestações culturais oriundas das 
camadas mais pobres da população e na utilização de meios alternativos. Além de 
ser produzida pela classe marginalizada, a cultura popular (música, literatura de 
cordel, pintura de murais, festas, etc) ainda incluiria em seu conteúdo críticas aos 
sistemas. Já os meios alternativos possibilitariam a veiculação de informações que 
não seriam divulgadas pelos meios oficiais, por serem contrárias à ordem vigente 
(contrainformação) (SANTOS, 2003 p.125).  

No âmbito dos Estudos Culturais, acentua-se o processo dialógico, propiciando ao 

receptor mais criticidade e participação. Quando um indivíduo assiste a um filme, relaciona a 

mensagem a seu cotidiano, compara com tudo que já viu e, segundo Temer e Nery (2004, p. 

100), “fogem ao controle dos emissores”. A cultura é ativada sobre a mensagem. É nesse 

intervalo, que a audiência transforma o saber em ferramenta de luta política, como forma de 

intervir na estrutura de dominação. 

 

3.2 Escola Latino-Americana 

Os Estudos Culturais ganharam forças e destaque não apenas na Europa, mas 

também repercutiram em todo o mundo. Seus tentáculos cruzaram fronteiras e alcançaram 

outros territórios, exercendo forte influência sobre o pensamento latino-americano, que 

tem como principais expoentes Néstor Canclini, Orozco Gómez, Eliseo Verón e Jesús Martín-

Barbero.  

Funda esse pensamento na década de 80 a noção de repensar as peculiaridades do 

contexto histórico-cultural latino americano em que se inserem os processos de 

comunicação, observando hibridismos e mestiçagens dos fenômenos culturais, 
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características inerentes aos latinos. Assim, tanto a comunicação, quanto a cultura se 

apresentam como territórios híbridos. 

O pensamento latino-americano compreende a cultura como resultado das 

ações/reações de pequenos grupos, que resistem a alguns aspectos da estrutura dominante 

de poder. Ao criar sua identidade própria, demonstrando a cultura do povo, da rua e da 

periferia, busca-se, então, por representação na sociedade, especialmente nos meios de 

comunicação. Não ter sua voz reconhecida19 ou não ser representado poderia significar uma 

opressão existencial, ou seja, elas passavam a ser invisibilizada, invisíveis para o mundo.  

No final da década de 1980, a denúncia de manipulação ideológica dos meios 

mássicos e a popularização da internet ocasionou certo empoderamento das audiências. O 

pensamento latino-americano sugeriu inclusive “formas alternativas e populares para 

comunicação, jornais alternativos, rádios livres, vídeos populares”, segundo Temer e Nery 

(2004, p. 157-158). Os Estudos Culturais, portanto, vislumbravam que as pessoas, através da 

cultura, poderiam abrir um espaço de discussão, assim como estimular a mudança de sua 

forma de pensar. Por isso a necessidade de diferentes pontos de vista, histórias e realidades. 

No contexto dos anos 1990 que surge a Teoria Queer20, a partir de Jacques Derrida e Michel 

Foucault. 

A globalização, as mudanças políticas e econômicas e o fortalecimento da cultura 

regional estimularam novos pensamentos sobre a recepção, o entretenimento é visto como 

uma forma de buscar uma identidade própria pela via da (re)existência. Portanto, 

Barbero (2008) não admite que o receptor seja tratado como um sujeito dominado, 
ou ainda, que os meios sejam exclusivamente dominantes, para ele, o processo 
comunicativo não é uma linha de mão única, ao contrário, ele é um processo de 
mão-dupla, havendo entre as duas pontas do processo trocas, intenções que são 
manifestadas por representações simbólicas. Essas representações são dotadas de 
elementos simbólicos nos quais Barbero concentra sua atenção, em suas palavras: 
“o eixo do debate deve se deslocar dos meios às mediações, isto é, para as 

                                                 
19 Precisamos destacar uma frase bastante comum que significa “dar voz” a algo ou alguém. Essa ideia além de 

cosmopolita, é colonial. O pensamento latino-americano alerta para a necessidade de “reconhecer as vozes”. 

20 Segundo Spargo (2017, p. 13) a Teoria Queer é um “acervo de engajamentos intelectuais com as relações 

entre sexo, gênero e desejo sexual”. Ainda conforme a autora, o termo queer segue em direção oposta à 

normalização e tendo como preocupação as representações de desejo entre pessoas do mesmo sexo em textos 

literários, filmes, músicas e imagens. 
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articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as 
diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais” (MARTÍN-
BARBERO, 2008, p. 258 apud DINIZ e SILVA, 2016, p. 115). 

Quando o receptor torna-se produtor de sentidos, ele passa a denunciar a 

invisibilidade e a opressão, fazendo surgir um processo circular e interacional, que 

desvencilha a ideia de passividade da audiência, uma vez que há negociações de sentidos.  

 

4 ENTRETENIMENTO, COMUNICAÇÃO E HUMOR  

Embora nos pareça clara a relação entre entretenimento e comunicação, carece-nos 

tensionar alguns pontos, visto que por anos a fio, o entretenimento foi rebaixado como 

produto da cultura de massa desprovido de qualquer valor intelectual, “sendo classificado 

como culturalmente inferior, alienante e de baixo padrão estético e cognitivo” (REGIS; 

PERANI, 2010, p. 02).  

Ainda que tenha raízes profundas no passado, o entretenimento se constitui como 

parte da complexa cultura contemporânea, promovendo uma verdadeira revolução nas 

práticas culturais contemporâneas, especialmente quando se alia aos sistemas de mídia, na 

última década do século XX e neste início de século XXI. Durante a pandemia do Coronavírus 

essa afirmação é bastante evidente.  

Nesse ínterim, setores, como a educação, a política e a religião, que pareciam mais 

avessos ao entretenimento, o adotam a fim de qualificar seus processos comunicacionais e 

torná-los mais eficientes (PEREIRA e FERNANDES, 2012). Tais características inauguram um 

novo estágio interacional nos meios digitais. Numa atuação mais ativa, engajamento e 

participação são os principais deles. De acordo com Regis e Perani (2010), a participação do 

usuário/audiência se dá por meio de criações e recombinações de linguagens e mídias.  

Para aguçar, alimentar e desenhar a sensibilidade da audiência, o entretenimento 

contemporâneo se vale de uma tática muito conhecida do homem: contar histórias21. Essa 

capacidade comunicativa é o que faz com que as pessoas se movimentem em direção ao 

                                                 
21 Na Rede Globo são bastante conhecidos o programa “Brasileiros” e o quadro “Retrato Falado” do Fantástico. 

Formatados para TV, ambos se valiam de histórias do cotidiano de cidadãos comuns. 
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entretenimento. Desde os tempos pré-históricos os homens primitivos pintavam as paredes 

das cavernas para recontar fatos do cotidiano.  

O surgimento da escrita, a prensa de Gutemberg (1445) e agora as plataformas 

digitais, impulsionados pelo desenvolvimento das tecnologias, tanto de informação, quanto 

de comunicação, converteram o que antes se limitavam ao plano das ideias em obras físicas 

e visíveis. Na evolução da comunicação humana, conforme sua capacidade de se comunicar 

evolui, também o homem evolui22.  

A comunicação foi ganhando novos contornos, o homem idealizou e fez circular 

conteúdos. Ainda que não se saiba uma data exata de origem, o entretenimento se 

fortaleceu nesse contexto23, tanto para aliviada as tensões dos dias de trabalho, como para 

manter a massa acrítica e passiva. 

O surgimento do rádio, da TV e, posteriormente, das mídias sociais digitais, 

acentuaram a aproximação entre humor e entretenimento. Para além de gênero, o humor é 

uma das estratégias do entretenimento e faz parte dele desde seus primórdios. Os antigos 

teatros gregos e romanos com espetáculos de músicas, danças e mímicas, os programas de 

rádio e TV nas “eras de ouro” com música ao vivo; as telenovelas com histórias cômicas; os 

podcasts e canais no Youtube que exploram este gênero narrativo são apenas algumas das 

muitas amostras grátis da revolução que estamos vivenciando. Se antes o humor se 

constituía no simples ato de fazer rir, mais recentemente, com os novos aparatos técnicos, 

essa realidade está mudando. Concordamos com Barros (2013), quando diz que o humor 

está vinculado à realidade da vida cotidiana, com referências e significados24. 

                                                 
22 Seguimos a linha do professor José Luiz Braga (2011, p. 78), para quem a comunicação antecede a linguagem. 

Segundo ele, “a comunicação é promovida pela interação humana (...) [e] há [uma] forte presença de processos 

extralinguísticos”. 

23 o século XVII, Ben Johnson adaptou o termo para caracterizar comicamente o que era considerado 

extravagante demais ou idiossincrático ao ridículo. Essa noção se popularizou ao longo dos séculos XVIII e XIX, 

abarcando o conceito romântico de humor como algo que indicava a excentricidade individual de uma pessoa.  

24 Dada a profusão crescente de conteúdos cômicos (charges, trocadilhos, paródias, caricaturas, etc), Gilles 

Lipovetsky chegou a afirmar que vivemos numa sociedade humorística e frequentemente há um apelo social 

para  esboçarmos um sorriso (BARROS, 2013). 
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Em todos esses dispositivos, é muito presente a ideia de contar histórias, a 

comunicação é uma das, ou talvez, a principal engrenagem envolvida no processo para que o 

humor atravesse a sociedade, já que ele só encontra sua vocação quando atinge a audiência. 

Mais ainda, quando forma consciência crítica, algo que as teorias apontadas já 

demonstravam tendo em vista o entretenimento.  

Diferentemente das teorias precedentes, que acreditava/denunciava que as pessoas 

buscavam entretenimento simplesmente por uma espécie de alienação de massas, o 

intercâmbio de ideias proporcionado pelo humor, não pretende reduzi-lo, mas ampliá-lo 

para um dos direitos básicos já defendidos por Hannah Arendt: o direito de ter direitos25, 

como forma de garantir cidadania. 

É em busca de boas histórias que nichos de audiência se voltam para o 

entretenimento, agora na internet, para desopilar de um dia cansativo, mas também para se 

informar por meio do humor. Observamos que a desqualificação deu lugar para 

“características e habilidades cognitivas estimuladas pelas tecnologias digitais e produtos de 

entretenimento contemporâneos” (REGIS; PERANI, 2010, p. 3). 

Em 2019, o público brasileiro pode assistir na Netflix duas temporadas de “Pose”, 

série norte-americana predominantemente com atores negros e LGBTs (homossexuais e 

transexuais). Temas complexos e subjetivos, bem como personagens bonitos e inteligentes 

tecem a trama, ambientada pelos bailes de nova-iorquinos das décadas dos anos 80 e 90. 

Uma das atrizes principais da série, Elektra (Dominique Jackson), é uma negra e transexual 

que, em ambientes de disputa e situações de transfobia, se utiliza do humor para impor 

respeito.  

Da circularidade do streaming para o Youtube, o canal Põe na Roda26 ficou famoso 

entre os internautas, pelas inúmeras maneiras de tematizar aspectos que são de interesse 

                                                 
25 A noção de “direito a ter direitos”, inserida na quarta geração de direitos humanos, é, segundo Signates e 

Ângela (2016, p. 13), o mais comunicacional de todos (Direitos Civis, Direitos Sociais e Direitos Difusos). A 

reivindicação por novos direitos é de caráter pragmaticamente comunicacional segundo os autores, por que 

“sem o estabelecimento das formas simbólicas de reconhecimento, compartilhamento simbólico e 

publicização, não há uma quarta geração dos direitos humanos”. 

26 Na mesma plataforma, há outros canais igualmente famosos, entre os quais Chá dos 5, Canal das Bee, Luba 

TV, Para Tudo, Diva Depressão e Vida de Poc. 
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público, tendo como pano de fundo um mote bem-humorado. O teor do seu conteúdo 

voltado para o público LGBT é adiantado pela sua descrição: “humor e informação fora do 

armário”. O criador do canal em 2014, Pedro HMC revelou a ausência de canais que unissem 

entretenimento e informação. “A gente pode fazer por uma geração uma coisa que a nossa 

geração não teve” (HMC, 2018). Atualmente o canal conta com 1,22 mi de inscritos, 

tornando-se uma referência sobre o universo LGBT no Youtube.  

Percebemos que o Youtube não dá voz, já que essa visão ainda é cosmopolita e 

colonial, o Youtube reconhece vozes, a partir da criação de um canal na plataforma. 

Capturada pelos argumentos consistentes, a audiência, além de engajar os vídeos, tem a 

possibilidade de mudar sua concepção e comportamento ante as temáticas relativamente 

novas em relação as suas referências. 

 

5 VOZES POTENTES E CONSCIENTES: HOMOSSEXUAIS NO YOUTUBE  

No mundo Youtube, há canais de todas as segmentações temáticas possíveis. Nosso 

foco de interesse são canais que abordam temáticas caras ao movimento LGBT27. Dado o 

pequeno espaço, foquemos em dois deles, de homens gays, que vivem no nordeste 

brasileiro e utilizam a plataforma para contar suas histórias, de forma bem humorada e que 

seu conteúdo, na maioria das vezes de forma precária e despretensiosa, possibilita a geração 

de consciência entre seus públicos. A escolha dos mesmos se deu com base em seus 

conteúdos que se voltam para um olhar marginal por parte da sociedade e uma 

possibilidade de resistência por meio de um alerta, uma lição de vida. 

Com 52 anos, Abraão de Sousa Lima, conhecido como “Baia Bahia”, é um ex- 

cabeleireiro, homossexual assumido, natural de Alagoinha (PB) e invisual. Os relatos da 

“personagem fria” ganham o mundo através do canal Ary Régis Lima, antigo Laranjas Bahia, 

criado em 200928. Raimundo da Conceição Barros Sampaio, o “Raymundinho Furacão” ou 

                                                 
27 Para facilitar o entendimento do leitor, utilizaremos essa nomenclatura para fins desse artigo, visto que a 

temática principal foge ao assunto da representação da sigla. Reconhecemos as demais representações de 

letras que envolvem o conceito. 

28 O canal Ary Reges Lima está disponível no link: 

<https://www.youtube.com/channel/UC4WHS7z3Gnwp2z1QgAJT7Tw> 
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“Ray”, tem 33 anos, é auxiliar de serviços gerais, homossexual assumido, natural de Arari 

(MA); algumas vezes se veste com roupas femininas. As aventuras da “Bicha Louca do 

Maranhão” podem ser acessadas no canal Raymundinho Furacão, há cinco anos na 

internet29.  

Para este artigo, selecionamos um vídeo de cada canal, ambos com temas 

relacionados à internet. De Baia Bahia, o vídeo selecionado foi “A psicopata do Grindr”; de 

Raymundinho Furacão: “Meu nudes que vazou”.  

Em “A psicopata do Grindr”, no vídeo Baia narra em terceira pessoa a história bem-

humorada de um encontro entre dois rapazes (com alcunha Mona Cindy e Ivone), 

intermediado pelo aplicativo gay Grindr, em João Pessoa (PB). Após um jantar romântico em 

seu apartamento, o universitário Mona Cindy descobre ao voltar de uma padaria que Ivone 

tinha lhe roubado uma mala de marca internacional, notebook, computador, celular, a 

coleção de CDs e DVDs da Celine Dion e o perfume francês da Lady Gaga. Apesar do crime, 

Mona Cindy não fez sequer um Boletim de Ocorrência e omitia da família sua verdadeira 

orientação sexual. Meses depois do acontecido, eles se encontram ocasionalmente em um 

café da capital paraibana e Mona Cindy teve uma crise de pânico, o que a fez desistir de 

denunciar Ivone. No final, Baia alerta aos internautas inscritos: “Faça a pegação, curta os 

aplicativos. Adorooo. Cuidado, cuidado! O perigo está em todo lugar, agora até no telefone” 

(LIMA, 2016).  

Na obra audiovisual, o humor de Baia Bahia é sublinhado quando interpreta a música 

de Xuxa “Lua de Cristal”: “Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser 

feliz”; quando cita trechos bíblicos/ditos populares: “É perdoando que se é perdoado, é 

dando que se recebe”, bem como quando narra o roubo no apartamento e o sonho de Cindy 

ao sentir-se amada.  

No vídeo autobiográfico “Meu nudes que vazou”, Raymundinho Furacão relembra de 

forma com muito humor uma situação que sofreu por volta de 2015 ou 2016. Conta ele que, 

durante um encontro com dois rapazes numa fazenda da região, foram feitas fotos e vídeos 

                                                 
29 O canal Raymundinho Furacão disponível no link: 

<https://www.youtube.com/channel/UCgIS8EPSgjEkaovWeTEMv_g> 
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do ato sexual. Ray tinha proibido a dupla de focar no rosto dele, mas eles tiraram fotos, 

filmaram e ainda disseminaram, após alguns dias, três fotos do ato em grupos de WhatsApp. 

O vídeo não circulou, segundo Ray, por que ameaçou um deles a expor para a cidade quem 

tinham ficado com ele. Com pânico, eles apagaram o vídeo. As imagens ganharam o Estado e 

por 30 dias Raymundinho teve muitos problemas no trabalho, na vida pessoal e familiar, 

beirando quase que a depressão. “Suportei tudo que eu tinha que suportar” (FURACÃO, 

2019).  

O humor salta aos olhos nesse vídeo de Raymundinho Furacão quando fala de forma 

pejorativa que os gays gostam de se dar mal ou ainda que héteros gostam de prejudicar os 

gays. Em ambos os casos é como se a narrativa generalizasse os grupos gays e héteros. Em 

muitos momentos ainda, Ray esbanja um belo sorriso quando lembra das suas peripécias.  

No vídeo, Baia expõe a fragilidade do mundo gay, a existência de pessoas com más 

intenções em relação à minoria e a omissão de homossexuais ao não denunciar os crimes. 

No vídeo de Raymundinho é feita uma denúncia de como os gays são tratados pelos héteros, 

relata um crime cibernético que também não foi denunciado e deixa claro que a história 

teve fim depois de ameaçar um dos rapazes a revelar que eles tinham saído com um 

homossexual30. Outro motivo, segundo Ray, é que os rapazes estão casados com mulheres e, 

contudo, o caso perdeu repercussão. Os dois deixam alertas importantes, quando inserem 

na esfera pública da internet o virtual e demonstram fragilidade e, até mesmo, uma certa 

ingenuidade ao lidar com os parceiros. 

Na produção de conteúdo midiático, o humor é uma estratégia, ou melhor, uma das 

melhores estratégias do entretenimento. O entretenimento, por sua vez, a partir da 

apropriação das narrativas, pode mudar comportamentos e favorecer o debate em direção à 

cidadania.  

 

 

 

                                                 
30 Para muitos héteros, o relacionamento homossexual, ainda que casual, deve sempre ser mantido em 

segredo, para evitar brincadeiras ofensivas na sociedade. 
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6 CONCLUSÃO 

Grande parte das ideias aqui expostas são de caráter preliminares e não estão 

fechadas em si, menos ainda, representam uma conclusão, mas se desloca para uma noção 

de apontamentos para futuros trabalhos.  

Dito isso, percebemos nas Teorias da Comunicação aqui recortadas, que o 

entretenimento (consequentemente o humor), foi por um longo período na história 

desqualificado como sinônimo de cultura inferior e, portanto, sob o ponto de vista da elite 

dominante, serviu para distrair as massas quanto aos reais problemas da sociedade. Ainda 

que quase todos os teóricos vislumbrem o aspecto educativo da mídia, acreditamos que 

muitos canais do público LBGT nessas plataformas digitais, com enfoque no Youtube, 

seguem na direção da geração de (novos) conhecimentos e até, para relembrar Castells 

(2000), uma transformação significativa de comportamentos, pensamentos e 

relacionamentos: experiências. 

Ainda, é a partir da concepção dos estudos culturais, quando a audiência ganha 

capacidade de produzir sentido, é que a comunicação se consolida de fato, aqui pensada no 

aspecto de Braga (2017), a partir da circulação social de sentidos e estímulos. Assim, se a 

comunicação, conforme Braga (2016) está no senso comum, então é inerente ao 

entretenimento, já que o senso comum se constitui a base do entretenimento.  

Nessa linha de pensamento, o Youtube deixa de ser uma plataforma híbrida, para 

tornar-se um meio de comunicação que propicia e possibilita a cultura participativa no 

século XXI e é capaz de causar transformações na mídia e na sociedade, bem como nas 

experiências dos usuários (BURGESS e GREEN, 2009; TORRES-TOUKOUMIDIS e DE SANTIS-

PIRAS, 2020; FERNÁNDEZ, 2017).  

Alinhados a tais ideias, a comunidade LGBT conquista seu espaço na internet, não 

significa dizer que esse público não existia antes dos Estudos Culturais. Já se tinha 

conhecimento desde a antiguidade da existência de comunidades reprimida sexualmente no 

cotidiano sociocultural. A mudança da formatação cultural é o empoderamento desse grupo 

marginalizado, cuja força lhe deu os cultural studies. Os Estudos Culturais Ingleses 
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inauguram a mudança de consciência quanto ao aspecto ativo da audiência, o contribuindo 

o reconhecimento de outras vozes, especialmente do público LGBT.  

O que antes era visto por um viés, agora reúne a informação e entretenimento para 

se consolidar numa base de luta, cujo intuito é a busca por direitos humanos igualitários. 

Deste modo, a visão sobre o entretenimento se transforma de acordo com o contexto e 

pensamento de cada época, trazendo novos significados e usos. Deixando de ser 

consumidores passivos para tornarmos produtores ativos. 

Considerando as involuções, reconhecemos que a internet passou a proporcionar ao 

indivíduo mais autonomia, capacidade e interatividade. O popular passou a interagir e 

dialogar na mídia em seu favor. É notável ainda que houve uma diluição de fronteiras entre 

entretenimento e informação.  

É nesse contexto que o movimento LGBT se apropria do humor popular e constrói 

diversas perspectivas e possibilidades diversas de leituras, muitas vezes precária, como é o 

caso de nossa análise. Os relatos orais, de caráter público e popular dos personagens, 

constroem relações que se estabelecem entre a cultura e a sociedade e criam novos 

contornos comunicacionais, como as narrativas pessoais midiatizadas31, que transpõem a 

privacidade do lar e ganham a rua, agora a rede, em busca de visibilidade. 

A ideia do movimento ao utilizar estes recursos é uma tentativa de dirimir ou 

minimizar essa visão popular estereotipada sobre questões homofóbicas, porém, mais 

consciente, relativamente autônoma e com uma ferramenta que atravessa fronteiras, o 

receptor se deslocou deste lugar de fala, para, mais recentemente, tornar-se produtor de 

conteúdos, avançar no sentido de gerar conhecimento e ampliar consciências. 

Por fim, concordamos com o professor José Luiz Braga, que em recente palestra disse 

visualizar o Youtube como circuito, que se constitui como importante dispositivo para 

circulação de informações dos grupos minoritários.  

A sociedade tenta agendar a grande mídia (...). O problema é que as minorias não 
têm muita condição de agendar. Quem consegue agendar? os grandes campos 
sociais, os poderes econômicos, os poderes políticos (...) [que] conseguem fazer o 
seu agendamento e entrar (...). As redes se tornam imediatamente acessíveis, isso, 

                                                 
31 Sobre o tema, ver Sibilia (2008), Escosteguy (2011) e Trevisan (2018). 
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para o avanço democrático desses tempos, é crucial, por que é preciso reivindicar 
políticas públicas (...). O Youtube dá a possibilidade de voz, o que faz a gente 
perceba como a comunicação é importante (...). No sentido civilizacional, é colocar 
uma voz no espaço público sem a eliminação de outras vozes (MARGINÁLIA UFRN, 
2021). 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados 

 

ENTERTAINMENT IN COMMUNICATION THEORIES: FROM ALIENATING PROCESS TO 
KNOWLEDGE GENERATOR ON YOUTUBE 

ABSTRACT  

Abstract: With an exploratory focus, this article seeks to discuss the concept of entertainment in five 

schools of Communication Theories, namely American (focusing on Functional Theory), German 

(Critical Theory and Cultural Industry), French (Culturological Theory), English (Cultural Studies 

English) and Latin American School. The challenge, therefore, is to draw a thread that connects the 

five schools, demonstrating the entertainment lens, as seen in each of them, noting, more recently, 

how the public and humorous appearances of homosexuals on YouTube become part of strategy of 

the LGBT discourse, transmuting the media that was previously restricted to accessoryity to, 

currently, positioning it as an agent in the communicative process. For years on end, entertainment 

has been demoted as a product of mass culture devoid of any intellectual value. Thus, it is intended 

to articulate entertainment, humor and communication, dedicating special attention to the 

processes that involve the recognition and amplification of voices on the internet. In this analysis, the 

discussion is articulated based on two emblematic videos of two northeastern homosexuals, 

available on the Youtube platform. The videos “Grindr's psychopath”, from the Baia Bahia channel, 

and “My nudes leaked”, from the Raymundinho Furacão channel, produced in 2016 and 2019, 

respectively, which deal with some positive and negative aspects of the internet. The purpose of the 

analysis is to demonstrate that what was previously seen as mere media manipulation is transmuted 

into protagonism that can generate awareness in the LGBT public. It is considered that, since the 

advent of the internet, in the 20th century, there has been a strong change in thinking whose 

perspective places entertainment on another level in relation to audiences. The idea of the 

movement when using these resources is an attempt to resolve or minimize this stereotyped popular 

view on homophobic issues, however, more aware, relatively autonomous and with a tool that 

crosses borders, the receiver has moved from this place of speech, to, more recently, becoming a 

content producer, moving towards generating knowledge and increasing awareness. 

Keywords: Communication Theories; Training; LGBT; Youtube; Humor. 
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QUAL A MENSAGEM QUE VEM DAS RUAS? E TUDO COMEÇOU LÁ EM 2013 OU UM POUCO 

ANTES, PROVAVELMENTE 
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Simone Antoniaci Tuzzo2 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é discutir os desafios impostos à comunicação diante do redesenho 

geopolítico do mundo – sobretudo, em consequência da situação pandêmica que alterou as relações 

entre os países e a consolidação das novas tecnologias da comunicação – TICs que na última década 

modificou os processos comunicacionais, como, por exemplo, a emissão e a recepção, que foram 

(re)significados neste novo contexto. Realizado a partir de uma pesquisa exploratória de caráter 

qualitativo de cunho bibliográfico, a pesquisa indicou que há uma derrocada dos chamados mídia 

power e a consequente dominação dos processos de mediação traduzidos em midiatização, ou seja, 

uma nova ordem comunicacional se instala, alterando de modo substancial o lugar da comunicação 

nos espaços sociais e o seu papel enquanto agente de mudança. Assim, acelerado pelo processo 

pandêmico da Covid-19 que alterou os ritmos, as relações sociais, as referências de espaço, os meios 

de comunicação, tanto analógicos quanto digitais, alterando sua forma de relação com os sujeitos 

que passaram a ser não somente consumidores, mas produtores de conteúdo, usuários capazes de 

interferir na comunicação das mais variadas organizações sociais e colocando em cheque a existência 

dos debates teóricos da comunicação em consequência dos desafios impostos à humanidade. Além 

disso, este artigo também reflete sobre o papel dos formadores de opinião e a formação da opinião 

pública, pois se a opinião só pode ser formada a partir de informação, com interpretação e reflexão, 

a existência, por exemplo de fake News, interfere diretamente nos debates sociais, uma das 

hipóteses dos debates teóricos terem sido fragilizados. Outras questões podem ser formuladas a 

partir dessa realidade se pensarmos na própria epistemologia da comunicação, pois se refletirmos 

sobre o papel da comunicação, questionamos o eixo informação-comunicação. Sabemos que 

informar não é comunicar e que a comunicação se faz por diversas expressões e não somente pela 

fala, mas, sobretudo a comunicação se faz com ciência e não somente com a prática de comunicar. 

Assim, a mensagem que vem das ruas é uma questão inquietante porque se quer sabemos se ela 

vem mesmo das ruas ou somente possui as ruas como reverberação de algo que acontece nas 

entranhas da sociedade.  
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 1 INTRODUÇÃO 

 

São os estudos da professora Irene Machado (2016), da Escola de Comunicação e 

Artes da Universidade de São Paulo, que problematizam o tema deste trabalho, no sentido 

de que a pesquisadora faz um importante alerta para o desaparecimento do debate teórico 

da comunicação em consequência dos desafios impostos à humanidade colocados pelas 

relações interculturais, cujo resultado, segundo a professora, é que o fenômeno fundador da 

cultura humana – a comunicação – vem perdendo espaços de reflexão e de formadores da 

crítica num momento em que deveria ocorrer o contrário.   

Muito em função de que os grandes desafios que emergem estão na área social, a 

começar pela difícil tarefa de descobrir como a comunicação com seus meios tão variados 

pode aproximar povos em deslocamento e falando línguas radicalmente distintas. Conforme 

dizeres da professora, é impossível ignorar que a atual onda migratória aconteça motivada 

pelos confrontos políticos, mas não só por eles. Informações em circulação nos meios de 

comunicação e crescimento da noção de que a vivência contemporânea se desenrola em 

rede e em fluxo, transformam qualquer rota migratória numa aventura épica.   

Ao contrário do que coloca Santaella (2001) para quem a comunicação com a entrada 

do século XXI deverá ser lembrada no futuro como a era dos meios de comunicação, da 

transformação de todas as mídias em transmissão digital, como se o mundo inteiro estivesse, 

de repente, virando digital, de tal modo que a transmissão digital e a conversão de sons de 

todas as espécies, imagens de todos os tipos, gráficas ou videográficas, e textos escritos em 

formatos legíveis pelo computador. Ou ainda, conforme os dizeres da autora, para quem as 

informações contidas nessas linguagens serão processadas no computador e transmitidas via 

telefone, cabo ou fibra ótica para qualquer outro computador, através de redes que hoje 

circundam e cobrem o globo como uma teia sem centro nem periferia, ligando 

comunicacionalmente, em tempo quase real, milhões e milhões de pessoas, esteja elas onde 

estiverem, em um mundo virtual no qual a distância deixou de existir.   

É exatamente este novo momento que colocou a Comunicação no centro do debate. 

Na perspectiva de Santaella (2001) é um avanço. Na perspectiva de Machado (2016) é um 

retrocesso. Observamos que a tecnologia, que por um lado possibilitou que a Comunicação 
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rompesse barreiras e avançasse em direções múltiplas, também colocou a comunicação 

como commodity, ou seja, uma ação em estado bruto, produzido em larga escala, com 

características homogêneas, sem critérios e sem senso crítico.   

Quando os meios eletrônicos de comunicação foram implementados e as distâncias 

foram eliminadas, permitindo a formulação de novos campos conceituais de diferentes áreas 

e a onda midiática estimulada pelos sistemas digitais móveis demandou e instaurou novos 

envolvimentos e participações, a comunicação sofreu alterações substanciais e, ela mesma, 

demandou novos olhares para se instalar enquanto área do conhecimento.   

Se por um lado, mundo afora já havia indícios destas mudanças do papel e das 

funcionalidades da comunicação com o advento das novas tecnologias da Comunicação, 

como a Primavera Árabe, por exemplo, e no Brasil o movimento popular do ano de 2013 que 

movimentou o país até o impeachment da então presidente Dilma Rousseff; por outro lado, 

a comunicação e a informação pareceram não terem se atualizado em termos teóricos e 

críticos para esta nova mudança.    

Tanto que durante o Movimento Vem pra Rua do ano de 2013 a pergunta que se fez 

o tempo todo, todo o tempo, era qual a mensagem das ruas? (grifo nosso). A pergunta já se 

sabe, mas a resposta nunca foi revelada e nem a comunicação conseguiu respondê-la. Um 

dilema!   

Se os desafios da Comunicação já eram imensos antes da pandemia da Covid-19, 

após seu início e durante a pandemia estes desafios se tornaram quase intransponíveis, pois 

a circulação de pessoas, favoráveis e contrários à Ciência e suas metodologias; favoráveis e 

contrários à vacina, acirraram os diálogos, colocando a comunicação no centro do debate. E, 

neste ambiente de disputa, a Comunicação serviu para outros propósitos, digamos menos 

republicanos, tais como as Fake News e as narrativas negacionista que deram lugar à crítica. 

 Passando a Comunicação de um lugar privilegiado de crítica a um lugar comum de mera 

reprodutora de conteúdos. Sobre a sua principal função de esclarecer, informar e, sobretudo, 

criticamente discutir os temas, a Comunicação se perdeu, ou como diz a professora Irene 

Machado (2016), perdeu espaço de reflexão.    
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2 A TEORIA ATOR REDE E A NOVA REALIDADE DA COMUNICAÇÃO 

A expressão ‘o meio é a mensagem’ criada por McLuhan sugere, segundo o autor, sua 

preocupação em mostrar que o meio é um elemento importante da comunicação e não 

somente um canal de passagem ou apenas um veículo de transmissão (POMBO, 2011). Ou 

seja, segundo o autor, o meio influencia de modo significativo a mensagem que se recebe, e 

deste modo, uma mesma mensagem pode ser percebida por um mesmo indivíduo de formas 

diferentes caso ele as receba em diferentes meios.    

Apesar de mais de meio século, a atualidade dos estudos de McLuhan ainda são 

perceptíveis. Entretanto, o avanço da tecnologia, que também McLuhan previu, foi tão 

intenso e tão avassalador, que não seria possível imaginar à época tanta mudança.    

Neste sentido, são os estudos de Bruno Latour (1994), que de certa maneira 

discutem por outro prisma as pesquisas de McLuhan e colocam no centro da discussão a 

comunicação e a tecnologia em uma ambiência tecnológica global, onde a rede mundial de 

computadores – a internet, e todas as suas plataformas, são colocadas no centro deste 

debate e assumem um papel fundamental nesta discussão.    

Segundo Latour (1994) na teoria ator rede - TAR, o ator é definido a partir do papel 

que desempenha, do quão ativo, repercussivo é, e quanto efeito produz na sua rede, 

portanto, pode-se dizer que pessoas, animais, coisas, objetos e instituições podem ser atores. 

Já a rede representa interligações de conexões – nós – onde os atores estão envolvidos. A 

rede pode seguir para qualquer lado ou direção e estabelecer conexões com atores que 

mostrem algumas similaridade ou relação.   

A teoria explica ainda que, na contemporaneidade, os atores não humanos (que 

podem ser um dispositivo inteligente, tais como computadores, smartphones, sensores, 

servidores etc) e humanos, agem mutuamente, interferem e influenciam o comportamento 

um do outro, com a diferença que o não humano pode ser ajustado pelo humano de acordo 

com a sua necessidade.    
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Entretanto, ao possibilitar a conexão entre outros não humanos e tendo como 

característica principal a inteligência, o não humano altera a ordem da vida humana, ditando 

o ritmo de se pensar e agir. Aqui o não humano assume a função de mediador, à medida que 

estabelece a interação humana em todos os níveis sociais entre humanos e media a relação 

destes com outros não humanos.    

Em outras palavras, os dispositivos não humanos assumem o papel de ator principal e 

colocam os humanos como coadjuvantes na rede. Assim como McLuhan, também Latour, 

cada um no seu tempo, atribui um papel fundamental aos meios, como denominado por 

McLuhan ao que Latour nomeou de atores não humanos. É, portanto, nesta nova ambiência 

que a rede, caracterizada por suas ligações, indica quem são os atores.   

Um dos aspectos mais relevantes da TAR segundo Law (2007) é que as redes não são 

materiais, são na verdade relações heterogêneas que produzem e mesclam todo tipo de 

actante. Essas redes mostram-se como temporárias, porque dependem de negociações que 

são estabelecidas entre os actantes heterogêneos (LAW, 2007; MOL, 2010) e a qualquer 

momento um actante pode se desassociar, ou mesmo um novo elemento se associar à rede, 

o que torna o processo instável e indefinido.    

Em outros termos, a rede que congrega os atores é constituída de interesses 

relacionais, ou seja, é na rede que os atores humanos e não humanos interagem, se 

relacionam. Ou como diz Latour (2013) quando afirma que, de acordo com a TAR, quanto 

maior for a força das associações, mais elevada é sua persistência, isso porque a força é 

medida pelo número de alianças que existe na rede e, aquela rede que possui mais 

associados, torna-se mais difícil de ser desfeita, resistindo, persistindo e, apenas o que 

resiste e persiste, permanece estável, tornando-se rastreável.  

Isso explica, em grande medida, a força dos influenciadores digitais e dos formadores 

de opinião. Assunto que abordaremos mais adiante.   

Lemos, (2013) nos mostra que, na área da comunicação, essa ideia aparece quando 

pensamos o sujeito de um lado e a mídia de outro. O autor destaca, por exemplo, o conceito 

de comunicação o qual na literatura acadêmica da área se apresenta como “a relação entre 

as consciências”, privilegiando somente a ação dos humanos e alijando o poder e ação dos 
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objetos para um segundo plano, o que, para ele, diante da TAR – Teoria Ator Rede, não se 

sustenta, tendo em vista a mediação com objetos não humanos ser uma das prerrogativas 

dessa teoria.    

Aqui o desafio para a Comunicação na contemporaneidade, após a pandemia que 

assola a humanidade desde o final de 2019, é de um momento de revisão crítica dos 

conceitos e das teorias comunicacionais.   

Redefinir conceitos, a começar pela noção de informação e de tudo aquilo que 

gravita em seu entorno, tais como meio, veículo, transmissão, mensagem, emissão-recepção, 

codificação-decodificação, ruído, representa uma possibilidade qualitativa de análise diante 

do novo cenário. Ou ainda como disse a professora Irene Machado (2016) “[...] o edifício 

teórico consagrado no contexto dos meios de massa tem muito pouco a dizer ao ambiente 

formado por redes de comunicação e pelas interações sociais em voga”.   

De tal forma que segundo a professora Irene (2016), muito do pensamento teórico 

da comunicação, consagrado pelos meios de massa, caminha para o anacronismo. E, de 

modo inquietante, a professora coloca uma questão que nos parece central nesta discussão: 

De qual recepção estamos falando quando se toma a onda de protestos que se alastraram 

de modo incontrolável a partir de 2008, sobretudo em países do Oriente Médio, tomando 

conta das metrópoles do mundo, com pessoas ocupando as ruas e assumindo a autoria de 

ações e interações que se faziam e se refaziam a cada fluxo?    

E no Brasil, que pensamento teórico permite analisar as jornadas de junho de 2013 

cuja convocação possui todo um repertório ainda fortemente marcado pela consagrada 

noção de receptor em processo de transmissão de mensagem. Prova disso é que uma 

pergunta repetida insistentemente na imprensa nacional e internacional foi: Qual é a 

mensagem das ruas?   

Neste sentido, os novos tempos, de novas interações e de novos movimentos 

comunicacionais, onde todos são quase em simultâneo, emissores e receptores, produtores 

de conteúdo e consumidores de informação, convida os estudiosos da comunicação a 

repensarem seu aparato teórico e vislumbrarem novos olhares e novas compreensões do 

fenômeno comunicacional em transformação.   
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Os movimentos que assolaram o Oriente Médio nos anos de 2008 conhecido como 

Primavera Árabe e depois, no Brasil, nos anos de 2013, chamado de Vem Pra Rua e mais 

recentemente os levantes democráticos em Cuba, cuja principal atitude do governo central 

foi suspender o fornecimento de acesso à internet para minimizar o movimento pela 

democracia na ilha, indicam a importância dos meios e da sua utilização como ferramenta 

comunicacional; como já previa McLuhan e como define Latour, onde a internet e suas 

plataformas assumem o lugar de destaque neste novo cenário.   

Nunca antes a comunicação foi tão dependente deste aparato tecnológico para se 

fazer presente na vida das pessoas. Nunca antes a tecnologia foi tão necessária para a 

humanidade em todos os sentidos da vida. E neste processo, ela (a tecnologia) assume papel 

central na condução da vida e se posiciona como item de primeira necessidade, relegando 

para um segundo plano outros aspectos da sobrevivência humana como alimentação e 

saúde.   

Aliás, tanto alimentação como saúde são, na atualidade, também dependentes da 

tecnologia. Exemplos são a tecnologização do campo com a busca de colheitas recordes e a 

saúde com a realização de exames laboratoriais, por exemplo, feitos à distância por imagem; 

ou as cirurgias executadas à distancia por laparoscopia computadorizada.   

A comunicação, como aspecto inerente à vida, se encontra na dependência da 

tecnologia para acontecer. E, por conta disso, nunca antes a comunicação precisou tanto se 

reinventar em termos teóricos e práticos para atender às demandas da vida contemporânea. 

 E pensar que tudo começou nos anos de 2013, ou um pouco antes, provavelmente. 

Toda essa revolução tecnológica que vem sendo construída há mais ou menos 4 décadas, 

toma forma nestes primeiros anos do século XXI e na atualidade se estabelece como 

imprescindível.   

3 E AÍ, JÁ SABEMOS QUAL A MENSAGEM QUE VEM DAS RUAS?   

A resposta imediata é não. Não sabemos e nem vamos decodificar facilmente qual a 

mensagem. O que sabemos é que são muitas mensagens e são muitos os emissores, pois na 

atualidade, todo mundo que é receptor, também é emissor. A condição da comunicação 
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como commodity colocou-a em uma condição irreconhecível, ou seja, a noção de 

massificação coloca a comunicação nesta seara de múltiplas faces, de tal modo que o que se 

tem como possibilidade é um aumento considerável dos papeis de alguns personagens 

midiáticos que tem se constituído como tendência nos últimos anos, como por exemplo, a 

figura dos influenciadores digitais e dos formadores digitais de opinião, que dispõem de todo 

o aparato tecnológico para se consagrarem em seus papeis.   

Se referindo aos discursos circulantes de uma determinada época, Foucault (2014), 

diz não ser possível dizer qualquer coisa em qualquer tempo. São esses discursos que 

definem aquilo que é ou não passível de enunciação. Aqui, usamos a passagem do autor 

para fazer uma analogia com a contemporaneidade: não é possível falar de influenciadores 

digitais, nos moldes que vemos hoje, em nenhum outro tempo que não o nosso. Isso 

significa que é a sociedade atual, com todas as suas características sociais, econômicas e 

tecnológicas, que sustenta a eclosão desses novos profissionais.   

O termo influenciador digital (e antes dele, sua versão em língua inglesa; digital 

influencer) segundo Karhawi (2018) passou a ser usado mais comumente no Brasil a partir 

de 2015. Um dos principais motivos pode estar atrelado à entrada de novos aplicativos na 

esfera de produção desses profissionais que deixaram de se restringir a apenas uma 

plataforma – só o YouTube, no caso dos vlogueiros; ou só o blog, no caso dos blogueiros.    

A blogueira Camila Coutinho desde 2006 mantém seu blog Garotas Estúpidas, tendo 

sido considerado o sétimo blog de moda mais influente do mundo pela Signature 913. 

Apenas em 2014, no entanto, a blogueira postou seu primeiro vídeo no YouTube.   

Desse modo, o termo blogueira parece limitar a sua atuação nas redes sociais digitais. 

Em 2015, por exemplo, o Snapchat – lançado em 2011 – alcançou números importantes de 

uso entre os internautas brasileiros, o que levou os blogueiros e vlogueiros a participarem 

também dessa plataforma – a fim de alcançarem cada vez mais públicos diferentes e, 

também, acompanharem seus leitores em múltiplas plataformas.   

O surgimento de celebridades sempre esteve intrinsicamente relacionado a feitos 

realizados por alguém – quanto maiores, mais celebração e a consequente celebrização dos 

seus responsáveis. Na antiguidade, este lugar de fama estava destinado aos heróis, chefes 
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de batalhas e agentes de transformações das histórias dos povos. O herói seria então “um 

dos primeiros personagens históricos de maior força mobilizadora de multidões, a quem 

civilizações inteiras dedicavam atenção, adoração, e o prestigiavam como um grande líder” 

(LIESENBERG, 2012, p.38).   

Entretanto, se a fama do herói estava relacionada apenas ao que ele havia feito, as 

celebridades contemporâneas parecem corresponder a anseios identificados pela mídia em 

um público-alvo – ainda que, em sua maioria, não tenham realizado quaisquer ações 

espetaculares que as conferissem status de alguém que mereça ser famoso. “O herói era 

distinguido pela sua realização; a celebridade por sua imagem ou marca comercial. O herói 

criava a si mesmo; a celebridade é criada pela mídia. O herói era um homem grande; a 

celebridade é um grande nome” (BOORSTIN, 2006, p. 81)   

Este fenômeno da celebrização de indivíduos que estão em destaque na mídia não é 

exclusivo da internet, já havia sido impulsionado pelo desenvolvimento de mídias 

tradicionais como a televisão e o rádio. Ainda assim, Thompson (2008) indica que a 

globalização e a convergência dos meios estreita as realidades – agora, diferentemente da 

fama do herói, as pessoas não precisam compartilhar o mesmo contexto social para que se 

relacionem e exerçam algum tipo de influência decorrente da fama.   

O desenvolvimento das mídias eletrônicas – o rádio e, acima de tudo, a televisão, 

representou, em alguns aspectos, a continuidade de um processo iniciado com o advento da 

imprensa, mas, em outros, representou uma mudança. Assim como na imprensa, a mídia 

eletrônica criou um tipo de visibilidade que foi apartada da necessidade de compartilhar um 

mesmo contexto. (THOMPSON, 2008, p.23).    

Rojek (2008) traça um panorama de possibilidades que legitimam a existência de 

celebridades na contemporaneidade. Ele as classifica em três tipos: celebridade conferida; 

celebridade adquirida; e celebridade atribuída.    

Segundo o autor, pertencem à categoria de celebridades conferidas aquelas 

personalidades que são famosas apenas por terem nascido em famílias que já possuem um 

reconhecimento de fama, não importando o porquê. O autor utiliza como exemplo os bebês 

que nascem na família real britânica e cujas vidas, desde a concepção até o nascimento, 
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pautam o conteúdo da mídia pelo único motivo de serem quem são, já que “os indivíduos 

podem acrescentar ou subtrair ao seu status conferido em virtude de suas ações voluntárias, 

mas o fundamento dessas celebridades é predeterminado” (ROJEK, 2008, p. 20).    

Ainda para Rojek (2008), a celebridade adquirida é aquela cuja notoriedade é 

proveniente do seu sucesso em suas aptidões. Além disso, as realizações e prêmios 

recebidos ao longo de sua carreira ajudam a corroborar a existência de sua fama. Este tipo 

de celebridade, segundo o autor, é encontrado no meio artístico e esportivo – como atores 

de Hollywood e jogadores de futebol.   

Por fim, as celebridades atribuídas, para Rojek, seriam aquelas cujas realizações não 

são relevantes, tampouco suas filiações chamam a atenção. Ainda assim, por algum tipo de 

exposição na mídia, eles se tornam famosos – ainda que, de algum modo, seja mais comum 

que esta fama dure menos do que a das celebridades de outras categorias. O autor classifica 

estes como celetoides, famosos cuja fama é estimulada pela mídia para algum fim sempre 

na busca de criar um “momento de fama e, depois, rapidamente desaparecem da 

consciência pública” (ROJEK, 2008, p. 24).   

Posto isso, definitivamente não sabemos qual mensagem vem das ruas. Sabemos 

apenas que as ruas da atualidade já não falam a mesma linguagem de outros tempos. Os 

canais foram substancialmente alterados e agora atendem a novos propósitos e novos 

objetivos. Mais que isso, já não identificamos com exatidão a voz que fala, a voz de um líder 

que fala por muitos, pois são muitos os que falam sentindo-se líderes de vários públicos.    

A tecnologia alterou a linguagem, e assim como previu McLuhan e depois Latour, os 

meios, ou se preferir os atores não humanos, definem cada vez mais o conteúdo da 

mensagem e quando não o faz, alteram o sentido e o destinatário; redefinem a audiência.   

Os atores não humanos, muito mais do que interferir na mensagem, interferem na 

qualidade e quantidade da mensagem. Um exemplo é o espaço destinado e permitido pela 

mídia social instagram no que se refere à quantidade de caracteres e o tamanho das 

imagens a serem publicadas.    

Outra constatação destes novos tempos diz respeito àquilo que Latour denomina de 

rede. Também é característica dos novos tempos a formação das redes de relacionamento e 
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de interesse. Muito dos relacionamentos construídos virtualmente foram, essencialmente, 

oportunizados pela própria rede, ou seja, grande parte dos amigos que temos nas mídias 

sociais digitais foram ofertas potencializadas pela própria rede e pela sua capacidade 

algorítmica de planejar e permitir estes ‘encontros’ virtuais.   

Assim, a rede potencializa os atores não humanos em detrimento dos humanos, 

determinando com quem e quando nos relacionamos, muitas vezes em função de interesses 

outros, que não os próprios interesses dos atores humanos. São os meios definitivamente 

determinando a mensagem.   

Com isso, a Comunicação é colocada no centro do debate e é chamada a se 

reinventar enquanto Ciência e enquanto área do conhecimento, que ao longo da história 

recente da humanidade, contribuiu e definiu caminhos teóricos e práticos na construção de 

uma sociedade igualitária e democrática, permitindo que culturas diferentes se tornassem 

próximas e que fosse possível o diálogo entre povos distintos.   

Nesse processo até a língua deixa de ser uma barreira, tendo em vista que a 

tecnologia possibilita a tradução de voz e texto, ou seja, qualquer pessoa passou a poder 

conversar com outrem em qualquer língua que desejar.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Iniciamos este texto nos inquietando com a fala da professora Irene Machado (2016) 

e de como as colocações de Santaella (2001) mesmo que antagonizando a perspectiva de 

Machado, aponta e de certo modo corrobora com a ideia de como a comunicação vem 

sendo modificada e como essa mesma comunicação vem perdendo espaços de reflexão e de 

formadores da crítica num momento em que deveria ocorrer o contrário.    

Destacamos também a inquietação sobre como a tecnologia que, ao mesmo tempo 

em que permitiu a comunicação avançar em todas as direções e em todos os sentidos, 

colocou-a em uma situação de absoluto declínio no seu papel de criticar e formar críticos.   

Com essa inquietação buscamos, mesmo que de modo breve, entender quais seriam 

os motivos desta possibilidade, e escolhemos o caminho de que talvez seja a tecnologização 
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exacerbada da comunicação que a colocou nesta circunstância desfavorável, onde os meios 

tomaram de assalto os espaços dedicados à reflexão e à crítica e definiram as pautas a 

serem discutidas.    

A emergência das coisas apoiadas em plataformas midiáticas eliminou o tempo e 

reduziu as distâncias a zero. Tudo está na ponta dos dedos em uma tela touch. A reflexão 

sobre as pautas do mundo e o papel dos atores sociais vem sendo relegado, ou melhor, 

delegado à tecnologia e aos processos de inteligência artificial.   

Este novo formato, forçosamente imposto pelo avanço das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, não só fragilizou a comunicação pela brevidade e rapidez 

com que as mensagens são veiculadas, como alterou a forma como lidamos com a própria 

comunicação.   

Ou seja, fez surgir novos interlocutores, novos discursos e novos repertórios, muito 

mais direcionado a uma plateia nativo digital, do que propriamente direcionando o 

conteúdo que preze pela reflexão e pela crítica.   

Por óbvio que não podemos negligenciar a situação sanitária que assola a 

humanidade e de modo particular o Brasil com a pandemia da Covid-19. Essa é uma situação 

que definitivamente não apenas alterou o percurso que a comunicação iria seguir, como 

acelerou o processo e colocou na cesta alguns novos ingredientes, tais como as Fake News, 

que obrigaram a comunicação, os comunicadores e os veículos a dedicarem boa parte do 

tempo na ação de desmentir as inverdades difundidas em larga escala mundo afora.   

Entretanto, não foi a pandemia que criou a figura dos influenciadores digitais 

potencializados como porta-vozes daquilo que devemos comer e vestir, por exemplo; não foi 

a pandemia que potencializou os algoritmos para acelerar os caminhos da comunicação nas 

redes digitais, oferecendo pautas diversas; não foi a pandemia que definiu o tamanho dos 

textos e quantidade de imagens a serem veiculadas em plataformas de mídias digitais. A 

pandemia apenas acelerou!   

Então, definitivamente não sabemos qual mensagem vem das ruas e não se trata de 

incompetência. Não sabemos, porque a comunicação mudou! Os códigos foram modificados. 

Os atores sociais agora são não apenas humanos. As redes de relacionamento e de 
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comunicação são construídas e fortalecidas com a ajuda da Inteligência Artificial através dos 

algoritmos. Tudo mudou. A emergência se tornou corriqueira. O espaço para refletir foi 

suprimido pela urgência. Tudo parece ser pra ontem.   

Aqui se abre um paradigma importante que trata da consequência desta emergência. 

Falamos da inexistência de um contrato de comunicação. Essa ligação entre o que o locutor 

emite e o que o interlocutor não apenas valida, mas, sobretudo, compreende, reage e 

entende. Ghiglione (1984)3 denomina esse percurso de um ato comunicativo, o que na 

emergência das comunicações da era contemporânea parece não existir.      

Ghiglione (1984) demonstra, com base na teoria do contrato de comunicação, ao 

descrever o percurso de um ato comunicativo, indo das situações potencialmente 

comunicativas (SPC) até ao efetivo contrato comunicacional (CC), como essas pretensões 

podem (ou não) ser validadas.    

O autor distingue o que ele próprio denomina de situação potencialmente 

comunicativa e de contrato de comunicação efetivo. Para determinar as condições 

fundamentais que validam o processo interlocutório como um diálogo regular, o autor 

aponta os interesses que pré-validam a interação entre o emissor e o receptor, de forma a 

definir as condições de validação exigidas por um contrato de comunicação para que ele se 

torne efetivo.    

Ao contrário de Charaudeau (2006), para quem a validade ocorre no reconhecimento 

da situação comunicacional que combina o ato de linguagem ao dizer e ao fazer, ou seja, 

parceiros do ato de comunicação, sujeito comunicante e sujeito interpretante, Ghiglione 

(1984) levanta uma questão que parece fundamental para a validade de funcionamento da 

situação comunicacional, ou seja, o autor aponta as situações potencialmente comunicativas 

existentes em situações interlocutivas e monolocutivas, questionando o conceito de 

validação.   

Dito de outro modo, o que Ghiglione (1984) discute e nos alerta são os aspectos que 

envolvem comunicações monolocutivas, onde os veículos de massa estabelecem os níveis 

                                                 
3 Sobre o Contrato de Comunicação e as situações potencialmente comunicativa ver: Ghiglione, R. Situtions 

potentiellement communicatives et contrats de communication effetifs. In Verbum. Tome VII. Nancy. 1984. 
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das relações entre os sujeitos, supondo uma validação a priori, tratando as situações 

potencialmente comunicativas como se fossem, imaginariamente, contratos de 

comunicação.   

É assim, portanto, que tem funcionado a comunicação na contemporaneidade. Sem 

crítica, sem elaboração, sem conteúdo, mas com excesso de técnica.    

Outras questões podem ser formuladas a partir dessa realidade se pensarmos na 

própria epistemologia da comunicação; pois se refletirmos sobre o papel da comunicação, 

questionamos o eixo informação-comunicação. Sabemos que informar não é comunicar. 

 A informação é a base fundamental da comunicação, mas precisamos dos eixos de 

compreensão, interpretação, reflexão e, sobretudo de diálogo. A comunicação pressupõe o 

diálogo, a resposta, a interação.   

Se por um lado temos os usuários-mídia, que, segundo Carolina Terra (2012), são 

aqueles que produzem conteúdos e percepções que interferem nos planejamentos de 

comunicação e na reputação por meio das redes sociais online, por outro lado temos 

aqueles que consomem mídias digitais sem compreender exatamente o que estão vendo, 

ouvindo, lendo, mas, principalmente, o que estão compartilhando e ajudando a difundir sem 

nenhum critério, sem nenhuma reflexão e sem nenhuma noção do alcance que essas 

mensagens replicadas possa ter.   

Se existia um abismo informacional/comunicacional antes das novas tecnologias de 

comunicação, a distância de realidades existenciais se tornou ainda maior nos dias de hoje. 

Há muito a se fazer e a se pensar sobre o processo, estamos diante de um dilema! Um 

desafio.   

Por tudo isso, é bem possível que o porquê de não estarmos conseguindo responder 

qual é a mensagem que vem das ruas, seja porque, na verdade, ela não vem das ruas, vem 

de dentro das casas, de cada agente humano intermediado pelo não humano na 

comunicação.   

Nas ruas, ela só aflora!  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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WHAT MESSAGE COMES FROM THE STREETS? AND IT ALL STARTED THERE IN 2013 OR A 

LITTLE BEFORE, PROBABLY. 

 

ABSTRACT  

 

The purpose of this article is to discuss the challenges posed to communication in the face of the 

geopolitical redesign of the world - mainly as a result of the pandemic situation that changed 

relations between countries and the consolidation of new communication technologies - ICTs that in 

the last decade changed communication processes , such as, for example, emission and reception, 

which were (re)signified in this new context. Carried out from an exploratory qualitative research of 

bibliographic nature, the research indicated that there is a downfall of the so-called media power 

and the consequent domination of mediation processes translated into mediatization, that is, a new 

communicational order is installed, changing in a way the place of communication in social spaces 

and its role as an agent of change is substantial. Thus, accelerated by the Covid-19 pandemic process 

that changed the rhythms, social relations, space references, the means of communication, both 

analogue and digital, changed their way of relating to subjects who became not only consumers, but 

content producers, users capable of interfering in the communication of the most varied social 

organizations and putting into question the existence of theoretical debates on communication as a 

result of the challenges imposed on humanity. In addition, this article also reflects on the role of 

opinion makers and the formation of public opinion, as if opinion can only be formed from 

information, with interpretation and reflection, the existence, for example of fake News, directly 

interferes in social debates, one of the hypotheses of theoretical debates has been weakened. Other 

questions can be formulated from this reality if we think about the epistemology of communication 

itself, because if we reflect on the role of communication, we question the information-

communication axis. We know that to inform is not to communicate and that communication is done 

through different expressions and not only through speech, but, above all, communication is done 

with science and not only with the practice of communicating. Thus, the message that comes from 

the streets is a disturbing question because one wants to know if it really comes from the streets or 

only has the streets as a reverberation of something that happens in the bowels of society. 

 

Keywords: Communication;  Technologies;  Mediation;  Changes. 
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A CONCEPÇÃO EPISTEMOLÓGICA DE COMUNICAÇÃO NA EDUCOMUNICAÇÃO 

 

João Djane Assunção da Silva1 

Ricardo Pavan2 

 

RESUMO 

 

Neste artigo, fundamentado metodologicamente em uma pesquisa bibliográfica de documentação 

indireta, objetivamos refletir sobre qual a concepção epistemológica de comunicação que temos ao 

falar em educomunicação. Este objetivo está atrelado ao desafio de pensar os estudos localizados na 

interface comunicação/educação para além de abordagens que privilegiam a recepção e leitura 

crítica das mídias. Para isso, apropriamo-nos do conceito de “ecossistema comunicativo” – na 

perspectiva de Jesús Martín-Barbero (2000; 2014) – que numa proposta de avanço da ideia do autor, 

com base em Ismar Soares (2011), dá subsídios teórico-práticos para falarmos em um “ecossistema 

educomunicativo”. A educomunicação privilegia uma concepção de comunicação horizontalizada e 

permeada por redes de afeto e colaboração que não são obtidas pelo uso puramente instrumental 

das tecnologias, mas pelas relações de comunicação potencializadas em diversos espaços de atuação 

que são definidos por sete áreas de intervenção. 

 

Palavras-chave: Comunicação na Educação; Ecossistema Comunicativo; Educomunicação; 

Ecossistema Educomunicativo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os espaços educativos – dos formais ao não formais – são ambientes privilegiados 

quanto ao cultivo da diversidade e pluralidade de valores socioculturais, pois propiciam a 

criação e o debate de múltiplas relações interpessoais (étnico-raciais, de classe, de 

sexualidade, de gênero, de religião, etc.). Em contrapartida, a comunicação ainda é 

majoritariamente empregada numa perspectiva funcionalista que renuncia ao seu caráter 

como modo de inserção simbólica no mundo e forma de sobrevivência na sociedade cada 

dia mais midiática. 
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Por esta razão, os espaços educativos e os sujeitos que neles atuam são 

recorrentemente tensionados acerca de ser ou não capazes de ultrapassar a visão 

instrumental da comunicação. Não é difícil observar isso. Basta uma rápida passada pelos 

“Planos Nacionais de Educação do Brasil para notar como a questão da Comunicação está 

reduzida aos seus aspectos instrumentais e acessórios à Educação, mesmo diante de uma 

realidade sociocultural contemporânea que vai contra esta perspectiva” (SILVA, 2016, p. 66). 

Tal contexto é fruto do percurso histórico da educação brasileira, que, no geral, tem 

priorizado tendências pedagógicas de cunho liberal, isto é, onde predomina-se a figura do 

educador como transmissor de conhecimentos e reprodutor de tecnicismos, situações que 

tendem a afastar os educandos da realidade social que os rodeia (LIBÂNEO, 2014). Isso sem 

aprofundar na ascensão, nesses últimos cinco anos, de movimentos extremo-conservadores 

de caráter reacionário que tem reivindicado uma série de retrocessos em torno de pautas 

como “escola sem partido”, militarização das escolas públicas, homeschooling (ensino 

domiciliar), luta contra a falácia que chamam de “ideologia de gênero”, entre outras.  

A visão instrumental da comunicação, a qual nos referimos, culmina em duas 

dimensões principais: 1) posicionamento do processo comunicativo como sendo somente o 

uso das tecnologias da informação e comunicação (analógicas ou digitais) como recursos 

técnicos para ampliar o acesso a formas de comunicação e informação, encurtando 

distâncias métricas e temporais; 2) compreensão limitada da comunicação como movimento 

de transferência de conhecimentos entre polos, de um lado o do emissor/educador – centro 

do processo educativo – e do outro o do receptor/educando – sujeito passivo –. “Eis aí a 

concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 1985, p. 33). 

Face a esta realidade, muitas abordagens teórico-práticas se debruçam sobre estas 

dimensões, procurando modificá-las. Entretanto, a maioria ainda está presa a uma 

perspectiva epistemológica que prioriza o estudo sobre as mídias (enquanto conjunto dos 

meios de comunicação e suas linguagens) e não sobre as dinâmicas comunicacionais que 

permeiam os ambientes educativos. 
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Realizada esta introdução conceitual e fazendo uso do procedimento metodológico 

de pesquisa bibliográfica de documentação indireta (MARCONI; LAKATOS, 2003), 

objetivamos refletir sobre qual a concepção epistemológica de comunicação que temos ao 

falar em educomunicação. Há nessa tarefa o desafio de pensar os estudos acerca da 

comunicação na educação para além da recepção e leitura crítica das mídias, buscando 

entender o processo comunicativo como o cerne para uma convivência harmônica dos 

sujeitos da educação (os educadores e os educandos). 

Para isso, em um primeiro momento, passamos rapidamente pela ideia de 

comunicação na educação na perspectiva de algumas abordagens, sintetizando-as em três 

protocolos propostos por Soares (2014): o Moral, o Cultural e o Mediático 

(educomunicativo). Em um segundo momento, abordamos o “ecossistema comunicativo” – 

conceito desenvolvido por Martín-Barbero (2000; 2014) – que numa proposta de avanço da 

ideia do autor, com base em Soares (2011), buscamos, em um terceiro momento, delinear as 

características de um “ecossistema educomunicativo”. 

Com raízes herdadas das lutas por democracia dos movimentos sociais latino-

americanos, em um contexto de mudança de análise da comunicação do eixo dos efeitos 

para o da recepção, a educomunicação surge como um paradigma que busca utilizar a 

comunicação para qualificar processos de ensino e de aprendizagem em ambientes 

educativos. 

2 A COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO – ABORDAGENS  

Primeiramente, precisamos considerar que existe uma diversidade de abordagens 

para caracterizar ações teórico-práticas localizadas na interface comunicação/educação. A 

título de exemplificação, podemos elencar algumas das principais segundo levantamento de 

Citelli, Soares e Lopes (2019, p. 13): 

Encontramos na tradição anglo-saxônica nomeadores como media literacy, media 
education, digital literacy in education e education in media literacy; na França, 
competénce médiatique e éducation aux medias; na Itália, educazione ai media; na 
América espanhola e Espanha, educación en medios e educación para la 
comunicación; e no Brasil: educomídia, pedagogia da comunicação, educação 
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midiática, comunicação e educação, literacia digital e educomunicação. (CITELLI; 
SOARES; LOPES, 2019, p. 13) 

A maioria dessas abordagens estão centradas em perspectivas que privilegiam a 

educação para a recepção e leitura crítica dos meios de comunicação e seus produtos 

midiáticos. No entanto, distinguindo-se das demais (no sentido de complementar), a 

educomunicação, descrita com especificidade no nosso estudo, embora abarque questões 

voltadas para a recepção e leitura crítica, vai focar mais nos processos de comunicação do 

que nas mídias. Dito de outro modo, a educomunicação é um paradigma que vai privilegiar 

as relações comunicativas em sua abrangência, superando o seu viés instrumental e pondo a 

comunicação como fundamento para buscar a autonomia dos sujeitos da educação, apesar 

das mídias e em contextos de ataque ao direito à liberdade de opinião e expressão ou 

ameaça à democracia, contrária às mídias3.  

A predita abrangência de abordagens acerca das complexas relações entre 

comunicação e educação deu vazão para o surgimento de uma polissemia teórica que 

normalmente causa uma grande confusão em pesquisadores iniciantes. Por esse motivo 

entendemos ser necessário delimitar conceitualmente algumas das perspectivas que 

fundamentam as principais abordagens, para então dar prosseguimento a nossa 

argumentação. 

Tomamos como referencial três protocolos sistematizados por Soares (2014) como 

conceitos básicos que garantem identidade e localizam as principais perspectivas no debate 

intelectual acerca do tema. Os protocolos são o Moral, o Cultural e o Mediático 

(educomunicativo) e estão representados imageticamente na Figura 1, a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Um exemplo de ameaça à ordem democrática se encontra em mídias de alcance mundial como Facebook e 

Instagram que possuem algoritmos que recomendam a seus usuários conteúdo antivacina, antissemita, QAnon, 
entre outros; quem aponta isso é o relatório sobre os aproveitadores da pandemia realizado pela organização 
não governamental Center for Countering Digital Hate (Centro de Combate ao Ódio Digital) (CCDH, 2021). 
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Figura 1. Protocolos Moral, Cultural e Mediático (educomunicativo) 
 

 

 

Fonte: os autores com base em Soares (2014, p. 17-18). 

 

O protocolo Moral advém principalmente das demandas dos segmentos religiosos, 

no sentido de que a liberdade de opinião e expressão nos meios de comunicação não pode 

extrapolar determinados valores morais e influenciar crianças e jovens. Essa vertente 

remonta à teoria dos efeitos, “isto é, pela prevalência do emissor sobre o receptor (os 

poderosos meios de comunicação dirigiam o imaginário de uma audiência passiva)” 

(SOARES, 2014, p. 19-20). Remonta também às reminiscências dos estudos críticos da Escola 

de Frankfurt que condicionavam os meios de comunicação a serviço da indústria cultural. 

Desta forma, tem-se como objetivo concentrar as ações em atividades educativas para 

combater o “poder ideológico” dos conteúdos midiáticos. Isto levou ao que expõe Signates 

(2013, p. 4): 

Ao longo de décadas, vicejaram – e vicejam ainda – no interior das salas de aula, a 
constante e recorrente condenação das práticas comunicacionais de recepção das 
mídias, sob o largo guarda-chuva de noções fáceis como manipulação, 
emburrecimento, indústria cultural, consumismo, poder da mídia etc. O discurso 
pedagógico desaba no simplismo e, além de conferir poderes extremos para os 
sistemas de mídia, termina por revelar uma admissão inconfessa da presumida 
impotência da escola para efetuar esse enfrentamento. (SIGNATES, 2013, p.4) 

O protocolo Cultural compreende que os meios de comunicação são parte 

fundamental da cultura contemporânea. Desse modo, sua relação com os sujeitos da 

educação deve ser investigada. Abarca experiências inspiradas na tradição europeia (aqui 
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generalizada sob a abordagem da media education) e na tradição anglo-saxônica (aqui 

generalizada sob a abordagem da media literacy) (SOARES, 2014). 

Nessa direção, podemos dizer que no protocolo Cultural se admite que a mídia é uma 

instância de socialização tão influente quanto a família e a escola, sendo imperativo que: 

Refletir sobre as mídias a partir do ponto de vista da educação é admiti-las 
enquanto produtoras de cultura. E também admitir que a cultura das mídias, suas 
técnicas e conteúdos veiculados pelos programas de TV, pelas músicas que tocam 
no rádio ou mensagens da internet, nas suas mais variadas formas, ajudam-nos, 
juntamente com valores produzidos e reconhecidos pela família, pela escola e pelo 
trabalho, a nos constituir enquanto sujeitos, indivíduos e cidadãos, com 
personalidade, vontade e subjetividade distintas (SETTON, 2011, p. 13). 

As instâncias de socialização tradicionais, em especial a escola, passaram a competir 

valores simbólicos com a cultura midiática e isso porque os alunos que a frequentam têm 

acesso a um universo de saberes que muitas vezes sequer dialogam com o conteúdo que 

veem na sala de aula. A questão, portanto, “está centrada em um choque de culturas que é 

preciso harmonizar: a cultura da sociedade como um todo, a cultura que os alunos trazem 

versus a cultura que predomina na Escola de que os professores são porta-vozes” (BACCEGA, 

2002, p. 9). 

O protocolo Mediático (educomunicativo), pelo qual demonstramos maior interesse, 

tem como principal inspiração as experiências envolvidas nos estudos dos processos de 

comunicação, educação e cultura a partir das práticas sociais populares latino-americanas, 

sob a abordagem da educomunicação. O termo “mediático” traz o aporte referencial da 

Teoria das Mediações Culturais de Jesús Martín-Barbero “que assegura que todos estamos 

inseridos nos diferentes ecossistemas comunicativos que nos envolve, transitando entre as 

funções de emissores e de receptores de comunicação” (SOARES, 2014, p. 18). 

A concepção de ecossistema comunicativo de Martín-Barbero (2000; 2014) é um dos 

pilares fundamentais para a construção teórico-prática do paradigma da educomunicação, 

no sentido de um pensamento legitimamente latino-americano que contribua com o avanço 

das relações comunicacionais nos ambientes educativos, em especial do escolar.  

O autor assume a existência de um entorno social que influencia o processo de 

comunicação, que nos envolve e é pensado a partir dos desafios culturais de convivência 

com as tecnologias. Sua influência se dá numa crítica à ausência de políticas culturais e 
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comunicativas na educação que poderiam melhorar os sistemas educativos se, ao invés de 

focar nos efeitos ideológicos e morais das mídias, investissem forças no ecossistema 

comunicativo, isto é, na complexa rede de saberes e mediações capazes de modificar as 

práticas educacionais a partir da criatividade cultural e desenvolvimento contínuo do 

conhecimento científico e da inovação tecnológica (MARTÍN-BARBERO, 2014). 

Segundo define o autor, o ecossistema comunicativo: 

[...] configura a sociedade ao mesmo tempo como modelo e trama de interações, 
conformada pelo conjunto de linguagens, escrituras, representações e narrativas 
que alteram a percepção das relações entre o tempo do ócio e o trabalho, entre o 
espaço privado e o público, penetrando de forma não mais pontual – pela imediata 
exposição ao meio ou pelo contato com ele –, mas transversal, a vida cotidiana, o 
horizonte de seus saberes, gírias e rotinas (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 55). 

Importante ressaltar que neste artigo não pretendemos nos aprofundar nos eixos e 

desdobramentos sobre a Teoria das Mediações Culturais e os “mapas noturnos4” que 

envolvem a concepção de mediações para Martín-Barbero, tampouco adentrar em críticas 

acerca da amplitude conceitual direcionada ao termo “mediação”. Interessa-nos apenas a 

ideia central de pensar a comunicação a partir dos “lugares dos quais provêm as construções 

que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural” das mídias 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 294), que na interface com questões inerentes à educação, 

leva-nos à ideia do ecossistema comunicativo. 

3 O ECOSSISTEMA COMUNICATIVO 

Em uma definição básica para os estudos em Ciências Biológicas, um ecossistema é 

formado pelo conjunto de interações entre os componentes bióticos (comunidades de seres 

vivos), adicionando a estes os componentes abióticos (desprovidos de vida) que atuam sobre 

o meio ambiente. Transpondo esta definição para o campo da Comunicação, Pierre Lévy 

(1993) apresenta a “ecologia cognitiva” para refletir acerca do estudo e das dimensões 

técnicas e sociais da cognição. Estas dimensões se formam por meio de complexas redes 

cognitivas de interação entre atores humanos e o ambiente informacional. 

                                                 
4
 São esquemas infográficos que Martín-Barbero utilizou ao longo de sua vida para representar diferentes 

dimensões de mediações e eixos de atuação. Para melhor entender ver Jacks, Schmitz e Wottrich (2019). 
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A discussão é apoderada por Martín-Barbero (2000; 2014), que acrescentando o 

conceito de entorno do filósofo basco Javier Echeverría (1999), fala na existência de um 

ecossistema comunicativo que relaciona a complexidade da vida social cotidiana com os 

processos de ensino e aprendizagem. Em entrevista concedida à Mariluce Moura, no ano de 

2019, Martín-Barbero fala sobre isso: 

Javier Echeverría, em El tercer entorno, um de seus livros mais importantes, afirma 
que o ser humano habitou durante milhares de séculos um entorno natural. A 
partir desse entorno natural foi conseguindo sobreviver e passar de nômade a 
sedentário, semear etc. Depois de centenas ou milhares de séculos, criou a cidade. 
E a cidade, desde suas formas mais primitivas, é o lugar das instituições políticas e 
culturais. Esse é o segundo entorno, o entorno urbano ligado às instituições da 
família, do trabalho, das religiões, da política. Todas as instituições estão nesse 
entorno tão importante quanto o entorno natural. Hoje estamos assistindo à 
formação, à emergência, de um novo entorno que se chama tecnocomunicativo 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 15). 

O autor quer dizer que a sociedade moderna passa por um deslocamento do saber 

pelas tecnologias, que ao transformar o status cognitivo e institucional do conhecimento 

reorganiza um ecossistema, o comunicativo. Igualmente a um ecossistema natural, que é 

imprescindível para a enorme variedade de formas de vida desenvolvidas durante milhões 

de anos, o ecossistema comunicativo se torna fundamental para a constituição das formas 

de comunicação e circuitos culturais (MARTÍN-BARBERO, 2000). 

Uma primeira materialização do ecossistema comunicativo pode ser fortemente 

percebida nas afinidades entre os sujeitos e as tecnologias comunicacionais, em especial os 

jovens, muito mais antenados às transformações das mídias. Uma segunda materialização se 

constitui na ampliação dos espaços de acesso à informação e ao conhecimento, na qual a 

família e a escola perdem parte do seu poder como principais instâncias de socialização do 

saber. Ao considerarmos estas duas formas desafiamos a educação a pensar transformações 

do ensino e da aprendizagem a partir (e pela) comunicação – das formas de se comunicar 

aproveitando da maior empatia cognitiva e expressiva dos jovens com as tecnologias 

(MARTÍN-BARBERO, 2000). 

Desse modo, pensar os ecossistemas comunicativos a partir da educação não 

significa apenas falar sobre o uso instrumental das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), ou mais recentemente das Tecnologias Digitais da Informação e 
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Comunicação (TDICs), mas também do conjunto de linguagens, significados culturais e 

narrações que atuam diretamente no cotidiano dos sujeitos e do seu entorno 

comunicacional, tão caro às principais tendências pedagógicas de cunho progressista5.  

Nesta linha de raciocínio, para Martín-Barbero (2002, p. 343-344, tradução nossa): 

[...] a construção dos cidadãos significa uma educação capaz de ensinar a ler o 
mundo como cidadãos, ou seja, capaz de criar nos jovens uma mentalidade crítica, 
questionadora, capaz de romper com a inércia em que as pessoas vivem, capaz de 
romper com a acomodação na riqueza ou a resignação na pobreza; uma educação 
que renova a cultura política para que a sociedade não procure salvadores, mas 
gere socialidades para coexistir, para concordar, para respeitar as regras do jogo 
cidadão, desde as regras do tráfego até as regras do pagamento de impostos. 
(MARTIN-BARBERO, 2002, p. 343-344) 

Partindo da proposta do ecossistema comunicativo para pensar as dinâmicas na 

interface comunicação/educação, Soares (2011, p. 44) utiliza a ideia de Martín-Barbero 

como uma figura de linguagem para “nomear um ideal de relações, construído 

coletivamente em dado espaço, em decorrência de uma decisão estratégica de favorecer o 

diálogo social, levando em conta, inclusive, as potencialidades dos meios de comunicação e 

de suas tecnologias”. Esse entendimento vai ser pilar basal para o surgimento da 

educomunicação como campo de interface para discutir a influência dos processos de 

comunicação nos distintos ambientes da prática educativa, visando a garantia do direito 

universal à opinião e à expressão. 

 

4 O ECOSSISTEMA EDUCOMUNICATIVO 

A concepção de ecossistema comunicativo vai ser bem utilizada para fundamentar os 

estudos latino-americanos em torno da interface comunicação/educação dando origem ao 

campo teórico-prático da educomunicação. Esse é um paradigma que amplia e 

complementa perspectivas adotadas pelas abordagens mais focadas nos estudos de 

recepção e leitura crítica das mídias. 

Soares (2011, p. 34) explica que a educomunicação surge em um contexto de debate 

sobre comunicação na educação que: 

                                                 
5
 Ver Libâneo (2014). 
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Diferentemente do que ocorreu em outros continentes, o maior volume da prática 
deu-se, na América Latina, no contexto denominado “educação popular”, 
“comunicação alternativa”, “comunicação popular e alternativa”, com a adoção de 
uma perspectiva dialética. No caso, o que as ações e cursos das entidades 
envolvidas com o tema pretendiam discutir não era exatamente o impacto das 
mensagens sobre suas audiências, mas a relação que os receptores estabeleciam 
com os meios de comunicação, ou, em outras palavras, o modo como as audiências 
reagiam e se articulavam ao receber e ressignificar os conteúdos midiáticos 
(SOARES, 2011, p. 34). 

Indo além do exposto, superando a tradição europeia e a anglo-saxônica, a 

abordagem da educomunicação vai focar mais nos processos de comunicação do que no 

fenômeno midiático na educação. Além do aporte teórico do ecossistema comunicativo de 

Martín-Barbero, a versão latino-americana vai se fundamentar principalmente em dois 

pioneiros: Paulo Freire (teoria educacional centrada na comunicação dialógica e 

participativa6) e Mario Kaplún (uso crítico-reflexivo das mídias na comunicação e educação 

popular). Mais recentemente temos a figura de Ismar Soares (a educomunicação como 

campo de intervenção social), hoje o principal nome relacionado aos estudos de 

educomunicação no Brasil e talvez em toda a América-Latina. 

Por meio de pesquisas realizadas entre os anos de 1997 a 19997, por diversos 

estudiosos latino-americanos da Comunicação e da Educação, foi possível sistematizar 

referencial teórico-prático para mostrar que desta inter-relação emergia um novo e 

interdisciplinar campo de intervenção social: a educomunicação, que segundo Soares (2002, 

p. 24) se refere ao: 

[...] conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 
processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 
comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a 

                                                 
6
 Conforme Signates (2013, p. 3), “[...] hoje poderíamos afirmar que Paulo Freire defendeu, avant la letre, em 

termos habermasianos [Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas], o que poderia ser chamado de 
ação comunicativa educacional, indo para além do que poderia pensar o filósofo alemão, ao centrar o objeto 
da relação entre educação e comunicação na questão histórica da desigualdade social brasileira, 
profundamente distante da realidade alemã que o autor toma até hoje como fundamento para pensar a 
democracia e seus dilemas”. 
7
 “Entre 1997 e 1999, o Núcleo de Comunicação e Educação da USP realizou uma pesquisa, com fomento da 

FAPESP, junto a 176 especialistas de 12 países da América Latina, identificando a vigência de uma prática mais 
abrangente no seio da sociedade civil, que tomava a comunicação como eixo transversal das atividades de 
transformação social. Passou, então, o NCE/USP a ressemantizar o termo educomunicação para designar o 
conjunto destas ações que produzem o efeito de articular sujeitos sociais no espaço da interface 
comunicação/educação” (SOARES, 2011, p. 11). 
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melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas incluindo as 
relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem. 
(SOARES, 2002, p. 24) 

Observemos que Soares (2002) fala em “criar” e “fortalecer” ecossistemas 

comunicativos que podem estar na educação formal e educação não-formal ou nas 

expressões da arte e da cultura que cotidianamente travam lutas simbólicas no mundo da 

educação e nos diversos grupos e coletivos sociais (SOARES, 2017). Desse modo, as práticas 

educomunicativas podem ser pensadas: 

1) para criar espaços propícios para relações de comunicação e educação de forma 

horizontal, no significado mais freiriano da palavra (dialógica, afetiva e colaborativa) 

e canais e tecnologias de comunicação entre sujeitos. A comunicação entre pessoas é 

o foco, atuando como modo de inserção simbólica dos sujeitos da educação no 

mundo, fornecendo-lhes condições para sobreviver na sociedade da informação 

(CASTELLS, 1997). As mídias e seu uso crítico-reflexivo são recursos para ampliar e 

facilitar o processo comunicativo; 

2) para fortalecer ecossistemas comunicativos já existentes, ou seja, espaços onde a 

discussão entre comunicação e educação já acontece, porém, encontra-se presa a 

uma visão instrumental e fragmentada por saberes hierarquizados e diálogo 

verticalizado, isto é, há sujeitos que possuem maior liberdade de opinião e expressão 

que outros. Neste caso, a prática educomunicativa atua no sentido de rever as 

relações comunicativas para recriar um ambiente aberto à ação coletiva, participativa 

e democrática. 

 

A educomunicação, então, busca desenvolver ações em que os sujeitos da educação, 

reconhecidos como atores sociais empoderados, mantenham uma rede de relações grupais, 

no intuito de produzir e utilizar a comunicação a favor de uma melhor qualidade do ensino e 

da aprendizagem em múltiplos ambientes. Isto “implica em, por meio de ações educativas, 

conscientizar as comunidades sobre o poder da articulação comunitária na sociedade e o 

papel da comunicação e do diálogo na construção de conhecimentos e na conquista de 

melhores condições de vida” (ALMEIDA, 2016, p. 6). O convívio democrático não vai 
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depender do tipo de tecnologia comunicacional utilizada nestas relações, mas do processo 

comunicativo em si. 

Nessa direção, conforme Sartori (2021), um ecossistema comunicativo avança para 

um educomunicativo quando comunicação e educação caminham juntas em prol de um 

ensino e de uma aprendizagem em rede, dinâmica e pautada por relações interpessoais 

democráticas. O ecossistema educomunicativo é o lugar em que se supera os interesses 

particulares e no qual o sentimento de identidade conecta os sujeitos por meio de processos 

comunicacionais compartilhados. São processos que não limitam o conceito de comunicação 

a uma simples troca de informações e buscam uma comunicação para a autonomia, que 

liberta, emancipa e transforma vidas. 

Um exemplo de sucesso acerca de como opera a ação educomunicativa é o projeto 

Educom.rádio, que Soares (2014, p. 23) resume da seguinte maneira: 

Tornou-se clássico o exemplo do Educom.rádio, da Secretaria de Educação do 
Município de São Paulo: um projeto voltado a combater a violência nas escolas e 
incentivar uma prática de convivência cidadã, numa rede complexa de escolas, 
espalhadas pelo território de uma cidade da magnitude de São Paulo, mediante o 
planejamento e uso colaborativo dos recursos da informação (inicialmente o rádio, 
depois o vídeo e a linguagem digital), articulando – em igualdade de condições e de 
forma plenamente democrática – professores, estudantes e membros da 
comunidade educativa, acabou criando raízes suficientes para manter a proposta 
no decorrer de sucessivas administrações públicas, comandadas por partidos 
adversários, todos reconhecendo as conquistas, que permitiram que, em 2010, a 
prática da produção midiática chegasse às crianças da educação infantil, com a 
criação de suas “emissoras de rádio” ou “miniestações de vídeo/TV”, totalmente 
conduzidas por crianças de 6 a 8 anos de idade. (SOARES, 2014, p.23) 

Foram contempladas 455 escolas de Ensino Fundamental e as ações decorrentes de 

tal iniciativa deram sustentação para que em 2004 fosse promulgada a Lei Municipal n. 

13.941/2004 que institui o Programa EDUCOM-Educomunicação pelas ondas do rádio, no 

Município de São Paulo (SÃO PAULO, 2004).  

Para que projetos como esse ocorram, a educomunicação se constitui como campo 

de intervenção social, criando e fortalecendo ecossistemas comunicativos para que se tornem 

educomunicativos a partir da sistematização de sete áreas de intervenção8, aqui resumidas 

em conformidade com Soares (2011) e Almeida (2016):  

                                                 
8
 Destacamos, assim como Almeida (2016, p. 5), “que não se emprega em educomunicação o conceito de 

intervenção no sentido de interdição, invasão, imposição ou interrupção, pelo contrário, o sentido é o da 
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1) Educação para a comunicação – que abarca diretamente questões ligadas à leitura 

crítica dos meios e processo de produção de conteúdos midiáticos (media education, 

media literacy, etc.). Objetiva empoderar os sujeitos para que ampliem sua 

consciência crítica sobre o poder dos meios de comunicação no seu cotidiano. 

2) Gestão da comunicação – que diz respeito à articulação dos atores sociais para o 

planejamento, implementação e avaliação de planos, programas e projetos 

dialógicos de comunicação em diferentes ecossistemas comunicativos. 

3) Mediação tecnológica na educação – que trata da apreensão e uso das TICs e TDICs 

nos ambientes educativos a partir da lógica educomunicativa, a fim de ampliar as 

formas de comunicação e informação. 

4) Produção midiática – que preza pela elaboração de produtos comunicacionais com 

linguagens diversas para serem informativos, reflexivos e de intervenção social que 

serão utilizados em contextos de ensino e aprendizagem. 

5) Expressão comunicativa por meio da arte – que são ações de reflexão, expressão e 

produção utilizando linguagens técnicas e artísticas, a fim de valorizar a autonomia 

comunicativa e a multisensorialidade. 

6) Pedagogia da comunicação – que busca oferecer formação teórico-prática sobre 

comunicação para ampliar os espaços de ação de educadores. É voltada 

principalmente para o cotidiano da educação formal e os seus conteúdos 

curriculares. 

7) Reflexão epistemológica da educomunicação – que objetiva desenvolver reflexões 

que possibilitem ampliar o arcabouço conceitual e prático sobre o próprio campo. 

Constitui-se como uma área voltada para estudos acadêmicos. 

 

Essas áreas de intervenção da educomunicação, quando pensadas sob a ótica de 

avanço de um ecossistema comunicativo para um educomunicativo, procuram dedicar-se às 

transformações dos panoramas sociais que privilegiam as práticas participativas de 

                                                                                                                                                         
realização de atividades, da proposta de alternativas inovadoras, da mediação, da oferta de referências 
libertadoras, que usualmente, por diferentes motivos, não são vislumbradas pelos membros de uma 
comunidade”. 
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comunicação na educação. Práticas nas quais os atores sociais contemplados são convidados 

a interagirem entre si e com as ações e recursos midiáticos, aperfeiçoando suas linguagens e 

métodos por intermédio de um processo comunicativo dinâmico, interativo e significativo. 

Em síntese, as práticas educomunicativas buscam ampliar as relações comunicativas 

entre os sujeitos e para alcançar este objetivo pressupõem a existência de alguns 

indicadores, que dentre os principais, podemos destacar:  

[...] uma teoria da ação comunicativa que privilegie o conceito de comunicação 
dialógica; uma ética de responsabilidade social para os produtores culturais; uma 
recepção ativa e criativa por parte das audiências; uma política de uso dos recursos 
da informação de acordo com os interesses dos pólos envolvidos no processo de 
comunicação (produtores, instituições mediadoras e consumidores da informação), 
o que culmina com a ampliação dos espaços de expressão (SOARES, 2000, p. 64). 

Desenvolve-se, desta forma, um modelo de convivência harmoniosa entre 

comunicação e educação que supera concepções epistemológicas como as que permeiam o 

protocolo Moral e Cultural para trazer para o centro das discussões o protocolo Mediático 

(educomunicativo), no qual a concepção de comunicação supera “as barreiras 

epistemológicas impostas pela visão iluminista e funcionalista de relações sociais que 

mantêm os tradicionais campos do saber isolados e incomunicáveis” (SOARES, 2000, p. 64). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os sujeitos possuem bagagem pessoal de mundo, mas esta é formada por meio 

de interações coletivas, isto é, reações compartilhadas que dão vazão aos nossos gostos e 

concepções de mundo. A vida cotidiana é, desse modo, uma rede de interações 

influenciadas por múltiplos campos de luta simbólica mediadas por instâncias de socialização 

como a família, a escola, a mídia, entre outras. Estes campos comportam uma série de 

dimensões socioculturais, históricas e políticas de natureza coletiva que constituem um 

verdadeiro ecossistema comunicativo, tão importante quanto o natural.  

Mediante este panorama, é difícil não assumir que os espaços educativos brasileiros, 

embora sejam ambientes privilegiados para a manutenção de relações interpessoais, 

historicamente se fundaram em uma atitude defensiva em relação às possibilidades 

oferecidas pela comunicação, “levando-os a desconhecer ou disfarçar o fato de que o 
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problema de fundo está no desafio que lhe é apresentado por um ecossistema 

comunicativo, do qual emerge outra cultura, outro modo de ver e ler, de aprender e de 

conhecer” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 56). 

O paradigma da educomunicação, fundado na ideia de que a comunicação na 

educação não pode ser somente pensada com base em fatores econômicos e ideológicos, 

mas também deve ser pensada em sua relação com a cultura. Dessa maneira, apropria-se da 

ideia do ecossistema comunicativo para mostrar que em um mundo cada dia mais 

“tecnocomunicativo”, a comunicação como ação dialógica possui um papel fundamental, 

capaz de reorganizar o convívio, o sentido e o conhecimento nos processos de ensino e 

aprendizagem. Enquanto campo de intervenção social atua para aproximar os espaços 

educativos com este terceiro entorno formado por múltiplas linguagens e representações 

existentes nas relações diárias dos sujeitos e intercedidas pelas variadas instâncias de 

socialização – um ecossistema educomunicativo continuamente, e necessariamente, em 

construção. 

Essas relações horizontalizadas e permeadas por redes de afeto e colaboração não 

são obtidas pelo uso puramente instrumental das tecnologias, mas pelas relações de 

comunicação potencializadas em diversos espaços de atuação da educomunicação, definidos 

por suas sete áreas de intervenção. É nesse contexto que a concepção epistemológica de 

comunicação, que temos ao falar em educomunicação, constitui-se, ou seja, é na criação e 

fortalecimento de ecossistemas comunicativos que buscam se aproveitar do potencial dos 

espaços educativos como ambientes privilegiados para múltiplas relações comunicacionais. 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

THE EPISTEMOLOGICAL CONCEPTION OF COMMUNICATION IN EDUCOMMUNICATION 

ABSTRACT 

 

In this article, methodologically based on a bibliographical research of indirect documentation, we 

aim to reflect on which epistemological conception of communication we have when talking about 

educommunication. This objective is linked to the challenge of thinking about the studies located at 

the communication/education interface, beyond approaches that privilege the reception and critical 

reading of the media. For this, we appropriate the concept of "communicative ecosystem" – in the 
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perspective of Jesús Martín-Barbero (2000; 2014) – that in a proposal to advance the author's idea, 

based on Ismar Soares (2011), gives theoretical and practical subsidies to speak of an 

"educommunicative ecosystem". Educommunication favors a conception of communication that is 

horizontal and permeated by networks of affection and collaboration that are not obtained by the 

purely instrumental use of technologies, but by communication relationships strengthened in various 

spaces of action that are defined by seven areas of intervention. 

Keywords: Communication in Education. Communicative Ecosystem; Educommunication. 

Educomunicative Ecosystem. 
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TECNOLOGIAS NAS DISCUSSÕES DE COMUNICAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE AS TEORIAS DE 
MARSHALL MCLUHAN E HAROLD INNIS 
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Gardene Leão de Castro3
 

 
RESUMO 

 
 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as teorias de Marshall McLuhan, partindo dos postulados 
apresentados em McLuhan (1964), com base nos estudos promovidos por Innis (2011). Para tanto, o 
texto se ampara em uma pesquisa bibliográfica (MARTINS, 2016), buscando identificar 
especificidades e aspectos em que as ideias dos autores auxiliam a explicação de fenômenos e 
acontecimentos da sociedade contemporânea, sobretudo no âmbito da Internet. Para dialogar com 
as ideias do autor, foram utilizados os autores Braga (2012), Nery e Temer (2009), Martino (2008), 
Marcondes Filho (2020), Wolf (1987) e Kerckhove (2013). As análises demonstram que as ideias de 
McLuhan e Innis ainda são objetos importantes nos estudos das tecnologias e suas relações com a 
sociedade.  

 
Palavras-chave: Comunicação; Tecnologia; Meios; Internet. 
 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 Enquanto este texto é produzido, muitos fenômenos acontecem no mundo da 

internet, que sequer existia quando as obras aqui visitadas foram escritas. Dentre eles, o ex-

presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi banido do Twitter, do Youtube 

e do Facebook por violar regras dessas plataformas e usar os espaços para instigar a 

violência, a invasão ao Capitólio e acusar as eleições presidenciais de fraude4; a cantora Luísa 

Sonza anunciou uma pausa em sua carreira, após ataques constantes sofridos nas redes e 

mídias sociais da internet afetarem sua saúde mental5 e a advogada e maquiadora Juliette 

Freire, vencedora do Big Brother Brasil, é considerada um fenômeno na internet, 

                                                 
1
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação 

(PPGCOM) da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG).E-mail: 
rhayssafernandesrp@gmail.com.  
2
 Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UFG). Doutor em Ciências da Computação e 

Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. E-mail: cordeiro@ufg.br.  
3
 Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UFG). Doutora em Sociologia pela Universidade 

Federal de Goiás. E-mail: gardeneleao@ufg.br.  
4
 Disponível em: www.uol.com.br/tilt/noticias/afp/2021/01/13/youtube-suspende-canal-de-trump-e-apaga-

video-por-risco-de-violencia.htm Acesso em: 04 jul. 2021. 
5
 Disponível em:  g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/06/06/lidando-com-haters-especialistas-dao-dicas-

para-manter-a-saude-mental-e-tomar-medidas-legais.ghtml Acesso em: 04 jul. 2021.  
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ultrapassando 30 milhões de seguidores no Instagram e obtendo mais engajamento e 

visibilidade que artistas internacionais, como Beyoncé e Billie Elish6.  

 Todos esses acontecimentos carregam em si possibilidades e particularidades que se 

associam de forma específica aos seus fatos. Entretanto, o que preocupa é o que eles têm 

em comum. Sua compreensão e discussão são um desafio constante, pois, apesar de serem 

fatos comuns do momento atual, eles podem demonstrar como as tecnologias da internet 

estruturam as relações sociais em termos de conexão, visibilidade, armazenamento e 

interação, dentre outros fatores. Essas mudanças são provenientes e características da 

capacidade de uso das tecnologias enquanto comunicação e atingem as condições de vida, 

os processos culturais e identitários e, por isso, já são amplamente discutidas e estudadas.  

 Ainda no século XX, os autores Marshall McLuhan (1964) e Harold Innis (2011) já 

apontavam que a eletricidade seria capaz de transformar as capacidades de ação e reação, a 

velocidade e a própria consciência humana. Ambos promoveram estudos voltados para as 

tecnologias, desenvolvidos na Universidade de Toronto, no Canadá. O objetivo deste artigo é 

refletir teoricamente sobre a visão da comunicação presente no pensamento dos autores, 

com mais destaque a Marshall McLuhan (1964). Harold Innis (2011) é estudado para ajudar a 

entender McLuhan. Os estudos recebem diversas críticas, interpretações, possibilidades, 

algo comum no campo científico, entretanto, é possível observar que muitos textos se 

encontram em um ponto: o pioneirismo dos autores em vislumbrar e teorizar fenômenos 

tecnológicos que, nos idos dos anos 1950, ainda estavam por vir. Assim, entende-se que há 

relevância nesses estudos, cujas ideias ainda são abertas a novas discussões, perspectivas e 

reinterpretações.  

 Para desenvolver o texto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que, conforme 

Martins (2016), procura explicar e discutir temas e problemas com base em referências 

publicadas em livros, periódicos, revistas, dentre outras fontes, em busca de conhecer, 

analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou problema. Foram 

estudadas as obras “Os Meios de Comunicação Como Extensões do Homem”, de McLuhan, 

lançado em 1964 e “O Viés da Comunicação”, de Harold Innis, publicado em 1951. Na leitura 

                                                 
6
 Disponível em:  f5.folha.uol.com.br/celebridades/2021/06/juliette-supera-neymar-e-e-a-brasileira-com-mais-

engajamento-no-instagram-no-pais.shtml Acesso em: 04 jul. 2021.  
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de Innis (2011), foi estudado o conceito bias7 da comunicação. Em McLuhan (1964), foram 

abordados os conceitos de aldeia global, meios quentes e meios frios e a famosa afirmação 

“o meio é a mensagem”. Existem muitos trabalhos publicados sobre os autores e suas obras 

e, para construir e dialogar com as discussões presentes neste artigo, foram escolhidos 

Martino (2008), Braga (2012), Nery e Temer (2009), Kerckhove (2013), Wolf (1987) e 

Marcondes Filho (2020).  

 De antemão, é importante esclarecer que este texto não está posicionado dentro da 

crença do determinismo tecnológico. A proposta do estudo é buscar compreender como os 

autores enxergavam a comunicação, apesar das lacunas, críticas, divergências e problemas 

que seus estudos possam apresentar. O texto busca discutir e extrair as ideias que auxiliam 

na reflexão do fenômeno tecnológico enquanto um fenômeno comunicacional. Além disso, 

as tecnologias são compreendidas como as técnicas, instrumentos e meios que aprimoram e 

transformam os processos sociais. Desta forma, cada meio de comunicação, à sua época, 

representa um avanço tecnológico e as tecnologias da internet estão entre as que mais 

transformam o mundo contemporâneo. 

 O artigo está estruturado da seguinte maneira: em um primeiro momento, há uma 

reflexão sobre os autores e o pensamento comunicacional; em seguida são apresentadas 

pontos da obra de Innis (2011), que são primordiais para compreender o pensamento de 

McLuhan (1964); por fim, são discutidas algumas ideias de McLuhan (1964).  

 

2 AS TECNOLOGIAS COMO EPISÓDIO CENTRAL DA COMUNICAÇÃO 

 Innis (2011) e McLuhan (1964) estruturam seus estudos a partir das transformações 

culturais proporcionadas pelas tecnologias e as mídias, que têm um papel central nas 

discussões da sociedade e suas construções sócio-culturais. Muitos autores que estudam as 

Teorias da Comunicação abordam os estudos mcluhianos.  

 Em seu livro “Teorias da Comunicação”, Wolf (1987) dedica apenas uma nota de 

rodapé sobre McLuhan. Ele entende que o autor poderia ser abordado em uma perspectiva 

culturológica e que o interesse de McLuhan era “pelos mass media – entendidos numa 

                                                 
7
 O termo “bias” foi traduzido como “viés” no livro INNIS, Harold A. O viés da comunicação. Petrópolis (RJ): 

Vozes, 2011. Entretanto, alguns autores ainda utilizam o termo “bias”. Na citação desses autores, foi mantido o 
modo como eles usam o conceito. 
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acepção bastante extensiva – está ligado, essencialmente, às transformações antropológicas 

introduzidas por cada inovação comunicativa, através de modalidades de percepção que são 

intrínsecas à tecnologia de cada mass media.” (WOLF, 1987, p.92). Para ele, a obra é 

complexa e cheia de invenções definidoras; entretanto, ainda assim, Wolf (1987) pontua 

que, em relação a communication research (denominação dada aos estudos norte-

americanos da comunicação), McLuhan está em uma condição de marginalidade.  

 Este texto acredita que os estudos de McLuhan (1964) e Innis (2011) são igualmente 

importantes, tal como outros paradigmas, escolas e correntes. Para Nery e Temer (2009), o 

paradigma Midiológico-Tecnológico é o modelo que concentra os estudos de McLuhan. Esse 

modelo é histórico-técnico-evolucionista e entende que o desenvolvimento é consequência 

do domínio das ferramentas e do desenvolvimento tecnológico. As autoras consideram que 

Harold Innis foi o pioneiro, ainda nos anos 1950, no desenvolvimento de estudos sobre os 

meios de comunicação como tecnologia, embora seja McLuhan o nome de maior destaque. 

Martino (2008) afirma que isso aconteceu porque a morte precoce de Innis não permitiu que 

ele desse sequência e atualizasse seus estudos. 

 Ainda de acordo com Nery e Temer (2009), os estudos se concentram em uma 

tentativa de entender como os meios de comunicação se articulam no processo de 

construção da sociedade, que por si só já é um processo de comunicação. O autor partia do 

princípio de que a principal força da transformação cultural são as transformações ocorridas 

nas tecnologias, sobretudo, nas tecnologias da comunicação.  

As novas tecnologias são vistas como fatores que modificam a sociedade, gerando 
mudanças comportamentais significativas. Na visão dessa corrente, os resultados 
obtidos por uma nova tecnologia não são o foco principal, pois o mais importante é 
o tipo de mudança que tais tecnologias causam nas relações humanas. (NERY; 
TEMER, 2009, p. 115).  

 A comunicação é compreendida a partir das possibilidades tecnológicas, que causam 

transformações no modo de viver e agir da sociedade em que estão inseridas. Martino 

(2008) afirma que não existem dúvidas quanto ao pertencimento dos estudos de Innis e 

McLuhan ao campo da comunicação. É uma abordagem que confere aos meios de 

comunicação um papel central. Por isso, os autores são pioneiros não apenas pela fundação 

de uma corrente ou tradição, mas pela própria formação da área de estudo. 

 Pela visão de Marcondes Filho (2020), o pensamento de McLuhan é próximo ao 

modelo de “corte e cole” de Walter Benjamin, ao propor que os leitores não vejam a 
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comunicação de forma passiva. Com isso, buscava viabilizar que aqueles que recebiam a 

comunicação uma operação com múltiplas significações. As propostas do pensamento 

mcluhiano se concretizaram pela internet, espaço em que os usuários constroem e repassam 

suas próprias comunicações. O que McLuhan fez foi antecipar a quebra da linearidade, 

provocada pela internet e pelos computadores.  

McLuhan (1964) e Innis (2011) enxergavam as tecnologias como vetores das 

modificações sociais. É fato que a cada surgimento de uma nova tecnologia, existem 

impactos diretos e indiretos na vida humana. Neste sentido, as tecnologias permitiam o 

surgimento de meios que, por sua vez, viabilizaram a comunicação e modificaram a cultura 

ao proporcionar novos significados ao mundo. Nessa configuração, as tecnologias se tornam 

vetores transformadores da comunicação, não apenas em caráter técnico, mas também em 

uma esfera de significados que foram reinventados e reconfigurados. Essa linha de 

pensamento tem como marco inicial a percepção de Innis (2011) de que os meios de 

comunicação não pertenciam apenas ao plano econômico, mas eram suportes inteligíveis, 

conforme será abordado a seguir.  

 

3 O VIÉS DA COMUNICAÇÃO 

 No primeiro capítulo da obra “O viés da Comunicação”, Innis (2011) busca 

demonstrar como historicamente os impérios da Antiguidade se construíram e solidificaram, 

destacando como a comunicação viabilizava tal processo. Para ele, são meios de 

comunicação a argila, o estilete, a escrita, o papiro, o pincel, o pergaminho, a pena, o papel, 

a pluma, a invenção da imprensa, o papel produzido pelas máquinas, o celulóide no cinema 

e o rádio. Cada um com implicações dentro do momento histórico em que surgiram. O autor 

sugere, assim, que “um oligopólio ou monopólio de conhecimento é formado até que o 

equilíbrio seja perturbado.” (INNIS, 2011, p.70).  

 Ao descrever os períodos históricos, Innis (2011) demonstra como o surgimento de 

cada tecnologia afeta a cultura. O autor aponta as tradições escritas e os alfabetos como um 

contrabalanceamento do poder dos costumes da tradição oral que implicou no declínio do 

poder de expressão e criação de caminhos que determinaram os canais de pensamento dos 

leitores e futuros. O medium (grifo do autor) seria, então, o caminho ou a estrada para que a 
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comunicação fosse possível. O meio de comunicação é importante para disseminar o 

conhecimento através do espaço e do tempo, o que torna necessário estudar suas 

características, avaliando sua influência sobre o quadro cultural.  

De acordo com suas características, um meio pode ser mais apropriado para a 
disseminação do conhecimento através do tempo em detrimento do espaço, 
particularmente se o meio for pesado, durável e não apropriado para a 
disseminação do conhecimento através do espaço em detrimento do tempo, se o 
meio for leve e facilmente transportável. A relativa ênfase no tempo ou no espaço 
irá implicar um viés (bias) de significação para a cultura na qual está inserido 
(INNIS, 2011, p.103).  

 O meio é determinante para o conhecimento tornando a comunicação que ele 

propicia um fator importante na construção do conhecimento. Ele tem características 

suficientes para construir o conhecimento, mudando a sociedade à sua maneira. A 

comunicação é compreendida a partir dos meios (medium) que a viabilizam. Assim, ao 

estudar um meio, também se estuda o conhecimento que ele comunica e como ele 

comunica. O conhecimento seria a informação que o meio transporta e, ao transportar a 

informação, o meio é capaz de causar transformações.  

Talvez possamos admitir que o uso de um meio de comunicação durante um longo 
período determina, em certa medida, a natureza do conhecimento a ser 
comunicado e sugerir que sua penetrante influência criará, por fim, uma civilização 
na qual a vida e a flexibilidade se tornam extraordinariamente difíceis de manter e 
que as vantagens trazidas por um novo meio podem, por exemplo, levar ao 
surgimento de uma nova civilização. (INNIS, 2011, p.104). 

 É o meio que determina como o conhecimento é passado à frente ao influenciar a 

sociedade em que é produzido, assim, se torna forte o suficiente para dar ao conhecimento 

uma significação própria. Na visão de Martino (2008), o sistema de pensamento de Innis se 

interessa pela comunicação quando aponta que os meios de comunicação são tecnologias 

de inteligência que repercutem no plano simbólico, ultrapassando sua condição mercantil. 

Ele descobre que a comunicação beneficiava o poder dos impérios. 

 Ao abordar o pensamento comunicacional nas obras de McLuhan e Innis, Martino 

(2008) aponta que a obra Innis tinha como ponto de partida o fato de que a expansão 

político-territorial depende da expansão das redes de transporte e de comunicação e isso 

estaria condicionado às características da industrialização, das demandas de mercado 

europeu e também das políticas dos impérios britânico e americano. Há uma relação de 

dependência do plano econômico aos meios de comunicação, na qual Martino (2008, p. 135) 
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afirma que “os meios de comunicação passam a constituir uma chave de interpretação para 

a organização social”. 

 A obra de Innis (2011) possui uma fragilidade nas ideias, sobretudo em relação ao 

estudo histórico apresentado. Para Martino (2008), há muitas críticas fundamentadas para a 

obra de Innis, destacando sua a insuficiência de reflexão sobre a significação teórica, a 

inconsistência teórica, a falta de clareza e a não correspondência com os fatos. Por isso, é 

necessário separar as hipóteses secundárias e o núcleo duro. As hipóteses devem ser 

criticadas, mas também deve-se compreender qual é o núcleo do projeto, no que se refere à 

comunicação. Esse núcleo compreende a comunicação por meio da tecnologia, a partir de 

duas proposições: a ação da técnica nos processos de comunicação; ou seja, os meios de 

comunicação como tecnologias e a centralidade dos meios de comunicação para entender a 

organização social. São teorizações sobre os meios de comunicação como totalidade e 

conceito forte e “o medium passa a ser a chave de leitura, o elemento central a partir da 

qual é operada a análise teórica dos processos sociais.” (MARTINO, 2008, p. 142). 

 As ideias deste núcleo duro, que permitem entender os meios e a organização social 

e os meios como tecnologias, caminham num sentido para que seja possível pensar sobre a 

comunicação entendida pela tecnologia. Isso leva diretamente às proposições teóricas de 

McLuhan (1964), para quem os meios transformam a sociedade, mas são invisibilizados em 

detrimento do conteúdo, embora estudá-los seja mais importante. Partindo desta ideia, 

Martino (2008, p. 145) aponta que é “a visibilidade dos meios, ou seja, a distinção de meio e 

mensagem, constitui o primeiro passo do desdobramento da tese da centralidade dos meios 

de comunicação.”. Assim, os estudos são centrados nos meios de comunicação, enquanto 

tecnologias que constroem perspectivas dentro da sociedade, não apenas pelo conteúdo, 

mas pelas possibilidades que eles proporcionam de direcionar e condicionar o conhecimento 

produzido em determinada época. São as tecnologias que constroem as mensagens, 

podendo, então, produzir uma mensagem em si mesmas, ideia que está explícita, 

principalmente, em McLuhan (1964), conforme será apresentado a seguir.  

 
4 DIALOGANDO COM AS IDEIAS DE MCLUHAN  
 
 A ideia de Innis (2011) de que os meios seriam estradas que viabilizam o 

conhecimento é aprimorada por McLuhan (1964), que passa a sinalizá-los enquanto um 
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mecanismo que sobrepunha a própria mensagem, determinando-a e tornando-a um outro 

meio. Essa forma de pensar é constantemente apontada como algo muito à frente do seu 

tempo.  

 Em entrevista ao programa Monday Conference, da Rádio ABC Radio National 

Network, na Austrália, no ano de 1977, McLuhan fala sobre sua forma de enxergar o futuro 

que viria: 

Eu fiz uma descoberta estranha sobre o espelho do retrovisor. Acusei muita gente 
de viver no espelho retrovisor e com isso queria dizer que estavam ultrapassados e 
tinham cabeças no século 19. Descobri que quando você olha no retrovisor você 
não consegue ver o que já passou, o passado, você vê o que está vindo. E o 
verdadeiro espelho retrovisor é o futuro previsível, não o passado. O título da frase 
“espelho retrovisor”, parece distorcer a situação, muitas pessoas pensam, 
instintivamente, que deve ser o passado.

8
 (MCLUHAN, 2021, tradução nossa). 

 Tal preocupação em olhar o que estava vindo também pode ser identificada em 

outros momentos, como, por exemplo, na previsão de que as tecnologias levariam o mundo 

a uma implosão. Além disso, para o autor o sistema nervoso central se projeta em um 

abraço global, que abolia o tempo e espaço. As tecnologias se projetam na consciência 

humana, em uma extensão que afeta todo o complexo psíquico e social (MCLUHAN, 1964). 

Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do homem: a 
simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo criativo do 
conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente a toda a sociedade 
humana, tal como já se fez com nossos sentidos e nossos nervos através dos 
diversos meios e veículos. (MCLUHAN, 1964, p.13). 

 Uma de suas frases mais famosas “O meio é a mensagem” é um caminho para 

entender a estruturação desse pensamento. Para McLuhan (1964, p.16), dizer que o meio é 

a mensagem significava que “as consequências sociais e pessoais de qualquer meio, ou seja, 

de qualquer uma das extensões de nós mesmos, constituem o resultado do novo estalão 

introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos”. As 

máquinas, a partir das tecnologias que as introduzem, promovem mudanças que moldam a 

sociedade, independentemente de sua função. A reestruturação foi moldada por técnicas de 

fragmentação, que é a essência da tecnologia. O exemplo dado pelo autor para elucidar essa 

afirmação é a luz elétrica.  

A luz elétrica é informação pura. É algo assim como um meio sem mensagem, a 
menos que seja usada para explicitar algum anúncio verbal ou algum nome. Este 

                                                 
8
 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=ImaH51F4HBw Acesso em: 04 jul. 2021. 
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fato, característico de todos os veículos, significa que o “conteúdo” de qualquer 
meio ou veículo é sempre um outro meio ou veículo (MCLUHAN, 1964, p.16).   

 O meio é o caminho, pois é ele quem cria o padrão e a mensagem é produto da 

mudança. Isto “porque é o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações e 

associações humanas.” (MCLUHAN, 1964, p.17). O conteúdo desses meios são diversos, mas 

na visão do autor também são ineficazes em estruturar as associações humanas, visto que o 

conteúdo, inclusive, cega para a natureza desse mesmo meio. McLuhan (1964) aponta ainda 

que pensar apenas no conteúdo é uma falha no estudo dos meios. Além disso, o meio criaria 

um padrão que passa a ser uma extensão da nossa consciência, enquanto a mensagem é a 

própria mudança desse padrão.   

 Destas proposições, entende-se que os meios são capazes de gerar significados e 

padrões de significação, o que pode ser observado no modo como, por exemplo, as pessoas 

se comunicam no Twitter, respeitando os 280 caracteres, nas abreviações das palavras, no 

uso de emojis representando sentimentos. Isso demonstra a adaptação da mensagem à 

configuração do meio e que o meio constrói uma mensagem significativa em si mesma, a 

partir do que esse mesmo meio determina.  

  Há uma preocupação do autor, também, com o processamento da informação, e 

aqui reside uma prospecção, sobretudo em tempos de Big Data. A quantidade de 

informações que a sociedade é capaz de produzir e armazenar já causa uma mudança em 

seus padrões, afinal, processá-los em busca do entendimento e suporte às ações é algo que 

define diretamente a própria sociedade. Alguns acontecimentos ilustram esse fato, como o 

recente vazamento de dados no Brasil, que expôs informações de 223 milhões de 

brasileiros9.  

 Outro fator em que se identifica tal padrão é a inserção de publicidade em 

plataformas como o Youtube, configurando e determinando o seu uso. Também as regras e 

políticas para se manter nesses espaços, que culminaram no banimento de Donald Trump do 

Twitter, Youtube e Facebook. Essas plataformas, enquanto meio, são o espaço em que se 

constroem os processos de comunicação e informação, ou seja, é onde o conhecimento é 

construído e acontece a construção do conhecimento. As plataformas da internet 

caracterizam tendências e instituem suas mensagens como meio a todo instante.  

                                                 
9
 Disponível em: www.g1.globo.com/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2021/01/25/vazamentos-

de-dados-expoem-informacoes-de-223-milhoes-de-numeros-de-cpf.ghtml Acesso em: 04 jul. 2021. 
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 Em relação às associações, elas são configuradas e controladas pelo meio. O 

momento em que a mensagem também se torna um meio é no significado que ela adquire 

e, para McLuhan (1964), também é nesse momento que o efeito se torna mais intenso e 

forte. Isso pode ser observado no fato de o sucesso da vencedora do Big Brother Brasil, 

Juliette Freire, na internet, sempre ser pautado pelos números que consegue alcançar 

nesses meios. A mensagem estaria aí, no significado que é dado pelo próprio meio.  

 Na visão de Braga (2012), a frase “O meio é a mensagem” é um aforismo que possui 

diversos sentidos, são eles: os meios causam efeitos na percepção das pessoas 

independentemente da mensagem, constituindo-se em uma mensagem em si mesmos; há 

um sonambulismo causado pela obsessão em criticar os conteúdos e esquecendo o bias 

colocado pelo próprio meio e; o meio condiciona o sentido daquilo que é transmitido por 

ele.  

 Para Martino (2008), a frase pode ser entendida de duas maneiras. A primeira é que 

há de se distinguir o meio e o conteúdo da mensagem. Já a segunda aponta que o efeito dos 

meios é o mais importante e não o das mensagens. Outro apontamento do autor é de que o 

termo mensagem é usado de maneira não-usual, indicando “significado” ou “efeito”. 

Menos paradoxal do que aparenta, a frase o “meio é a mensagem” simplesmente 
indica que é o meio que “diz”, que “atribui significado”, que “dá sentido”, que é 
“significante”, portanto, o que é significativo não é a mensagem, mas o meio. 
Embora a mensagem possa provocar efeitos, estes são incomparavelmente menos 
importantes que aqueles provocados pelos meios de comunicação. Em outras 
palavras, é o meio que interessa. (MARTINO, 2008, p.145). 

 Para exemplificar suas ideias, McLuhan (1964) utiliza como exemplos o cinema e o 

cubismo. O cinema (meio) levou a sociedade ao mundo das sequências e encadeamentos e 

sua mensagem enquanto meio é a da transição da sucessão linear para a configuração. O 

cubismo (meio) anunciou que o meio é a mensagem ao propiciar a apreensão total 

instantânea. É neste ponto que McLuhan (1964) questiona se essa simultaneidade não nos 

ingressa no mundo da estrutura e da comunicação, afirmando existir a construção de um 

campo total da atenção. Essa linha de pensamento é ancorada no entendimento do autor de 

que na era da eletricidade o sistema nervoso central é tecnologicamente projetado para 

envolver, incorporando a humanidade inteira em nós e, consequentemente, envolver 

profundamente com as ações. É importante frisar que logo no prólogo da obra, ele já afirma 

que ação e reação ocorrem quase ao mesmo tempo.  
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 A linha de raciocínio apresentada no parágrafo anterior e os exemplos apontados por 

McLuhan (1964) para defender sua tese, permitem algumas possíveis interpretações: 

a) Para McLuhan (1964), o cinema fez com que as pessoas entendessem o mundo a 

partir de sua forma de narrar histórias, disto, entende-se que o meio pode levar a 

entender o mundo a partir de suas configurações. Um movimento comum que ilustra 

a consideração é o uso de hashtags para chamar atenção para determinados 

assuntos. As próprias plataformas são os meios que transformam esse conteúdo 

(hashtags) em outro meio que, por sua vez, se configura também como o conteúdo a 

ser conduzido. Em 2020, o Brasil se tornou o país que mais utiliza bots (robôs) para 

emplacar hashtags e temas, em sua maioria de temas políticos10, mostrando a 

relevância em se colocar temas em evidência nessa plataforma, ou seja, a relevância 

do uso do meio e suas possibilidades.  

b) O cubismo buscava expressar em sua arte o que era real, tornando as mensagens 

(conteúdo) que viriam nas obras menos relevantes do que o objetivo dela enquanto 

meio, pois ele atuava no campo das sensações. McLuhan (1964) afirma que há um 

envolvimento que torna as pessoas inconscientes, fazendo com que os meios atuem 

nos sentidos. Hoje as estratégias de marketing evoluem como uma ferramenta que 

se aprimora para mexer com os sentidos (paladar, olfato, audição), as experiências se 

tornam meios, utilizando ferramentas de inteligência artificial e 5G11, fazendo com 

que todos esses meios envolvidos busquem agir nas sensações dos públicos. 

c) O autor ainda afirma que crises de esgotamento nervoso e mental são causadas pelo 

desarraigamento e pela inundação, ocasionados pelas novas informações e pelas 

novas e infindáveis estruturas informacionais (MCLUHAN, 1964). É constante a 

associação das doenças de saúde mental ao uso da internet, muitas vezes 

generalizado como uso de redes e mídias sociais. O exemplo já citado da cantora 

Luísa Sonza não é exclusivo, a cantora Selena Gomez, o youtuber Felipe Neto 

também associam publicamente seus problemas de saúde mental ao uso de redes 

sociais. O Instagram já foi considerado como a pior rede para a saúde mental de 

                                                 
10

 Disponível em: tecnoblog.net/336079/brasil-lidera-ranking-hashtags-bots-twitter-bot-sentinel/ Acesso em: 
04 jul. 2021. 
11

Disponível em: brasil.elpais.com/brasil/2017/05/19/tecnologia/1495189858_566160.html Acesso em: 04 jul. 
2021. 
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jovens12. Na pandemia de Covid-19, muito se discute sobre o impacto do uso da 

internet (para trabalho, lazer e entretenimento) na saúde mental13. 

 
 Os exemplos revelam que a existência dos meios produz efeitos que extrapolam seus 

conteúdos, independente da consequência ou mesmo da vontade de quem os usa. Eles 

constroem uma ambiência própria e expansiva que torna seus efeitos inevitáveis. Para 

McLuhan (1964), a análise de conteúdo não oferece pistas para entender sua magia e carga 

subliminar.  “Os efeitos da tecnologia não ocorrem aos níveis das opiniões e dos conceitos: 

eles se manifestam nas relações entre os sentidos e nas estruturas da percepção, num passo 

firme e sem qualquer resistência.” (MCLUHAN, 1964, p.25).  

 Em relação a isso, percebe-se que o estudo do conteúdo pode não ser suficiente, 

visto que o meio e suas configurações, para além do que ele veicula, também é essencial na 

compreensão da sociedade. É importante discutir o que as tecnologias proporcionam e 

causam, independente do que se faz por meio delas. Compactua-se com Kerckhove (2013, 

p.7), para quem a humanidade está “intensamente interconectada entre humanos e 

também permanentemente atualizado através de bancos de dados, que estão conectados 

ao mundo material. Todo mundo está se transformando em um banco de dados ativo”. Por 

isso, tais dados devem ser compreendidos não só enquanto volume de informação, mas a 

partir da ambiência em que são produzidos.  

 

5 A ALDEIA GLOBAL E AS SENSAÇÕES CAUSADAS PELOS MEIOS 

 A ideia de aldeia global é popular e conhecida. O conceito se refere a possibilidade 

dada pela eletricidade para o funcionamento dos aparatos tecnológicos, a partir de uma 

“reunificação instantânea das partes mecanizadas num todo orgânico. Este é o mundo novo 

da aldeia global.” (MCLUHAN, 1964, p.77).  

 Pela perspectiva de McLuhan (1964), os meios técnicos de aceleração acabam com a 

independência das aldeias e das cidades-estados, operando sempre no sentido de 

homogeneizar o maior número possível de áreas marginais. Para ele, “a aceleração e a 
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  Disponível em: brasil.elpais.com/eps/2021-03-25/uma-vida-sem-telas-melhora-a-saude-mental.html Acesso 
em: 04 jul. 2021 
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ruptura são os principais fatores do impacto dos meios sobre as formas sociais existentes. 

Hoje a aceleração tende a ser total, dando fim ao espaço como fator principal das 

disposições sociais” (MCLUHAN, 1964, p.78). O autor afirma que esse tráfego acelerado 

aniquila o problema de transporte da comunicação, mas causa problemas de cunho 

psicológico, pois “o aniquilamento do espaço também permite o aniquilamento do viajante.” 

(MCLUHAN, 1964, p.78). O que ocorre é a redução das limitações entre o espaço e o tempo 

e isso produz efeitos sociais.  

 Kerckhove (2013) associa a ideia de aldeia global à globalização, que ultrapassa as 

questões financeiras e se torna uma questão psicológica e social. Ele concorda com a visão 

de McLuhan (1964) sobre o fato de esta aldeia global não ser um paraíso, mas um lugar de 

ódio e violência. O autor ainda identifica a presença desta aldeia no cotidiano, para ele o 

Twitter, o Facebook e o Youtube proporcionam uma conversação global e são um exemplo 

vivo da aldeia global.  

Você está carregando a aldeia global em seu bolso. É o seu celular. A própria noção 
promove a sensação, senão a experiência, de ser um vizinho de todos os outros de 
qualquer parte do globo. Sentir-se parte de uma esfera muito maior do que apenas 
a cidade ou o país talvez seja uma estratégia de auto-organização para a 
sobrevivência da humanidade (KERCKHOVE, 2013, p.10, tradução nossa). 

 Os dispositivos tecnológicos conectam e, consequentemente, passam a pertencer de 

modo intrínseco aos sujeitos, completando a ideia de extensão. McLuhan (1964) afirma que 

os produtos moldam a sociedade e acabam transpirando em seus sentidos e “a aceitação 

dócil e subliminar do impacto causado pelos meios transformou-os em prisões sem muros 

para seus usuários” (MCLUHAN, 1964, p. 26). Aceita-se a presença desses meios quase de 

forma inata e natural, procura-se acompanhar seu aprimoramento como se fosse impossível 

viver sem eles e isso acarreta consequências.  

 Ao abordar os sentidos, o autor apresenta mais uma de suas famosas conceituações: 

os meios quentes e os meios frios. Os meios quentes são explosivos e prolongam os 

sentidos, como o rádio e o cinema. Eles não deixam muito para que o público preencha ou 

complete. Já os frios são aqueles que fornecem pouca informação, como o telefone, a fala e 

a televisão. Os meios frios deixam muitas coisas para que a audiência preencha. 

Um meio quente permite menos participação do que um frio: uma conferência 
envolve menos do que um seminário, e um livro menos do que um diálogo. Com a 
imprensa, muitas formas anteriores foram excluídas da vida e da arte, enquanto 
outras ganharam uma nova intensidade. Mas o nosso próprio tempo está cheio de 
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exemplos do princípio segundo o qual a forma quente exclui e a forma fria inclui. 
(MCLUHAN, 1964, p. 28). 

 Ainda conforme o autor, quando o meio aquece os sentidos, ele hipnotiza. Ao esfriar 

os sentidos, causa alucinações. Outra consideração é sobre o uso desses meios, pois um 

meio frio pode ser aplicado em uma cultura quente e vice-versa (MCLUHAN, 1964). O que se 

entende é que a cultura também determinará o efeito desse meio, por isso, embora 

tenhamos um sistema de meios que são padrão (televisão, rádio, impressos, internet), sua 

aceitação depende do local, das condições e do que se busca com esse meio.  

 Nery e Temer (2009) apontam que nenhuma tecnologia era fria ou quente 

definitivamente, pois ao surgir toda tecnologia impacta, ou seja, é quente. Em relação às 

tecnologias anteriores, há uma mudança no olhar da sociedade para si e para o mundo.  

 Classificar a internet como quente ou fria pode parecer algo simples, mas requer 

cuidado. Enquanto meio, a internet é um ambiente que provoca uma intensidade nos 

sentidos, não é por acaso que seu surgimento tenha causado uma revolução em diversas 

áreas e aspectos. A compreensão é a de que, enquanto uma ambiência, ela se constitui 

como um meio quente, pois prolonga os sentidos. Já dentro das possibilidades que 

concentra, como, por exemplo, as redes sociais, sites e aplicativos, é um meio frio, pois 

permite espaços de preenchimento.   

 As horas dedicadas ao uso da internet são intensas. De acordo com a Agência Brasil, 

uma pesquisa realizada com brasileiros aponta que 90% dos entrevistados acessam a 

internet todos os dias, 7% pelo menos uma vez por semana e 2% pelo menos uma vez por 

mês. Os smartphones são as ferramentas mais utilizadas, com 99% dos respondentes, 

seguido dos computadores (42%)14. Assim, o uso da internet e suas plataformas pode ser 

como uma extensão que produz sentidos intensamente. Essa extensão se expande, 

tornando-se parte vital dos sujeitos. A própria possibilidade de se distanciar desse acesso, 

causa mal estar. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psiquiatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que indica que 34% das pessoas têm ansiedade ao 

ficar longe dos celulares e 54% têm medo de se sentir mal por não estar com seu aparelho.15

 Ao mesmo tempo, ao propiciar tantas possibilidades, há espaço para que os 
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 Disponível em:  agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/brasil-tem-134-milhoes-de-usuarios-de-
internet-aponta-pesquisa. Acesso em: 04 jul. 2021. 
15

 Disponível em: super.abril.com.br/especiais/detox-digital-o-corpo-reage-ao-vicio-online Acesso em: 04 jul. 
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indivíduos preencham espaços de informação. O impacto dos meios é iminente, 

contundente e contínuo. Por isso, ao estudar os meios, McLuhan (1964) deixou pistas para o 

que viria, afinal, apesar das particularidades os meios têm em comum a capacidade de 

causar mudanças sociais e culturais. A vivacidade e intensidade dos meios é o que 

transforma os sentidos.  

 
6 CONCLUSÃO 
 
 O artigo buscou promover uma leitura de McLuhan (1964) e Innis (2011), para 

compreender a origem, a estrutura e a conceituação de suas ideias. Para isso, percorreu 

alguns dos principais conceitos e afirmações dos autores, sobretudo de McLuhan (1964): o 

bias (viés) da comunicação, a aldeia global, os meios quentes e os meios frios e o meio é a 

mensagem foram estudados em uma tentativa de compreender como e porque os autores, 

muitas vezes, conseguem explicar e falar de fenômenos que estavam a frente de seu tempo.  

 O que as obras mostram é que o estudo do meio é amplo e abrangente, embora cada 

meio tenha suas especificidades. Assim, quando a eletricidade proporciona que esses meios 

conectem o mundo, construindo a aldeia global, a sociedade se transforma. As 

consequências dessa transformação não são apenas positivas e englobam mais do que 

aspectos financeiros tecnológicos, pois atingem também aos indivíduos que convivem e 

lidam diariamente com esses meios.  

 A visão defendida neste artigo é a de que enxergar o fenômeno comunicacional a 

partir do meio é importante para entender as relações da sociedade com as tecnologias de 

informação e comunicação. Toda tecnologia que proporciona a comunicação é essencial 

para compreender a própria comunicação. Reinterpretar e estudar as obras de McLuhan 

(1964) e Innis (2011) pode auxiliar na construção de uma linha de pensamento que olha o 

futuro e tenta entendê-lo.  

 Assim, o impacto dos meios retorna para a vida social, fazendo com que não só 

Donald Trump, Luísa Sonza e Julliete Freire, exemplos citados no início do artigo, tenham 

suas vidas transformadas, mas a sociedade como um todo. Os meios seguem impactando a 

vida humana de modo intermitente, retroalimentado e reconfigurando possibilidades.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION DISCUSSIONS: A MARSHALL MCLUHAN AND HAROLD 
INNIS THEORIES STUDY 

 
 

ABSTRACT  
 
 

This paper aims to promote a reflection on Marshall McLuhan's theories, based on the postulates 
presented in McLuhan (1964), and based on the studies promoted by Innis (2011). Therefore, the 
text is supported by a bibliographic research (MARTINS, 2016), seeking to identify specificities and 
aspects in which the authors' ideas help to explain phenomena and events in contemporary society, 
especially in the context of the Internet. To dialogue with the author's ideas, we used the authors 
Braga (2012), Nery and Temer (2009), Martino (2008), Marcondes Filho (2020), Wolf (1987) and 
Kerckhove (2013). The analysis demonstrates that McLuhan's (1964) and Innis' (2011) ideas are still 
important objects in the studies of technologies and their relations with society. 

 
Keywords: Communication; Technology; Means; Internet. 
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LEITURAS DESORDENADAS: A FOTOGRAFIA DAS PRÁTICAS DE LEITURA EM UMA 
PERSPECTIVA MCLUHANIANA 

 

Jumana Morabi Pessoa1 
Douglas Farias Cordeiro2 

 

RESUMO 

 

O presente artigo discorre sobre as representações iconográficas das práticas de leitura, tendo como 
objetivo investigar a disparidade entre narrativas produzidas pelas representações pictóricas das 
práticas de leitura e as narrativas sobre a leitura delineadas através das fotografias. Conjecturou-se 
que, como defende o comunicólogo Marshall McLuhan, a fotografia enquanto meio tenha 
influenciado diretamente na mensagem por ela veiculada. As possíveis respostas à inquietação foram 
buscadas na literatura sobre as representações das práticas de leitura e nas teorias de McLuhan 
sobre as influências dos meios, e pontualmente da fotografia, nas mensagens por ela veiculadas. 
Compreende, pela análise bibliográfica, que a pintura, ao longo dos séculos, endossou códigos de 
convenção que circundavam o universo da leitura, promovendo a ideia de que certas práticas de 
leitura são legítimas e outras não. Constatou-se que, de fato, a invenção da fotografia possibilitou o 
registro de leituras mais livres, desordenadas, não legítimas e reais. 
 
Palavras-chave: McLuhan; Práticas de leitura; Iconografia; Pintura; Fotografia.  

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Uma das correntes teóricas da Comunicação preocupa-se com o estudo dos efeitos 

dos próprios meios de comunicação enquanto tecnologia: o Paradigma Midiológico-

Tecnológico, idealizado pela Escola Canadense de Comunicação. Conforme Temer e Nery 

(2009), o Paradigma Midiológico-Tecnológico compreende que o próprio desenvolvimento 

humano é consequência ou é relacionado diretamente ao domínio das ferramentas e ao seu 

desenvolvimento tecnológico ao longo dos séculos. 

Os mais conceituados nomes da Escola Canadense de estudos comunicacionais foram 

Harold Innis e Marshall McLuhan, para quem a principal força motriz da transformação 

cultural "são as transformações ocorridas nas tecnologias e, principalmente, nas tecnologias 

da comunicação" (TEMER; NERY, 2009, p. 106). As teorias de McLuhan têm grande 

repercussão nos estudos comunicacionais. Como lembra Braga (2012), as ideias do 
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comunicólogo receberam inúmeras críticas em sua trajetória, mas seus famosos aforismos, 

curtos e mordazes, tornariam-se centrais cinquenta anos após sua publicação. No mundo 

contemporâneo, em que as sociabilidades são mediadas pelo digital, os estudos 

comunicacionais de McLuhan, delineados na segunda década do século XX, ganharam ares 

proféticos e suas obras estão agora sendo revisitadas. Assim, seus pensamentos continuam a 

influenciar teoricamente uma sociedade e uma ciência – a Comunicação – constantemente 

redefinidas através de suas tecnologias de comunicação. 

Em sua conceituada obra Understanding Media: the extensions of men (Os Meios de 

Comunicação como extensões do homem), publicada em 1964, especificamente no texto 

“Fotografia: o bordel sem paredes”, McLuhan discorre sobre a fotografia enquanto meio e as 

transformações culturais decorrentes de sua invenção, que, segundo o autor, deu início a 

era do Homem Gráfico. As ideias do autor em relação a essa tecnologia serão abordadas 

com maior detalhamento no tópico a seguir. 

Das rupturas relacionadas à iconografia, um exemplo é a disparidade entre, por um 

lado, a representação das práticas de leitura através da pintura, em sua tradição pictórica, e, 

por outro, os retratos fotográficos que retratam as mesmas práticas. Chartier (1998) e Abreu 

(2001), se debruçando sobre o tema, perceberam que a iconografia pictórica das práticas de 

leitura encontra-se envolta em códigos de convenção que legitimavam a leitura de certos 

objetos e de certas maneiras, mas invisibilizavam as práticas que destoavam desse 

regramento. 

O presente artigo surge da inquietação face ao contraste entre as narrativas 

produzidas pelas representações pictóricas das práticas de leitura e as narrativas sobre a 

leitura tecidas através das fotografias. Conjectura-se, sob a óptica mcluhaniana, que o 

advento da fotografia enquanto meio tenha desempenhado papel transformador na 

mensagem veiculada pelas imagens. Assim, propõe-se, utilizando como metodologia a 

revisão bibliográfica, analisar a literatura relacionada às representações imagéticas das 

práticas de leitura e as premissas mcluhanianas que tangem o tema em estudo para verificar 

se essa relação poderia se provar verdadeira. 
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2 OS ESTUDOS DE MARSHALL MCLUHAN 

Herbert Marshall McLuhan foi um dos teóricos expoentes da Escola Canadense de 

Comunicação. Essa corrente teórica está compreendida no paradigma midiológico-

tecnológico de estudos comunicacionais, fazendo uma releitura da história humana a partir 

dos impactos gerados pelas tecnologias na percepção do mundo e as consequências dessas 

transformações na organização das sociedades, conforme pontuam Temer e Nery (2004). 

Segundo essas autoras, McLuhan buscou compreender como se articulam os meios de 

comunicação no processo de construção da sociedade que é, para ele, um processo 

comunicacional. 

Como recorda Braga (2012), alguns dos trabalhos de maior repercussão de McLuhan 

foram os livros Understanding Media: the extensions of men, lançado em 1964 e publicado 

no Brasil com o título Os Meios de Comunicação como extensões do homem, e The 

Gutenberg Galaxy: the making of typographic man, publicado em 1962, no qual a famosa 

expressão “aldeia global” é utilizada. As principais contribuições teóricas de McLuhan podem 

ser condensadas em aforismos que permitem, aos estudiosos que se debruçam sobre eles, 

inúmeras interpretações. Assim o faz Braga (2012), cujas análises serão resgatadas neste 

artigo.  

 Os meios – que aqui podem ser compreendidos também como tecnologias –, para o 

teórico canadense, permitem que o corpo humano estenda suas capacidades. Em outras 

palavras, “tecnologias são estruturas materiais acopladas ao sistema nervoso dos seres 

humanos, como extensões funcionais, que implicam a relação do ser humano com a 

natureza (matéria) e o mundo (cultura)” (MONTEIRO, 2020, p. 128). Assim, cada meio 

diferente atua como uma extensão dos sentidos do corpo, o que gera impacto sobre o 

indivíduo e as sociedades. A partir dessa premissa, o autor classifica os meios em “frios” e 

“quentes”. Seriam “frios” aqueles meios de menor resolução ou intensidade, que mobilizam 

inúmeros sentidos, a exemplo da televisão e do telefone. Os meios “frios” formam lacunas 

de sentido que devem ser preenchidas, portanto requerem maior interação do(a) 

espectador(a). Os meios “quentes”, por outro lado, são aqueles que mobilizam em alta 

intensidade um único sentido humano e exigem menor participação do(a) espectador(a) na 

construção de sentidos. 
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Outro famoso aforismo mcluhaniano é “o meio é a mensagem”. A frase curta, ainda 

que possa parecer simples a um olhar distraído, carrega inúmeros sentidos. O primeiro 

deles, conforme enumera Braga (2012), é que os meios produzem efeitos peculiares na 

percepção das pessoas e, assim, constituem-se em uma mensagem em si mesmos. 

Uma outra análise que pode ser extraída do aforismo, apontada pela autora, é que o 

meio transforma seu conteúdo. Para explicar essa relação, Braga retoma Harold Innis, 

mentor de McLuhan, destacando que cada meio produz um bias que condiciona o sentido 

que é transmitido por ele. Dessa forma, o meio se torna parte do campo significante. Isso 

explica, por exemplo, a diferença entre ler certo livro e assistir a adaptação cinematográfica 

da mesma narrativa. Ou ainda nas diferentes experiências que resultam da exibição de um 

filme na televisão e do mesmo filme no cinema. Assim, pode-se considerar que meios como 

o cinema, a fotografia e o livro carregam em si mesmos significações díspares que influem 

diretamente na mensagem transmitida por cada um. 

McLuhan (1964) aborda pontualmente a fotografia em “Fotografia: o bordel sem 

paredes”, um dos textos que compõem a obra Os Meios de Comunicação como extensões 

do homem. A exemplo dos demais mecanismos tecnológicos, a fotografia é apresentada 

pelo autor como um meio que opera como extensão do ser humano. A inovação da 

automação no registro de imagens provocou rupturas comparáveis às derrocadas pela 

invenção da prensa móvel (MCLUHAN, 1964, n.p.):  

A fotografia refletia automaticamente o mundo externo, fornecendo uma imagem 
visual exata e repetível. Foi esta qualidade suprema da uniformidade e da 
repetibilidade que produziu a ruptura gutenberguiana entre a Idade Média e a 
Renascença. 

Rupturas essas tão expressivas que, segundo o autor, a fotografia deu início à 

transformação da era do Homem Tipográfico para a era do Homem Gráfico. 

A fotografia potencializa a reprodutibilidade, uma vez que “estende e multiplica a 

imagem humana em proporções de mercadorias produzidas em massa” (MCLUHAN, 1964, 

n.p.). A obra (1964, n.p.) afirma ainda que, a exemplo do monóculo, a lente da câmera 

fotográfica tende a transformar pessoas em objetos: 

Há um século atrás, a mania inglesa pelo monóculo parecia dar ao usuário o poder 
de uma câmara que fixasse as pessoas com um olhar superior, como se elas fossem 
coisas. Eric Von Stroheim se tornou famoso com o seu monóculo, ao criar a figura 
do altivo oficial prussiano. Tanto o monóculo como a câmara fotográfica tendem a 
transformar as pessoas em coisas; a fotografia estende e multiplica a imagem 
humana em proporções de mercadoria produzida em massa. Os astros e estrelas 
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de cinema e os ídolos nas matinês são levados ao domínio público pela fotografia. 
Eles se tornam sonhos que o dinheiro pode comprar; podem ser comprados, 
abraçados e apontados mais facilmente do que mulheres públicas. Pelo seu 
aspecto de prostituição, os bens produzidos em massa sempre preocupam algumas 
pessoas. A peça de Jean Genet, O Balcão, apresenta a sociedade como um bordel 
cercado de violência e horror. Face ao caos da revolução, ergue-se o ávido desejo 
da Humanidade em prostituir-se. O bordel resiste em meio às mais violentas 
mudanças. Numa palavra, a fotografia inspirou Genet em seu tema do mundo 
como um bordel, pois a fotografia é um Bordel Sem Paredes. 

Além disso, na leitura do autor, a fotografia restaura o gestual na tecnologia humana. 

A captura de momentos fixos trouxe à sociedade possibilidades ímpares de  vislumbre e 

leitura dos gestos, posturas e atitudes que puderam ser trazidos à luz somente através do 

advento do registro da imagem estática. 

 

3 REPRESENTAÇÕES IMAGÉTICAS DAS PRÁTICAS DE LEITURA 

Qual é a natureza do ato de ler? Para Jean Marie Goulemot (2011), ele é 

caracterizado como a construção de sentido, e não apenas o encontro com o sentido 

proposto pelo autor para a leitura. O sentido do texto nasce do trabalho realizado pelo “fora 

do texto”, que vai além do sentido das palavras e das frases. "Ler, então, não é um processo 

automático de capturar um texto como um papel fotossensível captura a luz, mas um 

processo de reconstrução desconcertante, labiríntico, comum e, contudo, pessoal" 

(MANGUEL, 1997, p. 54). Toda leitura, Goulemot afirma, é comparativa. A leitura é 

dialogismo e intertextualidade.  Ler é despertar a biblioteca vivida do leitor, a lembrança de 

leituras anteriores e de outros dados culturais. Para Roger Chartier (1998), historiador 

cultural que por inúmeras vezes se pôs a navegar pelo universo da leitura, suas facetas e 

representações, a leitura é apropriação e produção de sentidos.  

Lúcia Santaella (2013), em sua obra “Três tipos de leitores”, estabelece um recorte de 

três diferentes formas de leitura, cujas características refletem particularidades 

socioeconômicas e culturais de três distintos momentos da história. As transformações no 

modo de ler, sob a ótica da autora, envolvem transformações sensoriais, perceptivas, 

cognitivas e, consequentemente, de sensibilidade. O leitor contemplativo nasce no século 

XII, em meio à fundação das universidades, do desenvolvimento da instrução entre os leigos 

e da instauração do silêncio nas bibliotecas universitárias. Ele lê rápida e silenciosamente, e 

sua leitura se configura como um processo meditativo, contemplativo, pessoal e solitário. Já 

no dinâmico contexto de industrialização das sociedades, êxodo rural e consolidação do 
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jornal impresso, era de ascensão da fotografia e do cinema, surge o leitor movente, envolto 

no excesso de estímulos da vida acelerada na cidade, em suas leituras fragmentárias. O 

leitor movente, segue a autora, tem menos tempo para refletir sobre o conteúdo que lê, 

possui memória mais curta e se distrai mais facilmente. O último tipo de leitor apontado por 

Santaella surge com a era digital, proporcionada pela evolução da computação, na qual a 

popularização das telas e a internet viabilizaram mais fácil e rápido acesso aos conteúdos. O 

leitor imersivo, excessivamente estimulado pelas telas, navega com acesso facilitado a um 

número quase infinito de conteúdos. 

As práticas de leitura estiveram, desde a Idade Média, condicionadas por códigos e 

estigmas. A existência de convenções que legitimam certas maneiras de se ler e de se 

comportar em um ambiente de leitura remontam às bibliotecas universitárias da Idade 

Média central, com a instauração do silêncio enquanto norma. Em momento posterior, no 

século XVIII, nas sociedades de leitura na Alemanha e nos book clubs na Inglaterra era 

estabelecida por regulamento a separação entre ambientes de divertimento mundano – em 

que se pode beber, conversar e jogar – e os ambientes de leitura. 

Os estigmas que circundam o ato de ler se estendem às representações picturais 

conhecidas. Como destacam Chartier (1998) e Abreu (2001), em sua grande maioria, os 

leitores retratados nas pinturas anteriores ao século XVIII liam no interior de um gabinete, 

de um espaço privado, sentados e imóveis. Chartier (1998) afirma que pinturas ou gravuras 

feitas a partir do século XVIII raramente permitiam aos leitores comportamentos mais 

variados e livres. A Figura 1, uma pintura de Ernest Hildebrandt criada no século XIX, a 

exemplo, retrata fielmente as práticas de leitura consideradas legítimas e representáveis 

através da pintura. 
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Figura 1: “Humboldt em sua biblioteca”, de Ernest Hildebrandt, [1842] 
 

 
           Fonte: Wikipedia3, 2013. Acesso em: 15 ago. 2021. 

  

Abreu (2001) acrescenta ainda que, quando as práticas desordenadas de leitura eram 

representadas na pintura, o pintor o fazia em tom jocoso, caricato, em uma tentativa de 

deslegitimar a prática inconvencional. Na pintura intitulada “Sábio trabalhando em seu 

gabinete” (Figura 2), de Jean-Baptiste Debret, um “homem das ciências” brasileiro, sentado 

em uma rede e absorto em sua produção em sua produção intelectual, é pintado trajando 

camisola e com a canela em primeiro plano, elementos que eram típicos de retratos 

caricatos. O contraste entre a representação reverenciadora do intelectual europeu 

convencional e o retrato jocoso do intelectual tropical, ambos retratados por pintores 

europeus indicam, conforme aponta Abreu (2001), que tais convenções que circundavam as 

práticas de leitura tinham raízes em concepções europeias do que seriam modos legítimos 

de ler. Essa concepção eurocêntrica do que seria a leitura legítima, para Abreu (2001), 

fomenta o discurso da falta de leitura do povo brasileiro, discurso que há séculos circula 

nessas terras e se faz ouvido ainda hoje, como demonstra a autora através da análise de 

campanhas governamentais de promoção da leitura entre a população do país.  

 

                                                 
3 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt. 
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Figura 2: “Sábio trabalhando em seu gabinete”, de Jean-Baptiste Debret, 1827 

 

 
                   Fonte: Revista Carbono

4
, 2013. Acesso em: 15 ago. 2021. 

 

Entretanto, é interessante que seja apontada a possibilidade de haver uma certa 

distância entre, por um lado, o que é lícito representar e, por outro, as práticas reais. Nesse 

sentido, Chartier afirma: “Não se pode daí inferir que todos os leitores lessem forçosamente 

sentados no interior de um gabinete ou de um salão [...]. Os leitores dos livros pornográficos 

ou eróticos liam talvez com uma única mão, segundo a expressão de Rousseau” (CHARTIER, 

[1998], p. 79). Mas ainda que assim o fosse, sublinha o autor, ainda que as práticas mais 

livres ocorressem, elas não eram consideradas legitimamente representáveis. 

Por fim, a pintura acaba por se afastar da representação da leitura a partir do século 

XIX. Deste momento em diante, o livro, enquanto objeto, pode ser encontrado praticamente 

apenas nos retratos da burguesia, “e não nas pinturas que revolucionam os códigos 

estéticos” (CHARTIER, 1998, p. 85). O autor acredita que isso se deva à aura normativa e 

tradicionalista que o circunda. 

É apenas com a descoberta da fotografia, pontua Chartier (1998), que as 

representações das práticas de leitura ganham ares mais livres. A objetiva da fotografia e do 

                                                 
4
 Acesso em: http://revistacarbono.com/. 
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cinema surpreende os leitores, "o que permite ver práticas de leitura mais desordenadas, 

menos controladas" (CHARTIER, 1998, p. 79). Vai de encontro à fala do historiador a teoria 

de Marshall McLuhan, de que a fotografia nos possibilita o vislumbre de gestos, posturas e 

atitudes ímpares. Assim, a fotografia nos permite registros como o da Figura 3, em que um 

vendedor de colchões se senta sobre um destes produtos para ler um jornal, em um 

momento de sua rotina de trabalho. Com a ausência do gabinete de leitura no retrato e com 

a captura de uma cena corriqueira de seu cotidiano, em um ambiente dessacralizado, o 

leitor retratado se desprende das convenções limitadoras que circundam as representações 

pictóricas das práticas de leitura. 

 

Figura 3: Leitor fotografado por Wolney Fernandes 

 
  Fonte: Projeto Common People Reading

5
, 2017. Acesso em: 15 ago. 2021 

 

Vai nesse mesmo sentido o pensamento de Walter Benjamin, resgatado por Chartier 

(1998, p. 82):  

A fotografia e o cinema ligam-se ao homem comum e permitem uma abertura mais 
ampla para o mundo social. Assim, práticas não legítimas e mais espontâneas 
encontram-se representadas, enquanto, antes, elas não entravam nos códigos e 
temas da representação. 

                                                 
5
 Acesso em:  https://commonpeoplereading.tumblr.com/post/153036416639/leitor-fotografado-por-chico-

castro-s%C3%A3o-paulosp. 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                           115   

Essas afirmações verificam-se verdadeiras nas figuras 3, 4 e 5, nas quais pessoas 

comuns são fotografadas neste momento ímpar de introspecção, apropriação e produção de 

sentidos. A máquina fotográfica surge em um momento contemporâneo ao leitor movente 

descrito por Santaella (2013) e, ao contrário da pintura, acolhe este leitor em suas 

representações.  

 
Figura 4 : Leitora fotografada por Cláudio Thompson 

 

 
    Fonte: Projeto Common People Reading

6
, 2016. Acesso em: 15 ago. 2021. 

 

Analisando a disparidade entre a representação de leitores brasileiros e de leitores 

europeus nas telas dos pintores europeus e os retratos fotográficos da leitura no Brasil e nas 

possíveis implicações da perpetuação do discurso excludente, Abreu (2001, p. 154) afirma: 

Se as imagens européias e americanas apresentadas poderiam ser ícones da leitura 
mítica que se quer difundir, a foto brasileira poderia ser ícone das práticas de 
leitura comuns [...]. Uma concepção elitista de cultura torna invisíveis as práticas de 
leitura comuns. A delimitação implícita de um certo conjunto de textos e de 
determinados modos de ler como válidos, e o desprezo aos demais estão na base 
dos discursos que proclamam a inexistência e a precariedade da leitura no Brasil 
[...].  Prisioneiros da ideia de que uma certa leitura de certos objetos é a única 
legítima, mantemos nossa ignorância sobre as práticas de leitura efetivamente 
realizadas [Grifos de Abreu]. 

                                                 
6
 Acesso em: https://commonpeoplereading.tumblr.com/post/133469357609/leitora-fotografada-por-

cl%C3%A1udio-thompson. 
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Portanto, enquanto a pintura se afasta da leitura a partir do século XIX, com exceção 

de retratos da burguesia, a fotografia, enquanto meio transformador da mensagem que 

veicula, foi a ferramenta que possibilitou a representação de práticas desordenadas e 

espontâneas de leitura, se aproximando dos leitores comuns e rompendo – seja em relação 

à identidade personagens retratados, sua postura ou ambientação da cena – com os 

estigmas seculares que envolvem essas práticas e que acabaram por ser legitimados através 

da representação pictórica da leitura.  

 

Figura 5: Leitora fotografada por Willian Bonfim 
 

 
 Fonte: Projeto Common People Reading

7
, 2017.  Acesso em: 15 ago. 2021. 

 

Assim, considerando o elucidado em Abreu (2001) e nas demais produções da 

bibliografia em debate, pode-se afirmar que a fotografia da leitura, sobretudo no contexto 

brasileiro, contribui para a desmistificação da leitura enquanto ato ordenado e dá 

visibilidade às leituras livres, desordenadas, acolhendo e legitimando as práticas reais de 

leitura. 

 

                                                 
7
 Acesso em: https://commonpeoplereading.tumblr.com/post/158110239504/leitora-fotografada-por-willian-

bonfim. 
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3 #COMMONPEOPLEREADING: NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS SOBRE A LEITURA 

TECIDAS COLETIVAMENTE 

A produção social de significados se dá, sobretudo, pelo processo da comunicação 

socializada. A Comunicação tem passado por um processo de grande transformação nas 

últimas décadas, o que afeta diretamente a maneira como se dá a construção de significados 

e, dessa forma, a produção de relações de poder. O advento da internet e das redes sociais 

digitais fez emergir o que Castells (2017) denomina de autocomunicação de massa, que são 

redes horizontais de comunicação interativa, nas quais os agentes têm autonomia na 

produção e no envio da mensagem. Assim, nestes novos espaços de integração, 

[...] desenvolvendo redes autônomas de comunicação horizontal, os cidadãos da 
era da informação tornaram-se capazes de inventar novos programas para vidas 
com as matérias-primas de seu sofrimento, seus medos, seus sonhos e esperanças. 
Subvertem a prática da comunicação tal como usualmente se dá ocupando o 
veículo e criando a mensagem (CASTELLS, 2017, n.p.). 

Neste contexto foi criado o Common People Reading8, projeto fotográfico 

internacional que compartilhou, entre 2013 e 2019, retratos de pessoas comuns lendo, 

idealizado por Wolney Fernandes e Walderes Brito9, ambos artistas brasileiros. Presente em 

diversas redes sociais online, através do uso da hashtag “#commonpeoplereading” o projeto 

congrega registros de inúmeros usuários e recebia contribuições de todos que se 

interessavam em integrá-lo. Através do compartilhamento coletivo de práticas corriqueiras e 

reais de leitura com os demais usuários das redes sociais online, o Common People Reading 

e outros projetos de propósito e metodologia análogos, como o Leitores Anônimos – 

“#leitoresanonimos” –, são exemplos de projetos fotográficos que, em uma produção 

coletiva de sentidos, auxiliam diretamente a dar maior visibilidade e legitimidade a essas 

práticas reais de leitura. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Acesso em: https://commonpeoplereading.tumblr.com. 

9
 Fonte: https://commonpeoplereading.tumblr.com/sobreagente. 

https://commonpeoplereading.tumblr.com/sobreagente
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Figura 6: Leitora fotografada por Hal Wildson 

 
         Fonte: Projeto Common People Reading

10
, [2016]. Acesso em: 15 ago. 2021. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo partiu da inquietação frente à disparidade entre as narrativas 

produzidas pelas representações pictóricas das práticas de leitura e as narrativas sobre a 

leitura delineadas através das fotografias. As possíveis respostas a essa inquietação foram 

buscadas na literatura sobre as representações das práticas de leitura – sobretudo Roger 

Chatier ([1998]) e Márcia Abreu (2001) e em McLuhan, uma vez que conjecturou-se que, 

como defende o comunicólogo, a fotografia enquanto meio tenha influenciado diretamente 

na mensagem por ela veiculada. 

A tradição pictórica, conforme visto na bibliografia consultada, representava com 

aura de reverência a leitura em conformidade aos códigos de convenção que legitimavam 

essa prática. As práticas não-convencionais aos moldes europeus eram retratadas de 

maneira caricata, risível, como visto em Abreu (2001). Dessa forma, os quadros endossavam 

os estigmas que circundavam a leitura. 

                                                 
10

 Acesso em: https://commonpeoplereading.tumblr.com/post/137087543304/leitora-fotografada-por-hal-
wildson-goi%C3%A2niago 
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Com a invenção da fotografia, conforme McLuhan, ascendeu-se um meio tecnológico 

que possibilitou a captura de momentos fixos, flagrando gestos, atitudes e posturas não 

representadas nas produções pictóricas. As lentes da fotografia, bem como do cinema, 

aproximaram-se do homem comum e romperam com as convenções que mistificavam a 

leitura, possibilitando a representação de práticas não legítimas reais e espontâneas de 

leitura, dando visibilidade ao leitor liberto e às leituras desordenadas, o que pode ser 

visualizado em projetos fotográficos hodiernos – idealizados por artistas brasileiros – de 

captura e compartilhamento das leituras comuns, ordinárias. Portanto, pode-se concluir que 

a fotografia enquanto meio transformou a mensagem veiculada por si quando do retrato das 

práticas de leitura, em acordo com a teoria mcluhaniana. 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

DISORDERED READINGS: THE PHOTOGRAPHY OF READING PRACTICES FROM A 
MCLUHANIAN PERSPECTIVE 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This article discusses iconographic representations of reading practices, aiming to investigate the 
disparity between narratives produced by pictorial representations of those reading practices and 
narratives about reading outlined through photographs. It was conjectured that, such as the 
communicator Marshall McLuhan defends, photography as a medium has directly influenced the 
message conveyed by it. Possible answers to this concern were sought in the literature on the 
representations of reading practices and in McLuhan's theories about the influences of the media, 
and specifically of photography, in the messages it conveyed. Understands, through bibliographical 
analysis, that painting, over the centuries, has endorsed codes of convention that surrounded the 
universe of reading, promoting the idea that certain reading practices are legitimate and others are 
not. It was found that, in fact, the invention of photography made it possible to record more free, 
disordered, non-legitimate and real readings. 
 

Keywords: McLuhan; Reading practices; Iconography; Painting; Photography. 
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A INTERAÇÃO COMUNICACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO INSTAGRAM 
 

Keyla Rosa de Faria1 

Suely Henrique de Aquino Gomes2 
 

 

RESUMO 
 
Busca-se analisar a acessibilidade da plataforma do Instagram no processo interacional das pessoas 
com deficiência visual. As pessoas com deficiência visual foram social e tecnologicamente excluídas 
durante séculos. O advento das Tecnologias de Informação e Comunicação no século XX, no entanto, 
abriu possibilidades de inclusão e interação com o mundo, por meio das tecnologias assistivas. 
Apesar desses instrumentos, que são facilitadores nos processos de interação comunicacional das 
pessoas com cegueira ou baixa visão, alguns ambientes da web não disponibilizam ferramentas ou 
funcionalidades pensadas para que a navegação digital por parte dessas pessoas ocorra com 
autonomia. A discussão é conduzida a partir dos textos de Braga (2011, 2017), que apresenta os 
conceitos de dispositivos interacionais e comunicação por tentativa, os quais auxiliaram a 
compreender como se dá a interação e comunicação das pessoas cegas e com baixa visão na 
plataforma de rede social online, mas especificamente – o Instagram. Conclui-se que, apesar de ter 
regras estabelecidas e recurso de acessibilidade, o Instagram é considerado como uma plataforma 
que contém muitas barreiras comunicacionais, e a acessibilidade digital para usuários com 
deficiência visual. Os processos de comunicacionais ali estabelecidos podem se constituírem como 
tentativas, uma vez que os critérios de ineficácia devem ser superados para que a interação e 
comunicação aconteça. 
 
Palavras-chave: Dispositivos interacionais; Comunicação-Tentativa; Processo comunicacional.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Incluir o outro nem sempre é fácil, ainda mais se esse outro possui algum tipo de 

deficiência. Perceber os estudos sobre pessoa com deficiência dentro do Campo da 

Comunicação tornou-se desafio, que está no cerne do projeto de pesquisa do doutorado em 

desenvolvimento no PPGCom (Programa de Pós-graduação em Comunicação) da UFG 

(Universidade Federal de Goiás). O tema que estrutura a pesquisa versa sobre a tecnologia 

assistiva como processo de comunicação e leitura pela pessoa com deficiência. Diante disso, 

pretende-se neste texto olhar para a inclusão digital das pessoas com deficiências, com base 

no conceito de dispositivos interacionais desenvolvido por Braga (2011). 

Entende-se por dispositivos de interação os “espaços e modos de uso, não apenas 

caracterizados por regras institucionais ou pelas tecnologias acionadas; mas também pelas 
                                                 
1  Doutoranda em Comunicação, Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil, e-mail: 

keyladefaria@gmail.com. Bolsista pela agência de fomento CAPES.  

2  Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Cidadania da Universidade 

Federal de Goiás (PPGCOM/UFG), Goiânia, GO, Brasil, e-mail:suelyhenriquegomes@gmail.com  

mailto:keyladefaria@gmail.com
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estratégias, pelo ensaio-e-erro, pelos agenciamentos táticos locais”, onde os processos se 

pautam na “experiência vivida e das práticas sociais” (Idem, p. 11). Diante do exposto a 

pesquisa busca responder a seguinte problemática: A plataforma do Instagram é acessível 

quando se leva em consideração o processo interacional das pessoas com deficiência visual? 

Para tanto, utiliza-se por método a pesquisa descritiva-exploratória, e para responder a 

questão adota-se uma abordagem qualitativa.  

É importante lembrar que a comunicação é uma tentativa, e pode-se perceber esse 

processo comunicacional na interação das pessoas com deficiências com novas tecnologias 

da informação e comunicação. Essas ferramentas abriram possibilidades de comunicação e 

interação no ambiente da web. Todavia para que esse processo se efetive com eficácia há 

necessidade de implementação de funcionalidades especificas, que são conhecidas por 

tecnologias assisitivas, as quais auxiliam as pessoas com deficiência no processo de 

acessibilidade comunicacional e informacional nas plataformas de redes sociais online.  

A fim de exemplificar a importância desta ferramenta para a interação 

comunicacional, reverbera-se aqui as palavras de Mary Pat Radabaugh, ex-diretora do 

Centro Nacional de Apoio para Pessoas com Deficiência da IBM, em 1988, que disse: “Para as 

pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com 

deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis” (USA, 1993). Desta forma, esses 

instrumentos são meios que permitem a inclusão e interação com o mundo.  

 

2 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Segundo o censo do IBGE (2010) 46 milhões e brasileiros, ou seja, 24% da população 

possuem algum grau de dificuldade. Porém as pessoas com grande ou total dificuldade para 

enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus (pessoas com deficiência nessas habilidades), 

além daqueles que declararam ter deficiência mental ou intelectual, dentro dessa 

perspectiva o número chega a mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o que 

corresponde a 6,7% da população.  

A deficiência visual acomete 3,4% da população brasileira; a deficiência motora em 

2,3%; deficiência auditiva em 1,1%; e a deficiência mental/intelectual em 1,4%. Todavia, os 

dados apresentam outro fator importante no que tange as pessoas com alguma dificuldade 
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nas habilidades pesquisadas: 18,8% da população apresentaram dificuldade para enxergar. 

Portanto, o número de pessoas com algum tipo de limitações e deficiência é de certa forma 

significativo na sociedade brasileira.  

No contexto da saúde, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidades, 

Incapacidade e Saúde (CIF), as “deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do 

corpo, tais como, um desvio importante ou uma perda”, as funções e estruturas 

correspondem aos sentidos humanos básicos, tais como: visão e audição. Já o corpo está 

relacionado com o todo, o cérebro e suas funções mentais estão incluídas, que podem ser 

compreendidas pelas deficiências intelectuais (OMS, 2004, p. 14).  

Essa perspectiva biopsicossocial surge em meados da década de 1960 na Inglaterra 

denominado estudos do modelo social da deficiência. Segundo Diniz (2013, p. 237) foi Colin 

Barnes “um dos fundadores do modelo social da deficiência”, e isso trouxe uma reviravolta 

aos estudos sobre deficiência. Para ele “todas as pessoas são, potencialmente, pessoas 

deficientes, porque o impedimento é uma constante humana, não é peculiar a um segmento 

da comunidade”, ou seja, o indivíduo pode nascer com a deficiência, ou pode adquiri-la 

durante a sua trajetória de vida. A exemplo disso tem-se o sociólogo Paul Hunt, um dos 

precursores do modelo social de deficiência, acometido pela poliomielite que o fez ser um 

deficiente.  

Goffman (1988) afirma que os corpos são espaços demarcados por sinais que 

antecipam papéis a serem exercidos pelos indivíduos. Desta forma, independente da 

atuação deste indivíduo na sociedade, ele terá como marca a sua deficiência, que para Diniz 

(2007, p. 7) significa “um conjunto de valores simbólicos estaria associado aos sinais 

corporais, sendo a deficiência um dos atributos que mais fascinaram os teóricos do estigma”. 

A deficiência, na perspectiva da religião, era vista como um castigo em decorrência 

de pecado cometido, ou seja, a pessoa nascia com certo tipo de deficiência para pagar pelo 

pecado dos pais. Já sob a ótica do modelo médico, a deficiência é algo nato do indivíduo e 

cabe a ele se adaptar à sociedade, e não o processo inverso.  

Para o modelo médico, a deficiência é um “problema” do indivíduo. O atendimento 
dos profissionais da área de reabilitação tem por objetivo obter a cura ou a 
adaptação, da maneira mais “normal” possível, da pessoa ao ambiente. Ou seja, 
pelo modelo médico, cabe à pessoa a tarefa de tornar-se apta a participar da 
sociedade tal qual existe (GADELHA; CRESPO; RIBEIRO, 2011, p. 35).  
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Ao propor o modelo social da deficiência se tem a inferência que as pessoas com 

deficiência são discriminadas e excluídas de participarem da sociedade contemporânea, Isso 

está presente nas barreiras atitudinais, barreiras comunicacionais e informacionais e 

barreiras tecnológicas, para além dos seus limites corporais. Diniz (2007, p. 5) diz que a 

deficiência “é um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também 

denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente”.  

O conceito biomédico para deficiência limita esse indivíduo como culpado e 

responsável por sua inclusão e interação no meio social, já o modelo social traz a deficiência 

para o campo das humanidades. Assim. o Estado torna-se responsável pela inserção, 

inclusão e interação desse ser na sociedade, visando a eliminação de outras “formas de 

opressão pelo corpo, como o sexismo ou o racismo, os estudos sobre deficiência 

descortinaram uma das ideologias mais opressoras de nossa vida social: a que humilha e 

segrega o corpo deficiente” (Ibid, p. 5).  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) foi o marco para as mudanças 

com relação às pessoas com deficiência em nível mundial. No Brasil o momento ápice foi o 

Ano Internacional das Pessoas Deficientes pela ONU em (1981), esse evento influenciou na 

elaboração da Constituição (1988), e os direitos constitucionais para essa parcela da 

população, que até o momento eram invisíveis para a sociedade, foram asseguradas.  

Uma destas conquistas foi à criação da Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) em (1989) e no ano de (1999), o Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), esses órgãos foram essenciais 

para consolidar leis e políticas públicas que fizeram avançar a cidadania e a emancipação das 

pessoas com deficiência no país (LANNA, 2010). 

Outra conquista foi a lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, mais conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela visa 

“assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania”. O Art. 3º da referida lei expõe as finalidades, a qual se subdivide em dez incisos, 

este estudo aborda três desses, a saber: I – acessibilidade; IV – barreiras; e V – 

comunicação. No inciso IV as alíneas: d) barreiras nas comunicações e na informação; e) 

barreiras atitudinais; f) barreiras tecnológicas (BRASIL, 2015, grifo da autora). 
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Avista-se que a lei traz garantias de direitos relevantes para a inclusão social e 

cultural das pessoas com deficiência, mas é preciso lembrar que a efetivação desses pontos 

apresentados acima depende, também, da conscientização da sociedade como um todo. A 

lei por si só não tem força para se efetivar. Os avanços tecnológicos propiciaram recursos e 

ferramentas que diminuíram a exclusão social e cultural, porém, algumas plataformas na 

web, trazendo a discussão para o campo aqui abordado, ainda são inacessíveis, ou, restringe 

o acesso com autonomia a esse público, além de criar barreiras para interação e 

comunicação nas redes sociais, como é o caso da plataforma do Instagram. Desta forma, a 

discussão aqui pretendida se pauta na acessibilidade comunicacional. 

O termo acessibilidade tem sido muito frequente desde meados do século XX, mas 

tomou amplitude maior no século XXI com a conquista de Direitos pela pessoas com 

deficiência aos espaços públicos, ou seja, essas pessoas saem da invisibilidade social e 

começam a se apropriarem dos ambientes educacionais, profissionais, culturais e de lazer.  

Segundo o Estatuto da Pessoa com deficiência no seu Art. 3º acessibilidade pode ser 

entendida como a: “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação”, isso inclui os “sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto 

na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida” 

(BRASIL, 2015). 

A acessibilidade se divide em seis dimensões, que são: arquitetônica, comunicacional, 

metodológica, instrumental, programática e atitudinal. Todavia, acessibilidade ficou 

reduzida durante um período de tempo somente às questões arquitetônicas, ou seja, 

rampas, corrimão, piso tátil, placas táteis, guia rebaixada, entre outros. Com a expansão das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), os estudiosos da área de comunicação, 

informação, educação e informática começaram a desenvolver pesquisas para possibilitar o 

acesso e minimizar as barreiras que impedem a interação e comunicação das pessoas com 

deficiência nas plataformas digitais.  

As “barreiras” podem ser compreendida como “qualquer entrave, obstáculo, atitude 

ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa” assim como, “o 

gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                           126   
 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 

segurança, entre outros” (Ibid, 2015). São classificadas em barreiras: arquitetônicas, 

urbanísticas, transportes, comunicações e na informação, atitudinais e as tecnológicas.  

Esse artigo fixa o olhar nas três últimas barreiras: comunicações e informação, 

atitudinais e as tecnológicas. A primeira pode ser compreendida como o impedimento ou 

inacessibilidade a comunicação, seja face a face, escrita, nos jornais, livros, revistas 

(impresso ou online), textos em Braille, ou virtual, por meio de ferramentas, tais como: 

computadores e celulares. Já as barreiras atitudinais são expressas nos comportamentos da 

sociedade para com a pessoa com deficiência, seja por meio do preconceito, estereótipos, 

estigmas e a discriminação. Essas barreiras são muros construídos por atitudes e, apesar de 

se, aparentemente, ter facilidade em transpor, elas causam impactos maiores na vida das 

pessoas com deficiência. Por último as barreiras tecnológicas são as que prejudicam o acesso 

das pessoas com deficiência às tecnologias, todas essas barreiras estão ligadas à empatia. É 

preciso se perguntar como alguém se sentiria ao perceber que as barreiras comunicacionais 

e tecnológicas te impedem de ter autonomia para interagir e comunicar com outras pessoas. 

A impossibilidade de ler faz com que o mundo das letras fiquem somente no 

imaginário, uma vez que os dispositivos de comunicação e informação não disponibilizam 

funcionalidades de audiodescrição, não dispõem de leitor de tela, ou texto alternativo para 

descrever as imagens postadas nos sites, redes sociais, ou na internet de forma geral. 

 

3 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

Interação pode ser compreendida como a ação mútua e recíproca entre duas ou mais 

coisas, ou pessoas. O conceito envolve valores semânticos diferenciados, a depender da área 

do conhecimento – Física, Matemática, Biologia, Sociologia, Química, Informática, entre 

outras - com as suas especificidades (INTERAÇÃO, 2019). 

No campo da Comunicação Braga et al. (2017, p. 20) diz que “O fenômeno 

comunicacional se realiza em episódios de interação entre pessoas e/ou grupos, de forma 

presencial e/ou midiatizada”, ou seja, as pessoas se comunicam a partir do momento que 

efetivam uma ação bilateral. Portanto, “não há comunicação sem interação, podemos 
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estipular que as interações sociais correspondem ao lugar em que podemos tentar nos 

aproximar do fenômeno comunicacional em sua ocorrência.”. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência define comunicação, como a “forma de 

interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de 

comunicação tátil, os caracteres ampliados”, além dos “dispositivos multimídia, assim como 

a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os 

modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação”, isso inclui “as 

tecnologias da informação e das comunicações” (BRASIL, 2015).  

Segundo Marcondes Filho (2004, p. 9), na atualidade uma variedade de 

equipamentos foi idealizada para facilitar a comunicação e “entram progressivamente em 

nossa vida, fazem parte de forma crescente de nossos objetos do cotidiano porque precisam 

substituir alguma coisa que dificilmente será preenchida: o distanciamento, a separação 

entre as pessoas” e outro fator é “as muralhas que erguemos e que nos barram de todos os 

demais”. O autor faz apontamento pertinentes quanto ao distanciamento e separação. 

Contudo, ao pensar em um público específico, como é o caso das pessoas com deficiência, 

esses equipamentos os aproximam da sociedade, já que a tecnologia ampliou e deu voz às 

questões sociais que atingiam e ainda atinge essas pessoas.  

Antes, o Braille era a única opção de acesso à leitura por pessoas com deficiência 

visual, atualmente os leitores de tela e os livros eletrônicos permitiram potencializar a 

entrada das pessoas com cegueira e baixa visão no mercado de trabalho, no ensino superior 

e em outros ambientes que antes eram restritos pela falta de acessibilidade comunicacional.  

O Prof. Marcondes Filho se utiliza de um trocadilho, para justificar a vida ilusória de 

muitos que se expõe no ambiente das plataformas de redes sociais, “Essa comunidade de 

mudos, surdos e cegos, de pessoas que nada veem, mas que tão pouco são vistas, é a 

sociedade industrial moderna em que nós, uns mais, outros menos, estamos envolvidos”, ou 

seja, “Fechados em si mesmos; cada um como uma mônada isolada, trancada, só” (Idem, 

grifo nosso). Dessa forma, os equipamentos pode até ser “muralhas” para alguns na 

sociedade, mas para outros são pontes que fortalecem os processos interacionais e 

comunicacionais, já que “todos os processos sociais são rigorosamente inviáveis sem o 

exercício de comunicação entre os homens” (BRAGA, 2015, p. 3).  
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Na comunicação por tentativa os processos comunicacionais são aproximativos e 

podem aparecer com maior ou menos precisão. Em outras palavras, não se tem controle 

preciso sobre os processos. Portanto, “percebemos que a tentativa humana e social de ter 

comunicação determina a existência prática de alguma previsibilidade – espaço em que 

sempre podemos produzir alguma sintonia, talvez imprecisa, mas efetiva comunicação” 

(Ibid, 2010, p. 80). A tentativa em comunicar pode ter sucesso ou fracasso a depender do 

indivíduo social e sua interação com o meio, apesar de que algumas pessoas preferem se 

esconder atrás de uma tela para comunicar, enquanto outros indivíduos opta pela 

convivência em comunidade, o contato físico para efetivarem sua interação comunicacional.   

3.1 INSTAGRAM: A INTERAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Essa plataforma social foi lançada no ano de 2010 por Kevin Systrom3 e Mike 

Krieger4, em 2012 já havia mais de 100 milhões de usuários cadastrados. O Instagram é uma 

das plataformas de redes sociais mais utilizadas mundialmente, segundo Clement (2020), no 

ano de 2019, chegou a aproximadamente 860 milhões de “usuários que acessavam a 

plataforma de compartilhamento de fotos Instagram mensalmente. Em 2023, esse número 

deve ultrapassar 988 milhões de usuários”.  

Tem por objetivo primordial o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus 

usuários, além de permitir aplicar filtros digitais e partilhar uma gama de serviços de redes 

sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. É uma rede social simples de imagens e 

vídeos, onde os usuários podem curtir ou comentar, e acessar novos conteúdos, conforme o 

seu perfil. Essa facilidade é uma dos motivos pelo qual se tornou popular em curto espaço 

de tempo.  

                                                 
3  Cofundou o Instagram e atuou como CEO por 8 anos antes de deixar a empresa em setembro de 2018 para 

seguir seu próximo projeto de paixão. Antes de fundar o Instagram, Kevin fez parte da startup Odeo, que mais 

tarde se tornou o Twitter, e passou dois anos no Google trabalhando em produtos como Gmail e Google 

Reader. Ele se formou na Universidade de Stanford com bacharelado em Ciências de Gerenciamento e 

Engenharia (INSTAGRAM, c2020a). Seu perfil no Instagram: @kevin 

4 Cofundou o Instagram e atuou como chefe de engenharia do Instagram por 8 anos, antes de deixar a empresa 

em setembro de 2018 para explorar novos projetos. Nascido em São Paulo, Brasil, Mike é mestre em Sistemas 

Simbólicos pela Stanford University. Antes de fundar o Instagram, ele trabalhou na Meebo como designer de 

experiência do usuário e engenheiro de front-end (INSTAGRAM, c2020a). Seu perfil no Instagram: @mikeyk  
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O Instagram promete fornecer experiências de interação e comunicação aos 

usuários. Nos termos de uso o internauta tem acesso aos serviços prestados pela 

plataforma. 

Concordamos em fornecer a você o Serviço do Instagram. O Serviço inclui todos os 

produtos, recursos, aplicativos, serviços, tecnologias e software do Instagram que 

fornecemos para promover a missão do Instagram: fortalecer seus 

relacionamentos com as pessoas e com as coisas que você adora. O Serviço é 

composto pelos seguintes aspectos: 

 Oferecer oportunidades personalizadas de criar, conectar, comunicar, descobrir e 

compartilhar. 

 Promover um ambiente seguro, inclusivo e positivo. 

 Desenvolver e usar tecnologias que nos ajudam a servir consistentemente nossa 

crescente comunidade. 

 Fornecer experiências consistentes e contínuas em outros Produtos das Empresas do 

Facebook. 

 Garantir acesso ao nosso Serviço. 

 Conectar você com marcas, produtos e serviços de maneiras importantes para você. 

 Pesquisa e inovação (INSTAGRAM, c2020b, grifo das autoras). 

Apreende-se dos termos de uso que o compromisso da plataforma é permitir que o 

seu usuário possa “conectar, comunicar, descobrir, ter experiências consistentes e 

contínuas, isso com o auxílio das tecnologias”. Muito se fala em criar essas possibilidades e 

de o tornar ambiente inclusivo. 

A usabilidade virtual desta rede, como dito, é viabilizar o acesso a e o 

compartilhamento de imagens e vídeos. Mas como a pessoa com deficiência visual pode ter 

conhecimento do conteúdo, se a rede social não levou em consideração a acessibilidade 

comunicacional para pessoas com deficiência, e as “barreiras” expressas na Lei 13.146/2015 

são ignoradas pelos desenvolvedores da plataforma digital? 

Segundo a OMS (2018), “globalmente, estima-se que aproximadamente 1,3 bilhão de 

pessoas vivam com alguma forma de deficiência visual”, ou seja, milhões enfrentam 

barreiras, entraves que as impedem de alguma forma acessar e possivelmente comunicar 

com outros indivíduos. Essas pessoas ficaram na zona de exclusão durante longos anos da 
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história, mas com o avanço das tecnologias, as pessoas cegas ou com baixa visão estão cada 

vez mais ativas no mundo digital, já que as tecnologias assistiva os auxiliam com leitores de 

telas5 para acesso dos textos virtuais.  

Contudo, o recurso tecnológico ao se deparar com as imagens e vídeos sem falas não 

consegue ainda realizar a leitura desses tipos de postagens, já que o software foi 

desenvolvido para fazer a leitura somente de textos, daí a importância do texto alternativo 

descritivo. Esse método já existe em muitas plataformas da web, mas, somente em 2018, 

que o Instagram fez atualizações e acrescentou o recurso de acessibilidade comunicacional 

para as pessoas cegas e com baixa visão.  

O texto alternativo tem por finalidade substituir a imagem, ou seja, as pessoas sem 

deficiência visual descrevem as imagens e vídeos, dessa forma, as pessoas cegas e com baixa 

visão conseguem ler as postagem, e a tentativa em se comunicar amplia. O texto alternativo 

fica visível somente para quem usa leitor de tela, ao passar o dedo na imagem, o leitor de 

tela lê a descrição que foi inserida – por usuários videntes6 - no texto alternativo. 

Compreende-se nisso o que Braga (2017) considera como processo “tentativo” da 

comunicação, ou seja, o compartilhamento “pode ter os mais diversos propósitos; e 

funciona ou não: constatamos também que o processo é sempre tentativo – seja em 

decorrência dos desafios impostos pela alteridade entre os participantes, seja pela 

complexidade do mundo e das questões processadas” (BRAGA, 2017, p. 21). Aqui o tentativo 

é representado pelos conflitos comunicacionais, já que nem sempre a pessoa com 

deficiência consegue acessar a mensagem na sua totalidade, para o autor esse conflito, 

também é “comunicação”.  

Outro fator importante é que “Pessoas se comunicam inclusive no conflito, na 

opressão ou na manipulação” (Idem), prova disso foi a criação da hashthag #ParaCegoVer 

idealizada pela Prof.ª Patrícia Braille, como forma de provocar a sociedade sobre a presença 

de pessoas com deficiência visual no ambiente da web. O trocadilho foi intencional e o verbo 

“ver” tem o propósito de comunicar aos internautas que naquele ambiente “têm” pessoas 

cegas ou com baixa visão. A hashtag foi inserida a princípio no Facebook, e logo os usuários 

                                                 
5 Voice Over (iOS) e TalkBack (Android). 

6 Nomenclatura utilizada para distinguir a pessoa sem deficiência visual. 
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foram desafiados a realizarem descrição da imagem e empregar a #ParaCegoVer, assim o 

texto é inserido logo abaixo da imagem na postagem. Como algumas pessoas acharam a 

hashtag preconceituosa, criaram outra considerada mais inclusiva, a hashtag 

#ParaTodosVerem, assim a descrição amplia seu potencial comunicacional e não se restringe 

somente às pessoas com deficiência visual.  

Quando Braga (2017, p. 22) revela que não se pode “confundir ‘comunicação’ com 

‘comunicação bem sucedida’ ou com ‘comunicação de boa qualidade’”, nos remete ao local 

correto para inserção do texto alternativo, isto é, a descrição da imagem inserida logo abaixo 

da imagem postagem, pode ser caracterizada como comunicação. Porém, para as pessoas 

cegas ou com baixa visão não se caracteriza como bem sucedida. Mas por quê? As redes 

sociais possuem práticas para utilização dos recursos, ou seja, no texto alternativo deve 

constar somente a descrição da imagem. Se o usuário vidente se utilizar do processo de 

cópia e cola do texto inserido na postagem, a pessoa com deficiência terá que ler duas vezes 

o mesmo texto. Então, o ideal é fazer a postagem e depois ir no campo para o texto 

alternativo e realizar a descrição da imagem. O texto alternativo é oculto, somente a pessoa 

com leitor de tela terá acesso. Veja na Figura 1 os procedimentos.   

Por isso que Braga afirma que  

É preciso então não confundir comunicação com comunicação bem-sucedida ou 
com comunicação de boa qualidade. Menos ainda com um padrão extremo de 
controle dos resultados. É claro que valores altos e sucesso comunicacional devem 
ser compreendidos e buscados, assim como a seus critérios – mas devemos ter 
uma apreensão mais abrangente do processo, mesmo em seus desvios, ineficácias, 
valores baixos, resultados canhestros, inclusive para compreender o que se define 
aí como valor. (BRAGA, 2010, p. 71). 
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Figura 1 – Procedimentos para inserir texto alternativo 

 
Fonte: Nápoles (2019) 

 
A afirmação do autor vem ao encontro ao processo comunicacional das pessoas com 

deficiência visual no Instagram, uma vez que ao identificar os problemas comunicacionais, 

uma parte da sociedade se mobilizou e definiu os critérios para que a comunicação 

ocorresse com eficácia para essa comunidade de usuários da plataforma digital. Desta 

forma, os critérios são parte do problema comunicacional. “Critérios de eficácia e de valor 

fazem parte das coisas que precisam ser socialmente negociadas por meio de processos 

comunicacionais e serão diferentemente tratados conforme as diversas questões que 

modulam os processos” (Idem).  

Sendo assim, o produto dessa comunicação é a descrição de uma imagem ou vídeo, e 

para isso é preciso seguir alguns critérios. Ao realizar a descrição de uma imagem diga o 

formato do conteúdo: fotografia, ilustração, tirinha, vídeo, banner ou algum outro. Se for 

uma imagem, recomenda-se a descrição da esquerda para à direita e de cima para baixo, na 

mesma ordem natural da escrita e leitura ocidental. Informem-se os elementos que constam 

na imagem e suas cores como cor de fundo, cor de cabelos, olhos, roupa. A descrição deve 

ser breve e sucinta, evitando-se adjetivos como “uma linda moça, um belo sorriso”, isso 

porque algo pode ser atrativo para uns, e pode não ser para quem está ouvindo. Não é 

recomendado utilizar vocabulários do mundo digital, como as abreviações, “vc”, ao invés 
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disso escreva por extenso “você”, @ ou x para expressar uma linguagem agênero, uma vez 

que o leitor de tela não reconhece caracteres abreviados.  

Portanto, ao estabelecer critérios explícito ou implícito, este “deve ser própria ao 

regime comunicacional específico (socialmente instituído). O que em um regime seria 

considerado sucesso pode ser visto, em outro regime, como frustrante” (Idem). Apesar de 

ter regras estabelecidas esse recurso de acessibilidade o Instagram é considerado pelos 

usuários com deficiência visual, como uma plataforma que contém muitas barreiras 

comunicacionais, e a acessibilidade digital comprometida, como relata Mellina7:  

Mas o que adianta ter esses recursos de acessibilidade se a própria plataforma não 
é acessível à leitores de tela? [...] O Instagram Stories é um dos recursos mais 
usados na plataforma, e é claro que também queremos compartilhar o nosso dia a 
dia através dela. Mas de todos os recursos, é o que o Instagram menos se preocupa 
em acessibilizar para leitores de tela. E a cada atualização do aplicativo alguma 
coisa é prejudicada e precisamos nos virar para conseguir usar o Stories (MELLINA, 
2020). 

A partir deste relato é possível compreender a tese de Braga (2017, p. 22), onde 

caracteriza a comunicação como tentativa, e os processos comunicacionais são 

“relativamente imprecisos. As contribuições dos participantes são aproximativas”, em 

consequência dessa imprecisão, “não se pode assegurar qualidade dos resultados ou o 

sucesso do que é tentativamente desenvolvido”. Então a interação comunicacional 

acontece, porém a experiência comunicacional de Millena e de tantos outros usuários com 

cegueira ou baixa visão fica comprometida a cada atualização da plataforma. Os critérios 

precisam ser revisitados pelos desenvolvedores desta ferramenta afim de assegurar a 

acessibilidade comunicacional no ambiente digital para essa parcela da comunidade virtual.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer dessa discussão, se buscou compreender a acessibilidade no processo 

interacional das pessoas com deficiência visual na plataforma do Instagram. Ao implementar 

os recursos para a acessibilidade comunicacional e tecnológica, os ambientes da web 

democratizam o acesso, além do processo de tentativa na comunicação, ao possibilitar o 

entendimento e o controle da navegação dos usuários aos conteúdos e serviços dos sites e 

                                                 
7 Turismóloga e deficiente visual. Produtora de conteúdo do Blog 4 Patas.  
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aplicativos, isso independentemente das suas capacidades físico-motoras e perceptivas, 

culturais e sociais. 

O Instagram pertence ao Facebook, porém os processos comunicacionais na segunda 

plataforma permitem às pessoas cegas e com baixa visão transitar com tranquilidade nos 

ambientes devido as configurações de acessibilidade desta ferramenta, ao contrário do 

Instagram. Neste momento de pandemia – COVID-19 – o volume de acesso às redes sociais 

aumentou significativamente, e neste contexto foram ampliadas as produções de vídeos ao 

vivo nessas ferramentas, o denominadas de lives. 

Enquanto os participantes com deficiência visual conseguem ter todo aparato de 

acessibilidade, como audiodescrição, leitores de tela que permite a entrada com autonomia 

nas lives (sem a ajuda de pessoas videntes), as legendas automáticas e os tradutores de 

libras, para as pessoas com deficiência auditiva. No Instagram nada disso é possível, a 

participação de uma pessoa cega ou com baixa visão em uma live pode ser frustrante, tanto 

para o convidado, como para o anfitrião. Mesmo com a demanda neste período, pouco foi 

feito pelos desenvolvedores do Instagram para promover a acessibilidade comunicacional 

deste grupo de pessoas. Assim o que pôde ser visto nesta ferramenta foi uma sucessão de 

barreiras – na comunicação e informação, nas atitudinais e nas tecnológicas.   

Por isso, é de suma importância “assinalar que não só os participantes em uma 

interação acionam suas tentativas (e obtêm ou não sucesso, em diferentes graus e modos, 

conforme seus próprios critérios)”, mas também “os processos comunicacionais, em 

perspectiva mais abrangente que a dos participantes, são tentativos”. Pode-se dizer que 

durante a implementação do Instagram como plataforma comunicacional das redes sociais 

online, se pauta na tentativa comunicacional, principalmente no que tange ao acesso das 

pessoas com deficiência. No entanto os processos de comunicacionais se constituem como 

tentativa, porém os critérios de ineficácia devem ser observados para que a interação e 

comunicação aconteça.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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THE COMMUNICATIONAL INTERACTION OF THE PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT IN 
INSTRAGRAM 

 
ABSTRACT 

 
It seeks to analyze the accessibility of the Instagram platform in the interactional process of people 
with visual impairments. Visually impaired people have been socially and technologically excluded 
from society for centuries. The advent of Information and Communication Technologies in the 20th 
century, however, opened up possibilities for inclusion and interaction with the world, through 
assistive technologies. Despite these instruments, which are facilitators in the communicational 
interaction processes of people with blindness or low vision, some web environments do not provide 
tools or functionalities designed so that digital navigation by these people occurs autonomously. The 
discussion is based on the texts by Braga (2011, 2017), which presents the concepts of interactional 
devices and tentative communication, which helped to understand how the interaction and 
communication of blind and low vision people takes place on the platform. online social network, but 
specifically – Instagram. It is concluded that, despite having established rules and accessibility 
feature, Instagram is considered as a platform that contains many communication barriers, and 
digital accessibility for users with visual impairments. The communication processes established 
there can be constituted as attempts, since the criteria of ineffectiveness must be overcome for 
interaction and communication to take place. 
 
Keywords: Interactional Devices; Communication-Attempt; Communication process. 
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O LIVRO AUDIOVISUAL ACESSÍVEL NO PROCESSO DE LEITURA DAS CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA 

 

Keyla Rosa de Faria1 

Suely Henrique de Aquino Gomes2 

 
RESUMO 

 
Discute a produção do livro audiovisual infantil acessível para crianças com deficiência. As pessoas 
com deficiência ficaram isoladas socialmente durante milênios, reclusas no seu lar, ou sendo 
sacrificadas devido às suas limitações. Diante disso, essa pesquisa se justifica e fundamenta-se na 
invisibilidade dessas pessoas na sociedade, e da escassez de estudos produzidos sobre as 
possibilidades técnicas e cognitivas de leitura por essas crianças, tendo por princípio que leitura não 
se limita ao codificar e decodificar um sistema linguístico. A tecnologia é de suma importância no 
processo de inclusão de crianças com deficiência e/ou com transtornos no desenvolvimento da 
linguagem e da comunicação. Tendo por pergunta norteadora: Como o livro audiovisual infantil 
acessível auxilia nos aspectos de estímulo à leitura das crianças com deficiência? Para tanto, essa 
pesquisa utilizou de pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, e emprega para análise o 
terceiro mapa metodológico das mediações de Martín-Barbero (2010). Os livros audiovisuais infantis 
acessíveis têm ganhado espaço nos projetos sociais de instituições públicas - Projeto Diversos da 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo - e privadas – Programa 
Leia para uma Criança, do Itaú Social - permitindo assim, a publicização de material inclusivo que 
possibilita a construção do imaginário infantil por meio da leitura. As Tecnologias Digitais (TD) 
potencializaram o acesso à informação por parte das pessoas com deficiência. Para analisar esta 
contribuição, e verificar quais as facilidades para as práticas culturais inclusivas de leitura do livro 
audiovisual acessível para as crianças com deficiência foram selecionados quatro livros – dois de cada 
plataforma. Percebe-se as diferenças entre um projeto e outro, ao comparar as mediações propostas 
por Martín-Barbero, no que se refere a temporalidade-fluxos, onde a tecnicidade faz diferença para o 
acesso da informação de forma rápida, eficaz e pontual, para satisfazer às necessidades 
informacionais do leitor(a). Ambas oferecem por meio da mobilidade-espacialidade, estímulos para o 
desenvolvimento cognitivo das crianças. Por isso tudo, os livros disponibilizados de forma gratuita 
garantem amplo acesso por qualquer pessoa com e sem deficiência. Os livros audiovisuais acessíveis 
possuem produção riquíssima no que tange aos detalhes de acessibilidade comunicacional.  

 
Palavras-chave: Mediações. Livro acessível; Literatura infantil; Produção audiovisual.  
 

1 INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos foram de grande valia às pessoas com deficiência, uma vez 

que ampliou o acesso comunicacional e informacional de forma autônoma, além de permitir 

a leitura de livros digitais, páginas de sites institucionais, navegarem nas redes sociais e 
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interagir com o mundo de possibilidades. Esse processo inclusivo quebrou barreiras 

impostas por milênios a esse grupo de pessoas, que viviam reclusas em seus lares, ou em 

escolas especiais, sem a chance de interagir com autonomia na escola, no trabalho, no lazer 

e nos ambientes de produção cultural.  

O livro é um produto comunicacional que advém de milhares de anos de esforços 

para registrar e preservar a cultura e o conhecimento humano, estando, seu percurso 

histórico atrelado à invenção da escrita. O conhecimento humano já foram registrados nos 

mais diversos formatos e suportes: argila, papiro, pergaminho, casca de árvores, até chegar 

ao que conhecemos hoje, ao registro impresso, com a invenção de Gutenberg em 1440. A 

história dos registros do conhecimento marcam essas passagens. Nesse sentido, 

a adoção do pergaminho, feito de peles de animais, como suporte (superfície) para 
a escrita, e a substituição do rolo pelo códice (do latim “codex”, bloco de madeira), 
que deu ao livro o formato mais conhecido em nossos dias: folhas coladas ou 
costuradas em cadernos, guarnecidas de capas mais resistentes. A mudança de 
formato aconteceu gradualmente entre os séculos I e V de nossa era, 
acompanhando a crise nas estruturas do Império Romano, que vinha causando 
uma diminuição no número de pessoas letradas (HISTÓRIA, 2020). 

Todavia, o livro e a leitura, ao longo da História, foram símbolos de poder e riqueza, 

uma vez que eram restritos aos nobres, ao clero, e com o tempo à burguesia, mesmo porque 

as pessoas letradas pertenciam à elite. Moraes (2006, p. 4), diz que no Brasil, “quase nada se 

sabe sobre a existência de livros na primeira metade do século XVI. Faltam documentos”, 

afirma ainda que os “rudes colonos” [...] “estavam mais preocupados em formar lavouras e 

cortar pau-brasil do que ler e estudar. A demanda de livros devia ser insignificante”. A 

instrução no solo brasileiro chega somente em 1549 com os Padres Jesuítas.  

De acordo com Sousa (©2021), na “Idade Moderna a leitura e a escrita ainda se 

conservavam atreladas aos privilégios desfrutados pelas elites. Ler e escrever eram prazeres 

ainda destinados aos nobres e burgueses enriquecidos”. Ainda hoje, o livro é um produto 

inacessível, ou seja, não faz parte da cesta básica cultural da família brasileira. Prova disso, 

foi à discussão em torno da taxação dos livros, a qual surge a partir da  

Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2019 (POF), que indica que famílias com 
renda de até dois salários mínimos não são consumidoras de livros não didáticos, 
sendo a maior parte desses livros consumida pelas famílias que alcançam renda 
superior a dez salários mínimos. Assim sendo, a tributação de livros permitiria 
maior arrecadação, gerando um aumento para os recursos públicos, que no 
momento andam bastante escassos. Para a Receita Federal, como os pobres não 
compram os livros, isentá-los de seus tributos não faria mais sentido, pois essa 
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ação estaria sendo benéfica apenas para os seus reais consumidores: os mais ricos 
(CUNHA, 2021). 

Diante dessa realidade, as possibilidades de as pessoas de classes mais baixas 

adquirirem livros tornam-se cada vez mais distantes. Esse é um dos motivos que sustentam 

o baixo índice de leitores no solo brasileiro, a educação deficitária é outro fator a ser 

considerado. Veja, por exemplo, a taxa de analfabetismo no Brasil. 

Isto pode ser observado nos resultados da 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil. Houve uma redução no número de leitores entre os anos de 2015 e 2019. De 

acordo com o Presidente do Instituto Pró-Livro, José Ângelo Xavier “Continuamos com um 

patamar de quase 50% de não leitores, o que pode explicar por que, no ranking do IDH (84º 

lugar), estamos atrás de vários países da América Latina e caímos cinco posições entre 2018 

e 2019” (XAVIER, 2021, p. 10). 

Se para as pessoas sem deficiência o acesso ao livro, à leitura e à biblioteca, se 

caracteriza como algo inacessível, o que dizer das pessoas com deficiência que 

historicamente foram excluídas da sociedade, vivendo às suas margens no que tange às 

políticas públicas até meados da década de 1970. Nesta década houve início dos 

Movimentos Sociais das Pessoas com Deficiência, divisor de águas na conquista de direitos e 

políticas públicas para inclusão social, educacional e cultural.  

As transformações sociais e tecnológicas contribuíram para o processo inclusivo. Era 

preciso desenvolver tecnologias que promovessem a autonomia dessas pessoas, de forma a 

desfrutar dos ambientes sem a intervenção de outrem. A inclusão inicia-se na escola, uma 

vez que as crianças estão mais propícia à aceitação e à convivência com as diferenças. Esse 

pensamento provocou um deslocamento das crianças com deficiências, que saíram das 

escolas especiais e foram para escolas regulares de ensino.  

Para que as oportunidades fossem equiparadas entre crianças com deficiência e sem 

deficiência, foi necessário desenvolver técnicas e tecnologias que auxiliassem o ensino e 

aprendizagem no processo de alfabetização e aquisição da linguagem. Portanto, o livro 

impresso, a depender da deficiência, não permite a leitura por parte de todas e todos.  

Sendo assim, este artigo pretende, por meio de levantamento bibliográfico e 

documental, expor as políticas públicas de acessibilidade comunicacional, tendo por objeto o 

livro audiovisual infantil acessível. Trata-se de pesquisa qualitativa e exploratória que se 

atenta para as contribuições do livro audiovisual infantil acessível nos aspectos de estímulo à 
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leitura das crianças com deficiência. Para tanto, utilizou-se da abordagem qualitativa e parte 

do terceiro mapa metodológico das mediações de Martín-Barbero (2010) para dialogar com 

as mediações culturais do livro audiovisual acessível, com relação à tecnicidade e 

cognitividade.  

 

2 O AUDIOVISUAL ACESSÍVEL 

A deficiência “é um fenômeno global, frequentemente associado à pobreza, com 

impactos políticos, econômicos, culturais e sociais” (BRASIL, 2012, p. 16). Para discutir a 

relevância das políticas para a inclusão precisa-se compreender primeiro a gama de pessoas 

com deficiência no mundo, que segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) essa 

parcela chega a 15,3%, e a estimativa para 2004 era de chegar a (6,4 bilhões de habitantes) 

com algum tipo de deficiência – grave ou moderada. No Brasil, o censo do IBGE (2010) 

identificou cerca de 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de dificuldade, isto 

corresponde a 23,92% da população brasileira (Ibid, 2012).  

Diante desses dados é possível compreender que uma parcela significativa da 

sociedade consome produtos midiáticos, e alguns ainda desprovidos das exigências previstas 

em lei, tais como: a audiodescrição, a janela de interpretação de língua de sinais, a 

legendagem para surdos e ensurdecidos. Naves et al. (2016, p. 9) diz que: “o Plano de 

Diretrizes e Metas para o Audiovisual, da Ancine (2013), estabelece várias metas e 

indicadores, envolvendo toda a cadeia produtiva do audiovisual e relacionadas à 

acessibilidade, em especial à audiodescrição e ao closed caption.”  

No âmbito cultural foi estabelecida a criação de dispositivo para disponibilizar e 

elaborar “livros, jornais e revistas em formato ampliado, digital, audiolivro em braile, e 

demais obras artístico-culturais, bem como produtos e serviços de audiovisual” (BRASIL, 

2012, p. 52). As pessoas com deficiência têm direito aos meios de comunicação acessíveis 

previstos na Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão (LBI), a qual representa novo 

marco sobre as questões envolvendo a igualdade, como pode ser visto nos artigos abaixo:  

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao 
lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido 
o acesso:  
I - a bens culturais em formato acessível;  
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e 
desportivas em formato acessível;  



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            142 

 

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos 
seguintes recursos, entre outros:  
I - subtitulação por meio de legenda oculta;  
II - janela com intérprete da Libras;  
III - audiodescrição. (BRASIL, 2015).  

 
Os marcos legais sobre acessibilidade incluem as Leis nº 10.048/2000 e 10.098/2000 

(BRASIL, 2000a; 2000b) e o Decreto nº 5.296/2004, que as regulamenta. Além dos direitos 

garantidos em lei, conforme citados, existem as normas técnicas brasileiras para padronizar 

e orientar a produção dos recursos comunicacionais, que são apresentados por distintas 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tais como: a NBR16452: 2016 - 

Acessibilidade na comunicação – Audiodescrição (ABNT 2016a); NBR 15599:2008 - 

Acessibilidade - Comunicação na prestação de serviços (ABNT 2008); NBR 15290:2016 - 

Acessibilidade em comunicação na televisão (ABNT 2016b). Essas normas chamam a atenção 

para a importância de oportunizar a comunicação acessível, a fim de promover autonomia 

no acesso da informação para pessoas com deficiência.  

Em 2016, o Ministério da Cultura produziu um guia para produções audiovisuais 

acessíveis. Sylvia Naves relata que a luta é “pela defesa de que todas (e não algumas) 

produções audiovisuais tenham acessibilidade garantida e possam ser apreciadas (ou não) 

por quem quer que seja” (NAVES et al., 2016, p. 11). Neste guia os produtores e diretores 

podem acessar parâmetros para os recursos de acessibilidade de audiodescrição, legendas 

para surdos e ensurdecidos (LSE) e janela de Libras. 

De acordo com a NBR 16452, a acessibilidade à informação e à comunicação deve ser 

compreendida a partir das “condições de utilização, percepção, compreensão e pleno 

usufruto de serviços de informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 

bem como de bens, obras e produtos, nos quais é assegurada a remoção de qualquer 

entrave ou barreira”. A acessibilidade deve garantir a “plena fruição da informação e da 

comunicação, respeitando-se os princípios do desenho universal” (ABNT, 2016a, p. 1). Sendo 

que, o Desenho Universal (DU) concebe “produtos, meios de comunicação, serviços e 

ambientes para ser utilizado de forma segura e autônoma, o maior tempo possível, sem a 

necessidade de adaptação ou readaptação, beneficiando pessoas de todas as idades e 

capacidades” (Ibid, p. 2).  
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Segundo Naves et al. (2016, p. 13), no que tange ao audiovisual, a acessibilidade 

“deve ser incorporada desde o desenho do projeto e estar presente em todas as fases da 

produção e distribuição. Portanto, não é mais admissível tratar a acessibilidade como 

acessório, complemento ou adaptação a posteriori”. As ferramentas do DU nos recursos de 

acessibilidade, inclui audiodescrição das imagens, Libras (Língua Brasileira de Sinais), 

narração, legenda e ilustrações, que podem ser compreendidas também como modalidades 

de tradução audiovisual acessível.  

A audiodescrição é compreendida como recurso de acessibilidade comunicacional 

que “consiste na tradução de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, 

aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio”, o qual amplia 

o “entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origem de sons não 

contextualizados, especialmente sem o uso da visão a norma de acessibilidade a 

comunicação” (ABNT, 2016a, p. 1). 

Sendo assim, a audiodescrição permite transformar imagens em palavras “para que 

informações-chave transmitidas visualmente não passem despercebidas e possam também 

ser acessadas por pessoas cegas ou com baixa visão” (FRANCO; SILVA, 2010, p. 23). Esse 

recurso tem por finalidade modificar os diversos materiais audiovisuais existentes, tais 

como: peças de teatro, filmes, programas de TV, espetáculos de dança, livros, etc., acessíveis 

às pessoas com deficiência visual, além de possibilitar o entendimento de pessoas com 

deficiência intelectual, idosos e disléxicos. A audiodescrição pode ser realizada das seguintes 

formas: gravada; ao vivo; ensaiada; simultânea; em filmes estrangeiros não dublados. Este 

artigo desenvolve a discussão em torno da audiodescrição gravada, como processo inclusivo 

nas produções audiovisuais do livro acessível.  

A audiodescrição é minuciosa e exige trabalhos técnicos específicos - audiodescritor 

consultor, audiodescritor narrador, e audiodescritor roteirista - para que o produto final 

auxilie às pessoas com deficiência ou com alguma debilidade funcional, a assistir TV, filmes, 

séries, ou livros e compreender aquilo que não foi expresso sonoramente. Isso faz com que 

os movimentos ocorridos no silêncio do ambiente possam ser expressos na audiodescrição.   

As janelas de interpretação de língua de sinais se caracterizam pelo espaço destinado 

à “tradução entre uma língua de sinais e outra língua oral ou entre duas línguas de sinais, 

feita por Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais (TILS), na qual o conteúdo de uma 
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produção audiovisual é traduzido num quadro reservado”, esse procedimento tem por 

preferência, o “canto inferior esquerdo da tela, exibido simultaneamente à programação” 

(NAVES et al., 2016, p. 15-16).  

Outro recurso da modalidade de tradução audiovisual acessível é a janela de 

interpretação de língua de sinais, a qual traduz as “falas de uma produção audiovisual em 

forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas línguas orais, entre uma língua oral e 

outra de sinais ou dentro da mesma língua”. Vale ressaltar que, “por ser voltada, 

prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a identificação de personagens e efeitos 

sonoros deve ser feita sempre que necessário” (Ibid., p. 16). 

2.1 LIVRO AUDIOVISUAL INFANTIL ACESSÍVEL 

Os livros digitais3 têm crescido no mercado editorial, os quais podem ser acessados 

por meios de dispositivos portáteis de leitura como smartphones, e-readers, e tablets, os 

quais se tornam cada vez mais se tornam populares pelas interatividades inseridas neste 

formato, com o uso de aplicativos, produzidos especificamente para o público infantil. O 

livro digital provoca mudanças significativas e contribui na alteração das formas de 

organização do conteúdo, disponibilizados no ambiente digital e midiático (SANTAELLA, 

2013). 

Na sociedade antiga, os livros não eram escritos para crianças, mesmo porque o 

conceito de infância ainda não existia. A literatura infantil surge no século XVIII com a 

ascensão da burguesia, e pelas alterações nas estruturas familiares e a obrigatoriedade do 

ensino. No Brasil, a literatura infantil chega com a vinda da família real em 1808. A partir 

desses novos moldes sociais a infância passa a ser percebida de forma valorativa, e recebe 

processos formativos individuais (ZILBERMAN, 1995). A autora afirma ainda que, a literatura 

infantil foi inventada e a escola reformada, ambas são “convocadas para cumprir esta 

missão”, a de formar leitores. (ZILBERMAN, 1995, p. 13) 

O estímulo às práticas de leitura ainda são um desafio na sociedade brasileira. 

Quando se trata da leitura para crianças com deficiência, as barreiras e obstáculos 

                                                 
3
 No Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, Cunha (2008, p. 233), traz o conceito de livro digital, o qual 

se origina dos termos: “e-book, eletronic book, interactive book, multimídia book. O que foi convertido ao 
formato digital, ou originalmente produzido nesse formato, para ser lido em computador ou dispositivo 
especial, destinado a esse fim; livro digital, livro interativo, livro multimídia”. 
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demandam esforços por parte da família, professores e mediadores de leitura, para que essa 

parcela de leitores consiga acessar o livro infantil de forma autônoma.  

A produção audiovisual acessível surge com a proposta de eliminar barreiras e 

obstáculos que impedem a acessibilidade ao livro, leitura e literatura às crianças com 

deficiência, ou seja, as crianças e adolescentes, com e sem deficiência, podem escutar a 

história, ouvir sons que permite o fluir dos pensamentos, o texto escrito na tela, a 

audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, a janela com a tradução em LIBRAS, 

ao que possuem deficiência auditiva, enfim essas ferramentas possibilitam a inclusão das 

pessoas com deficiência nas práticas de leitura infantil, acessadas a partir dos smartphones, 

tablets, notebook, ou outro dispositivo com acesso à internet.   

O livro infantil tem por uma das características na sua composição, a expressão do 

pensamento por meio de imagens. Segundo Costa (2018, p. 53) “as imagens estão 

impregnadas de representação, de modos de expressão, de valores e de subjetividades”. 

Portanto, ao “usar a imagem como trajeto para aprendizagens e possibilidades de leituras 

críticas do mundo constitui-se, no campo das visualidades, em terreno fértil para a 

constituição de possibilidade de formação humana e cultural” (Ibid., p. 53). Essa formação 

vem carregada de sentidos e significados a partir da apropriação do texto, e no caso do livro 

acessível da voz no audiodescritor narrador, ou do tradutor para a Língua de Sinais.  

Atualmente, o livro audiovisual infantil acessível pode ser encontrado em 

plataformas digitais de acesso gratuito. Como referência, apresentam-se dois projetos para 

exemplificar a riqueza do material e a facilidade de acesso. Pode ser acessado por meio do 

“Projeto Leia para uma criança” da Fundação Itaú Social4 e o Projeto Diversos5, elaborado 

pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo.  

O Projeto Leia para uma Criança iniciou em 2010 com a distribuição gratuita de livros 

infantis para todas as pessoas que se inscrevem no site do projeto. De 2010 a 2018, foram 

distribuídos mais de 54 milhões de exemplares de livros de diversos autores e editoras, 

escolhidos por meio de editais. A distribuição inclui edições em formato acessível em Braille 

e letra expandida, além do livro digital, que teve mais de 10 milhões de acessos.  

                                                 
4
 O catálogo com os livros acessíveis está disponível no link: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/ 

5
 Os livros acessíveis produzidos pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo 

estão disponíveis no link https://www.cti.org.br/site/livros-acessiveis/  

about:blank
about:blank
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Para acesso ao livro digital acessível do Projeto Leia para uma Criança, o leitor (ou 

responsável por essa leitora/leitor) escolhe na barra do menu a janela “livro acessíveis”, em 

seguida preenche cadastro básico e simples, logo após acessa diversos livros literários com 

audiodescrição, LIBRAS, efeitos sonoros e narração da história. Atualmente a plataforma 

possui 6 (seis) livros audiovisuais acessíveis da literatura infantil.  

 

Figura 1 : Página inicial de acesso aos livros acessíveis 

 
Fonte: Itaú Social (2021) 

 
 
 
 

Figura 2: Catálogo de livros acessíveis Itaú Social 
 

 
Fonte: Itaú Social (2021©) 

 

O projeto “Diversos” – livros acessíveis e inclusivos produz títulos da literatura infantil 

e juvenil em múltiplos formatos para que a leitura e as histórias cheguem a todas as pessoas. 

Os recursos podem ser usados por pessoas com e sem deficiência como: narração e texto 
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em português, audiodescrição, tradução e interpretação em Libras e Leitura Fácil – que traz 

adequações em relação à linguagem, conteúdo e forma para ampliar a compreensão. Os 

livros ainda contam com animações e trilhas sonoras desenvolvidas especialmente para as 

versões acessíveis. A coleção contém 14 (quatorze) obras da literatura infantil e juvenil. 

 
Figura 3: Página do Projeto Diversos – livros acessíveis e inclusivos 

 

 
Fonte: Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (2021©). 

 
 

 
Figura 4 :Catálogo de livros acessíveis do Projeto Diversos 

 

 
 

Fonte: Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (2021©) 
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As variedades nos formatos de livros produzidos e difundidos, por essas iniciativas, 

introduzem a questão da acessibilidade e inclusão, além de contribuírem com a equiparação 

de oportunidades e o fortalecimento de políticas, programas e projetos relativos aos direitos 

das pessoas com deficiência.  

 

3 MARTÍN-BARBERO E O NOVO ECOSSISTEMA COMUNICATIVO 

De acordo com Lopes (2018, p. 14), a “teoria barberiana das mediações não se 

confunde com uma teoria da recepção e seu alcance está em compreender o inteiro 

processo da comunicação, tal como é concebido dentro de cada um dos mapas propostos”. 

A partir desta afirmação pretende-se por meio do terceiro mapa metodológico das 

mediações de Martín-Barbero verificar as possibilidades das práticas culturais inclusivas de 

leitura do livro audiovisual acessível para pessoas com deficiência. Assim, não há intenção 

nesse artigo de analisar a recepção desse material pelos sujeitos em questão.   

O processo comunicacional é dotado de aspectos culturais, uma vez que expressam 

os hábitos e costumes de um povo, por isso Martín-Barbero, diz que “[...] a comunicação se 

tornou mais uma questão de mediação, questão de cultura e, portanto, não só de 

conhecimento, mas, de re-conhecimento” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 16). Dito isso, é de 

suma importância pensar na comunicação como forma de permitir que o indivíduo se 

reconheça dentro do meio social e cultural que está inserido.  

Para Paulo Freire (1988), 

A verdadeira comunicação não admite uma só voz, um só sujeito, a transmissão, a 
transferência, a distribuição, um discurso único, mas sim a possibilidade de muitas 
vozes, alteridade cultural, independência e autonomia dos sujeitos, inúmeros 
discursos, enfim, estruturas radicalmente democráticas, participativas, dialógicas 
(FREIRE, 1988, p. 25). 

A efetivação dessa autonomia e dialogicidade do sujeito com deficiência ocorrem 

mediante a cooperação da sociedade, e em primeira instância a família, já que nesta 

instituição social se inicia o processo de interação com o mundo, daí a afirmação de Martín-

Barbero ao evidenciar que é “impossível entender a verdadeira importância que os meios 

tinham na vida das pessoas se não estudávamos a vida dessas pessoas” (MARTÍN-BARBERO; 

BARCELOS, 2000, p. 153-54).  
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A linguagem é uma das formas de apresentar o mundo às crianças, a qual ocorre 

geralmente com a mãe6, o que para Vygotsky (1993) representa a relação social mais 

importante no desenvolvimento. Sendo assim, o envolvimento das mães na estimulação à 

leitura e aos recursos visuais desde cedo possibilita a ampliação da comunicação para as 

crianças com deficiência, já que em algumas deficiências o déficit cognitivo limita a 

oralidade.  

Segundo Michel de Certeau (1998) “A criança escolarizada aprende a ler 

paralelamente à sua aprendizagem de decifração e não graças a ela: Ler o sentido e decifrar 

as letras corresponde a duas atividades diversas, mesmo que cruzem”, ou seja, “somente 

uma memória cultural adquirida de ouvido, por tradição oral, permite e enriquece aos 

poucos as estratégias de interrogação semântica, cujas expectativas a decifração de um 

escrito afinal, precisa ou corrige”. Afirma ainda que a “leitura da criança até a do cientista 

[ela] é precedida e possibilitada pela comunicação oral, inumerável ‘autoridade’ que os 

textos não citam quase nunca”. (CERTEAU, 1998, p. 263).  

Por meio desta afirmação de Certeau (1998), é possível entender a natureza tríade da 

mediação - cultura, comunicação e política – denominada por Martín-Barbero de 

constituintes fundantes, ou seja, “mais do que objetos de políticas, a comunicação e a 

cultura constituem hoje um campo primordial de batalha política: [...] sua capacidade de 

representar o vínculo entre os cidadãos, o sentimento de pertencimento a uma 

comunidade” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 15). Esse pertencimento está carregado de 

mediação significativa pelas crenças, costumes, medos, entre outros que moldam a cultura 

cotidiana.  

Lopes (2018, p. 18) reitera a importância do mapa metodológico das mediações “está 

em reconhecer que a comunicação está mediando todas as formas da vida cultural e política 

da sociedade”, sendo assim, “o olhar não se inverte no sentido de ir dos meios para as 

mediações e nem das mediações aos meios, senão para ver a complexa teia de múltiplas 

mediações”. Por isso, que a comunicação “ocorre na interação”, a qual torna possível “a 

interface de todos os sentidos, portanto é uma intermediação”, e a partir desse conceito 

refletir sobre “a hibridização das linguagens e dos meios”. 

                                                 
6
 É comum a participação ativa das mães na vida dessas pessoas, já que “80% das famílias de  pessoas com 

deficiências são monoparentais, apenas a mãe que está ali para cuidar do filho” (DINIZ, 2016). 
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As transformações sociais, as conquistas de direitos e as políticas públicas em prol 

das Pessoas com Deficiência (PcD), as inovações das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), possibilitaram o acesso ao livro e a leitura à essas pessoas que durante 

milênios tiveram invisibilizadas no meio social. Contudo, para além do acesso, o livro 

audiovisual acessível se configura nesta hibridização das linguagens e dos meios, já que se 

utiliza de múltiplas linguagens, para que as crianças com deficiência física, visual, auditiva, 

intelectual, desfrutem de um material que promove autonomia e inclusão.  

Essas mutações tecnológicas, segundo Martín-Barbero (2010a), se configuram em um 

“novo ecossistema comunicativo”, essa afirmação está representada no terceiro mapa 

metodológico das mediações. A temporalidade com base no culto ao presente, ao 

imediatismo (LOPES, 2018, p. 19). A espacialidade imprime às simultâneas interações 

comunicacionais, além de minimizar as distâncias territoriais. Mobilidade que oportuniza o 

navegar por mares virtuais e o acesso por inúmeras vias. Os fluxos se relacionam ao boom 

de informações desordenadas na forma de escrita virtual, imagens e linguagens.   

 

Figura 5: Terceiro mapa metodológico das mediações, de 2010 

 
Fonte: Lopes (2018, p. 19) 

 
Essas novas formas de interação por meio das mídias digitais levou as pessoas com 

menor poder socioeconômico a consumir tecnologias, e fazer uso da tecnicidade, por meio 

de dispositivos móveis, tais como: celular, notebook, tablets. A tecnicidade não pode se 

restringir a técnicas, uma vez que promovem o desenvolvimento nas habilidades e 

criatividade discursiva. A tecnicidade permite a interação cultural, “pois as culturas vivem 

enquanto se comunicam umas com as outras e esse comunicar-se comporta um denso e 

arriscado intercâmbio de símbolos e sentidos” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 68). As trocas 
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culturais fazem parte da diversidade cultural presente na sociedade, a qual auxilia para o 

conhecimento de outros hábitos, crenças, línguas, e esse intercâmbio de símbolos aprimora 

a teia cultural construída na interação social. 

4 O LIVRO AUDIOVISUAL INFANTIL ACESSÍVEL: TENSIONAMENTOS A PARTIR DO 

PENSAMENTO DE MARTIN BARBERO 

Fato é que as Tecnologias Digitais (TD) potencializaram o acesso à informação por 

parte das pessoas com deficiência. Para analisar esta contribuição, e verificar quais as 

facilidades para as práticas culturais inclusivas de leitura do livro audiovisual acessível para 

as crianças com deficiência foram selecionados quatro livros – dois de cada plataforma. Da 

plataforma Itaú cultural, os livros: Leo e a baleia, de Benji Davies, Ed. Paz & Terra; Pedro vira 

porco-espinho, de Janaina Tokitaka, Ed. Jujuba. Do Projeto Diversos os livros: Serei Sereia, 

de Kelly Castro, Ed. Kapaluna; O menino azul, de Cecília Meireles, Ed. Global.  

Aqui se desenvolve especificamente as mediações de tecnicidade e da cognitividade, 

as quais, por estarem diretamente relacionadas ao processo de apropriação pelas crianças 

com deficiência, uma vez que, dependem das tecnologias digitais e suas técnicas para 

acesso, além de promover conhecimento dentro da mobilidade e espacialidade. Segundo 

Lopes (2018) a tecnicidade hoje está diretamente ligada à noção grega de tchné, que 

corresponde aptidão, a habilidade de fazer, a qual desenvolve nos sujeitos competência na 

linguagem.   

Os recursos disponibilizados nos livros audiovisuais acessíveis expostos na estante 

virtual das plataformas oferecem aos leitores com e sem deficiência uma rica oportunidade 

de interação do seu cotidiano com as narrativas inseridas no contextos das histórias dos 

livros. O material acessível produzido pela Fundação Itaú Social possui algumas 

diferenciações de recursos, dos livros oferecidos pelo Projeto Diversos. 

As duas publicações escolhidas para análise do Projeto Leia para uma Criança 

possuem o tempo de narração – Leo e a baleia (49min09s); e Pedro vira porco-espinho 

(31min31s), e estão divididos em cinco faixas: Faixa 1 – libras, locução, audiodescrição e 

libras expandida; Faixa 2 – libras e locução; Faixa 3 – libras, locução e audiodescrição 

detalhada; Faixa 4 – folheto acessível; Faixa 5 – sobre o autor (a), e ficha técnica. A leitora e 
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o leitor podem escolher a opção que atende a sua necessidade, já que são produzidos para 

os diferentes tipos de deficiência.  

Na Faixa 1 oferece detalhamento na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), já que é a 

segunda língua oficial no Brasil, e a primeira para as pessoas surdas - a língua portuguesa 

muitas vezes é de difícil compreensão para os surdos – outro fator positivo no detalhamento 

da libras está na possibilidade de ampliar o vocabulário. Na faixa 3 o leitor encontra a 

audiodescrição detalhada, o que permite o aumento da percepção na leitura das imagens 

com o contexto da história narrada. O folheto acessível disponível na Faixa 4 traz dicas para 

novas leituras, e também sugestões de atividades para a família ler “com” a criança, essas 

ações estimulam a criança a ter constância nas práticas de leitura. Conhecer a/o autor e 

ilustrador/a faz parte deste processo de aprendizagem, assim a criança se sentirá motivada a 

colocar no papel o seu mundo imaginário.  

Do Projeto Diversos os livros audiovisuais escolhidos têm por tempo de narração - 

Serei Sereia (33min07s); O menino azul (8min54s), neste material o vídeo é contínuo sem 

divisão por faixas, sendo assim, o momento de falar sobre o autor e a ficha técnica 

encontram após a narrativa da história, em seguida oferecem um resumo da obra e as 

temáticas principais discutidas no texto. Os recursos disponíveis são a libras, locução e 

audiodescrição. No caso da audiodescrição da imagem, acontece de forma básica e sem 

muitos detalhes do ambiente.  

A produção de livros audiovisuais acessíveis ainda é pequena, sendo assim, esses 

projetos permitem às crianças com e sem deficiência acessar o mundo da imaginação por 

meio dos recursos textuais, imagéticos e sonoros. Todavia, as obras publicadas pelo Projeto 

Itaú Social dispõe de histórias mais curtas e com divisões específicas, para que o leitor acesse 

o que lhe interessa naquele momento, e venha derrubar as barreiras de acesso. Já o Projeto 

Diversos oferece literatura infantil e juvenil com narrativas mais extensas, e sem divisão para 

que o leitor escolha a faixa de interesse.  

Percebe-se aqui as diferenças entre um projeto e outro, ao comparar as mediações 

propostas por Martín-Barbero, no que se refere a temporalidade-fluxos, onde a tecnicidade 

faz diferença para o acesso da informação de forma rápida, eficaz e pontual, para satisfazer 

às necessidades informacionais do leitor(a). Ambas oferecem por meio da mobilidade-

espacialidade, estímulos para o desenvolvimento cognitivo das crianças.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação, as pessoas 

com deficiência tiveram a oportunidade de desfrutar de espaços mais inclusivos, por meio 

da implementação das leis de acessibilidade comunicacional. Mesmo com o livro digital, 

algumas crianças não se sentem atraídas por um leitor de tela, sem imagens, sons, somente 

uma voz sintetizada. A produção do livro audiovisual acessível surge como algo inovador, 

pois insere neste produto a audiodescrição, o audiodescritor narrador, o tradutor de LIBRAS, 

as legendas, e a leitura fácil, que é a adaptação do conteúdo do livro para uma linguagem 

que seja compreensível às crianças com deficiência intelectual. Isso tudo em um único 

produto.  

As crianças com deficiência visual tiveram a oportunidade de sair das trevas, e 

construir um imaginário a partir da produção do livro audiovisual acessível com 

audiodescrição das imagens, do ambiente ilustrado. A família é parte essencial dentro deste 

processo, uma vez que a criança precisará de auxílio até o momento de conseguir acessar de 

forma independente o ambiente digital e escolher o livro na estante virtual para sua leitura, 

e construir interações a partir da mesma.  

A leitura permite aprimorar a linguagem e o pensamento crítico-reflexivo. A 

tecnicidade promove desenvolvimento nas habilidades, e a criatividade discursiva advém da 

cognitividade, uma vez que essa criança carrega vivências culturais, mas também se apropria 

de novos conhecimentos a partir da leitura e das interações com outras crianças leitoras.  

Por isso tudo, os livros disponibilizados de forma gratuita garantem amplo acesso por 

qualquer pessoa. Os livros audiovisuais acessíveis possuem produção riquíssima no que 

tange aos detalhes de acessibilidade comunicacional.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 
THE ACCESSIBLE AUDIOVISUAL BOOK IN THE READING PROCESS OF CHILDREN WITH 

DISABILITIES 
 

ABSTRACT 
 

Discusses the production of children's audiovisual book accessible for children with disabilities. 
People with disabilities have been socially isolated for millennia, confined to their homes, or 
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sacrificed because of their limitations. Therefore, this research is justified and based on the 
invisibility of these people in society, and the scarcity of studies produced on the technical and 
cognitive possibilities of reading by these children, having as a principle that reading is not limited to 
encoding and decoding a system linguistic. Technology is of paramount importance in the process of 
inclusion of children with disabilities and/or disorders in language and communication development. 
Having as a guiding question: How does the accessible children's audiovisual book help in the aspects 
of encouraging children with disabilities to read? Therefore, this research used bibliographical 
research, with a qualitative approach, and employs the third methodological map of mediations by 
Martín-Barbero (2010) for analysis. Accessible children's audiovisual books have been gaining space 
in the social projects of public institutions - Project Miscellaneous of the Department of the Rights of 
Persons with Disabilities of the State of São Paulo - and private ones - Read for Children Program, by 
Itaú Social - thus allowing the publicity of inclusive material that enables the construction of 
children's imagination through reading. Digital Technologies (DT) boosted access to information for 
people with disabilities. In order to analyze this contribution, and verify the facilities for inclusive 
cultural practices of reading audiovisual books accessible to children with disabilities, four books 
were selected – two from each platform. The differences between one project and another can be 
seen, when comparing the mediations proposed by Martín-Barbero, with regard to temporality-
flows, where technicality makes a difference to access information quickly, effectively and on time, 
to satisfy to the reader's informational needs. Both offer, through mobility-spatiality, stimuli for 
children's cognitive development. For all that, the books made available for free guarantee wide 
access for anyone with and without disabilities. Accessible audiovisual books have a very rich 
production in terms of communicational accessibility details. 

 
Keywords: Mediations. Handy book. Children's literature. Audiovisual production. 
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RESUMO 
 

O suicídio é um dos principais problemas de saúde pública, principalmente pelos fatores que 
permeiam e motivam o comportamento que o precedem, assim como as condições que estão 
envoltas nessa situação. Frente a isso, uma série de estudos, assim como o desenvolvimento de 
políticas de enfrentamento, vêm sendo realizados nos últimos anos. Paralelamente, torna-se 
importante e fundamental o estudo quantitativo dos casos registrados, de modo a potencializar as 
informações estratégicas que apoiem o combate ao suicídio. Neste sentido, este trabalho tem como 
objetivo principal realizar um estudo, através da aplicação de análise exploratória, sobre conjunto de 
dados de registros de suicídios, com foco principal no estado de Goiás. 
 
Palavras-chave: Suicídio. Goiás. Análise de Dados. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O suicídio é um problema de saúde pública de difícil solução, o que se deve a 

complexidade de entender os fatores que motivam tal comportamento e as condições em 

que ele se desenvolve, tendo cada grupo social uma combinação de diversos fatores que os 

influenciariam nesta direção. Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

em 2016 apontou que, no mundo, um suicídio ocorre a cada quatro segundos; quanto ao 

Brasil, um estudo recente de 2019 desenvolvido por Cicogna, Hillesheim e Hallal (2019) 

mostrou que a tendência ao suicídio entre os jovens de 10 a 19 anos aumentou. 
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Os países mais pobres têm maior ocorrência de suicídios, embora os mais ricos 

tenham a maior taxa (11,5 a cada 100.000 habitantes), a média mundial é de 10,5 por 

100.000 habitantes. Também é notável que a taxa de suicídio é maior entre homens, embora 

as tentativas sejam mais numerosas entre as mulheres, os autocídios masculinos chegam a 

ser quase o dobro dos femininos. Os únicos países nos quais a taxa de suicídio entre 

mulheres é maior que a dos homens são Bangladesh, China, Lesoto, Marrocos e Myanmar. 

Além da complexidade própria do suicídio e suas causas, o tabu e imaginário social 

referentes a este assunto dificultam, do mesmo modo, seu tratamento. Segundo a OMS 

(2021)6, 800 mil pessoas se suicidam no mundo e, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta se 

matar. No Brasil, são registradas mais de 10 mil mortes por ano. O autocídio não se trata de 

uma essência clínica, mas de um agravamento associado a diversos transtornos mentais, 

têm relações com a depressão, abuso de álcool e drogas, transtornos de personalidade, 

entre outros distúrbios psíquicos. A solidão, falta de apoio social e desesperança têm sido 

estudados e considerados fatores relevantes. 

O comportamento suicida é constituído de pensamentos e planos para consolidar o 

desejo de autoextermínio, mas apenas uma pequena fração desse comportamento chega 

até as pessoas próximas. Claro que a impulsividade é um fator de muita influência nas 

tentativas e esta é aumentada de forma considerável pelo uso de drogas e em especial do 

álcool, 17% dos brasileiros já pensaram em tirar a própria vida em algum momento (SZLARZ; 

HUECK; CARBONARI, 2017). 

Um dos desafios que permeiam o desenvolvimento de políticas públicas que 

busquem a prevenção ao suicídio se refere à própria compreensão de padrões que se 

remetem a questões relacionadas a posição social, faixa etária, localização geográfica, renda, 

entre outros. Neste sentido, soluções baseadas no uso de métodos de análise exploratória 

podem ser consideradas como uma interessante alternativa para o problema. Diante disso, 

este artigo tem por objetivo a análise exploratória, por meio da metodologia KDD, dos dados 

referentes ao suicídio no estado de Goiás. Com base nessa análise e exame de algumas 

teorias que tentam explicar o que motiva o suicídio, este estudo visa compreender quais 

seriam os fatores que se aplicam à realidade brasileira, em específico, no estado de Goiás, 

qual o perfil do suicida, se confrontados com os dados relativos ao crescimento 
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populacional, o número de suicídios teve um crescimento muito maior ou acompanhou a 

média populacional. 

A apuração destes dados se faz relevante no atual momento devido a discussão e 

maior visibilidade de temas que abrangem o suicídio e a saúde mental da coletividade, em 

especial, dos jovens. Os exames aqui propostos também objetivam verificar se há alguma 

relação que pode ser interpretada como causal entre comportamentos sociais, situação 

econômica, estado civil, entre outros com a probabilidade de uma ocorrência de suicídio. É 

importante ressaltar aqui que, de forma alguma, é possível prever, com base nesses fatores, 

se alguém irá ou não cometer suicídio, mas é possível, por meio destes dados, verificar em 

quais grupos há uma maior ocorrência e, analisando estes, procurar entender o que os leva a 

tal ato.  

Para além disso, é importante destacar que este estudo acontece em um cenário 

onde a população mundial se encontra em um estado delicado de saúde mental após um 

longo período de isolamento social, pressão psicológica para manter sua rotina e a si mesmo 

estáveis, a perda de entes queridos sem a possibilidade de despedida, entre outros 

acontecimentos que, conjuntos, abalaram severamente a psique da massa global. Um exame 

ao estado anterior desta pandemia contribuiria para o entendimento do quanto o atual 

momento difere do passado e o que mudou, se há fatores em comum com os indivíduos que 

já tinham condições propícias ao estado suicida, se os grupos que aqui identificamos como 

mais suscetíveis a este estado são também os mais afetados pela pandemia. Em suma, este 

estudo se justifica por ser uma base no passado da saúde mental brasileira, mais 

especificamente goiana, para uma análise futura sobre os efeitos da pandemia, não apenas 

no âmbito da saúde mental, como também no âmbito social. 

A aplicação da análise de dados se deve ao crescimento massivo dos dados 

disponíveis para análise, o que implica numa maior dificuldade em analisar analogicamente 

estes, exigindo uma automação desse processo e um entendimento claro de como esse 

método funciona, evitando erros que podem levar a conclusões errôneas. Isso é 

especialmente tratado em Kessler et al. (2019), que propõe a automação quase completa do 

processo de análise de dados hospitalares relativos a pacientes com ideações ou histórico 

suicida, visando facilitar e melhorar o processo de tratamento e predição de pacientes nessa 
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situação, já que, considerando a quantidade de dados e a sua diversidade, é humanamente 

impossível trabalhar essas informações de maneira eficaz e em tempo hábil. 

Roy et al. (2020) utilizam machine learning e análise de dados para, por meio de 

tweets, criar uma previsão de ideações suicidas e do quão aumentado é esse risco quando 

há um pico dessas publicações em determinado limite de tempo. O interessante deste 

estudo em relação aos outros é que ele não foca sua análise em tweets que expressem a 

ideação suicida, mas sim em tweets anteriores a expressão dessa ideação, já que, enquanto 

os outros estudos trabalham na identificação desse comportamento de ideação suicida, este 

trata de prevê-lo antes que ele comece. Outra abordagem interessante deste estudo está 

em sua análise do risco da ideação suicida em determinado período de tempo, ou seja, uma 

análise com base nos dados já analisados de quanto tempo em média determinado indivíduo 

levaria para desenvolver pensamentos suicidas. 

Nesse cenário, é evidente não apenas a necessidade do desenvolvimento de uma 

ferramenta de predição do risco de suicídio, como também é explícita a busca constante que 

está sendo realizada em diversos cenários. Claro, os dois estudos citados diferem muito em 

suas bases de dados e nos resultados que buscavam, mas em comum tem a ferramenta do 

machine learning, o uso da análise preditiva para buscar padrões e o objetivo de identificar 

mais rapidamente os indivíduos que apresentam maior risco de cometerem suicídio. 

 

2 O SUICÍDIO E FATORES SOCIOECONÔMICOS E ESPACIAIS 

Conforme relatório da World Health Organization (2006) – denominada no Brasil 

Organização Mundial da Saúde (OMS) – para a prevenção de suicídios, mais de 800 mil 

pessoas se matam anualmente no mundo, 75% delas em países de baixa ou média renda. A 

World Health Organization, que considera o ato um problema de saúde pública, demonstra 

ainda que as taxas de suicídio variam entre diferentes países e ao longo do tempo. 

Gonçalves, Gonçalves e Oliveira Junior (2011) apontam que nos últimos 45 anos houve um 

aumento de 60% da mortalidade por autocídio. Neste cenário, dados e estudos revelam que 

o suicídio pode ser interpretado como um fenômeno social que obedece a padrões e 

regularidades, ocorrendo sob condições e ambientes determinantes. As taxas de suicídio 
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cresceram mais que as taxas de homicídios e de acidentes de trânsito dentro de um período 

de trinta anos no Brasil7. 

O suicídio não é apenas a conclusão de um estado individual, mas um problema 

sociocultural e psicossocial com características originadas de um incontável número de 

fatores, o que torna difícil uma análise clara e direta sobre o que causa tal distúrbio. Sendo 

uma das três principais causas de morte entre pessoas de 15 a 44 anos, o autocídio afeta 

também os familiares e pessoas próximas à vítima, em razão do processo de enlutamento 

gerado pela perda da pessoa querida. 

São encontrados relatos do suicídio em diversas sociedades ao longo da História, 

como pontuam Gonçalves, Gonçalves e Oliveira Junior (2011). Na Grécia Antiga, o ato era 

permitido mediante consenso prévio de toda a comunidade, uma vez que era considerado 

um atentado contra a estrutura comunitária da Pólis. Na Roma Antiga, por sua vez, o suicídio 

era legitimado apenas para os mais elevados níveis sociais. Na Idade Média, Igreja e Estado 

condenaram o suicídio como um pecado equiparável ao roubo e ao assassinato. Brandão 

(2008) aponta que o suicídio pode ainda hoje ser considerado um tabu na cultura ocidental, 

sendo pouco debatido e divulgado. A eutanásia, julgada um “suicídio assistido”, desperta 

opiniões controversas. Recordam também Gonçalves, Gonçalves e Oliveira Junior (2011) que 

o código penal brasileiro condena a indução ou a assistência ao ato suicida. 

Émile Durkheim foi um dos primeiros teóricos a buscar compreender padrões 

subjacentes aos índices de suicídio. O autor (2014) considera que o suicídio não é apenas um 

ato individual, derrocado por fatores pessoais situados unicamente no campo da Psicologia. 

Para ele, suicídio é um fenômeno social. Assim, Durkheim (2014) busca compreender a 

relação entre o ato e fatores sociais e populacionais que constituíam variáveis passíveis de 

observação e até medição, estabelecendo assim fatores determinísticos quanto ao suicídio. 

Esses fatores foram ainda analisados face ao grau de interação do indivíduo com a 

sociedade. Ainda segundo o autor, a ruptura do equilíbrio no âmago de uma sociedade, para 

melhor ou pior, que provoque um desarranjo na estabilidade estrutural do ambiente ao 

redor do indivíduo, é um fator de risco ao suicídio. 

Assim, de acordo com Durkheim (2014), os índices de suicídio são maiores na cidade 

em relação aos índices de autocídio cometidos nas áreas rurais. Os estudos de Lin (2006) e 

                                                 
7
 Dados provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade, criado pelo DATASUS. Acesso em: 

http://www2.datasus.gov.br/. 
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Minoiu e Andrés (2006), entretanto, apontaram resultados inversos ao padrão proposto por 

Durkheim. Middleton et al. (2003) relacionam os maiores índices de suicídio em regiões 

rurais à dificuldade de acesso ao sistema de saúde e de serviços em geral. Contribuiriam 

também para esse quadro o aumento do desemprego e o êxodo rural. 

Um outro fator explorado nos diferentes estudos sobre o suicídio é a renda. 

Gonçalves, Gonçalves e Oliveira Junior (2011) destacam que as análises, em sua maioria, 

concordam que a desigualdade de renda leva ao aumento da taxa de suicídio. Chen et al. 

(2007), por exemplo, demonstram a relação entre a desigualdade de renda e o autocídio de 

homens e mulheres. 

Uma consequência do ato de suicídio, conforme proposto por Durkheim (2014), é o 

“efeito contágio”, significando que “o ato de atentar contra a própria vida, quando 

provocado por um indivíduo [afeta] o comportamento de outros indivíduos sob as mesmas 

condições psicológicas e socioeconômicas” (GONÇALVES; GONÇALVES; OLIVEIRA JUNIOR, 

2011). Cutler et al. (2000) encontram evidências de existência do efeito contágio quando 

percebem que jovens americanos que tiveram experiências de suicídio entre seus amigos e 

familiares eram mais propensos ao suicídio em relação aos jovens cujas vidas não foram 

marcadas pelo suicídio de pessoas próximas. A OMS (2000), em manual para prevenção ao 

suicídio8 direcionado a profissionais da mídia, cita o chamado ``Efeito Werther”9, análogo ao 

“efeito contágio”. Conforme a Organização, diversos eventos de divulgação de suicídios de 

celebridades eram seguidos de um aumento dos casos de morte voluntárias, quanto mais 

noticiados, maior o número de autocídios subsequentes. 

Gonçalves, Gonçalves e Oliveira Junior (2011) encontram uma correlação entre o 

“contágio” do suicídio e a proximidade espacial, concluindo que mecanismos de interação 

social associados à distância geográfica exercem influência sobre os índices de suicídio. 

Pereira e Botti (2017) estudam a comunicação do suicídio nas redes sociais virtuais e 

                                                 
8
 Disponível em: https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/suicideprev_media_port.pdf. 

Acesso em: 15 ago. 2021. 
9
 Uma das primeiras associações conhecidas entre os meios de comunicação de massa e o suicídio vem da 

novela de Goethe Die Leiden des Jungen Werther (Os Sofrimentos do Jovem Werther), publicada em 1774. 
Nesta novela, o herói atira contra si mesmo após um amor mal sucedido. Logo após sua publicação, 
começaram a surgir na Europa vários relatos de jovens que cometeram o suicídio usando o mesmo método. 
Isto resultou na proibição do livro em diversos lugares. Este fenômeno originou o termo “Efeito Werther”, 
usado na literatura técnica, para designar a imitação de suicídios. Fonte: Schmidtke A, Schaller S. What do we 
do about media effects on imitation of suicidal behavior. In: De Leo D, Schmitke A, Schaller S, eds. Suicide 
prevention: a holistic approach. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1998: 121-137. 
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descobrem a existência de duas vertentes de comunicação relacionadas: uma preventiva e 

outra pró-suicida, ambas resultantes de interação entre os usuários das redes virtuais. 

Sobretudo os jovens, apontam as autoras, são vulneráveis ao conteúdo pró-suicida, em 

decorrência da facilidade com que acessam as redes digitais e a questões inerentes à 

adolescência. Durkheim (2014) afirma que períodos de maior interação social geram maior 

propensão à causalidade dos autocídios. 

Na Ásia, o suicídio é um problema grave, especialmente entre a população mais 

jovem, dada a pressão que é colocada sobre estes membros da sociedade em relação a 

definições permanentes de seu futuro. Em Singapura, há toda uma estrutura social para que 

o suicídio, em especial entre os jovens, seja discutido abertamente e que seja tratado com 

mais naturalidade: as escolas tem programas de apoio aos estudantes em situação de risco e 

treinamentos para que tanto os professores e os colegas de classe sejam capazes de 

fornecer auxílio. Os pais, conforme informam Seah e Shim (2018), também recebem 

instruções sobre como lidar com o assunto e discuti-lo de maneira saudável. A taxa de 

suicídios entre jovens em Singapura aumentou 10% em 2019, assim como também 

aumentou a procura por ajuda profissional nesse campo, o que pode ser interpretado 

positivamente – sinal de que as pessoas em condição suicida estão cientes de que precisam 

de auxílio profissional e estão dispostas a buscá-lo. 

Ainda no contexto asiático, Wang, Wright e Waktsuki (2020) relatam como o Japão, 

que já teve um altíssimo índice de suicídio e foi bem sucedido no seu combate ao longo das 

décadas seguintes, em 2020 viu a taxa aumentar novamente, em especial, entre as 

mulheres. Dada a cultura do país, as mulheres passaram a cada vez mais morar sozinhas, 

uma vez que tendem a priorizar o trabalho em detrimento de um casamento que implicaria 

em papéis de gênero mais tradicionais. Além disso, mulheres jovens têm maiores chances de 

estar em empregos precários, instáveis, estando durante a pandemia de Covid-19 muito 

vulneráveis à demissão. No entanto, não são apenas essas as mulheres afetadas por este 

cenário pandêmico: com as crianças estudando em casa, a responsabilidade por sua 

educação recaiu-se sobre as mães, além das demais atividades que elas já exerciam, 

aumentando não só a ocupação, como também a ansiedade sobre o bem estar dos filhos em 

casa. Outro fator inerente à própria cultura japonesa é a resistência que existe em se falar 

sobre distúrbios mentais, que naquela sociedade são estigmatizados como um sinal de 
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fraqueza. O diálogo sobre esses problemas causa geralmente sentimento de vergonha entre 

os indivíduos da população. Sendo um traço cultural, essa é uma situação de difícil mudança. 

 

3 SUICÍDIO E ANÁLISE DE DADOS 

Dado o exposto, não é difícil entender a importância da análise de dados no que diz 

respeito à saúde mental e suicídios. Essa análise se faz fundamental na definição de um 

perfil socioeconômico e psicológico de quem seria mais vulnerável à condição suicida.  O 

conhecimento gerado a partir da análise de dados permite a elaboração de intervenções 

direcionadas que auxiliem na prevenção ao suicídio e no controle dos danos à saúde da 

população vulnerável. 

Em Kessler (2019) são discutidas as diversas possibilidades de análise dos dados 

relativos ao suicídio, tanto para uma predição de quais pacientes correm mais riscos quanto 

na predição de qual tratamento seria mais eficiente. O artigo reforça que não se trata de 

uma competição com a área médica, mas de um estudo para unir as forças de um exame 

clínico e a análise dos dados relativos ao assunto. Desde o princípio da aplicação de uma 

quantificação sistemática dos casos de suicídio, ficou a dúvida sobre o quão confiáveis esses 

dados seriam. Isso porque as análises poderiam retornar um alto número de falsos positivos, 

o que incorreria num tratamento ineficaz dos casos de suicídio, levando a duas situações de 

falha: ou se trataria aqueles que apresentassem, segundo estas análises, um maior risco, 

podendo ser negligenciada uma maioria que precisa de tratamento; ou se corre o risco de 

deixar subtratada uma grande maioria de falsos positivos. Esse questionamento se deu na 

fase inicial da aplicação desses métodos com dados, quando ambos (tratamentos e análises) 

ainda tinham muito a evoluir. Desde então, modelos foram criados, avaliados e 

aperfeiçoados com o objetivo próprio de obter resultados fidedignos. 

Um fator relevante a ser considerado da análise de dados por meios 

computadorizados para a prevenção do suicídio é mencionado em Farr et al. (2021), que 

expõe como a sociedade não tem uma capacidade receptiva positiva para aqueles que 

buscam falar abertamente de suicídio, levando à procura por outras formas de se expressar 

na busca por acolhimento, tornando-se a internet, a partir das interações entre seus 

usuários, um ambiente receptivo a essas pessoas. Pereira e Botti (2017) ponderam que, 

ainda que exista uma vertente de comunicação em favor da prevenção ao suicídio nas redes 
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sociais virtuais, há também nesses ambientes uma forte presença da nociva comunicação 

pró-suicida. 

Logo, identificar esses diversos comportamentos dos usuários de Internet que 

apresentam tendências suicidas por meios automáticos, consistentes e que viabilizem 

resultados mais abrangentes poderia amparar a condução e o direcionamento do 

tratamento da condição, orientando também o paciente ao comportamento positivo quanto 

ao suicídio no âmbito da Internet. 

A Organização SAS10, por meio de um evento chamado Data Impact Challenge, 

promoveu a análise de dados coletados do Twitter para prever as idades dos usuários 

canadenses em foco em busca de interações que demonstrassem intenções suicidas e sobre 

o que essas interações tratavam. Essa análise se mostrou com muito potencial, pois poderia 

preencher um vazio presente no sistema de saúde canadense, além de identificar outros 

fatores que poderiam aperfeiçoar o direcionamento das campanhas de prevenção, 

mostrando de que áreas do país são esses jovens e quais os períodos mais frequentes em 

que eles demonstram essas tendências. 

 

4 METODOLOGIA 

O processo denominado de Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados 

(Knowledge Discovery in Databases - KDD) é uma metodologia de análise de dados que tem 

como objetivo a aplicação de métodos e técnicas que buscam dar sentido aos dados, isto é, 

gerar informações e possibilitar a descoberta de conhecimento (FAYYAD; PIATETSKY-

SHAPIRO; SMYTH, 1996). O KDD é de grande relevância para diferentes abordagens de 

pesquisas, uma vez que a crescente necessidade de análise de dados para tomada de 

decisão e o enorme e progressivo acervo de dados disponível para análise tem se tornado 

uma realidade.  

A análise de dados tradicionalmente depende muito da interpretação humana para 

dar sentido às informações, por exemplo, para organizar o estoque de uma loja é preciso 

observar quais produtos vendem mais para que esses estejam sempre em estoque, se há 

algum produto que vende mais em determinada época do ano e se a venda deste está 

                                                 
10

 Acesso em: https://www.sas.com/ko_kr/insights/articles/analytics/using-big-data-to-predict-suicide-risk-
canada.html. 
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relacionada à venda de outros produtos. Em outro cenário, análise do número de pacientes 

internados por uma determinada doença pode ajudar a entender o comportamento dela, 

qual sua periodicidade e se é necessário alguma campanha para conscientizar as pessoas 

sobre ela. A análise manual de dados tende a ser muito cara, lenta e subjetiva, com o 

crescente volume de dados ela também tem se tornado inexequível. Diante disso, surge o 

questionamento de como seria possível analisar milhares de registros com centenas de 

campos? A solução disso está em automatizar uma parte desse trabalho por meio de 

alternativas computacionais (CASTRO; FERRARI, 2016).  

É fundamental destacar que o KDD é o processo geral de descoberta de 

conhecimento útil dos dados, incluindo como os dados são armazenados e acessados, como 

algoritmos podem ser escalados para enormes conjuntos de dados e ainda serem eficientes, 

como os resultados podem ser interpretados e visualizados e como a interação homem-

máquina pode ser modelada de forma útil (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996). 

Para se entender melhor as conclusões deste artigo, faz-se necessário a explicação de 

como cada uma destas etapas funciona e como cada uma delas será aplicada no contexto 

aqui em exame. Embora não seja uma etapa do processo do KDD em si, o primeiro passo é 

sempre definir o objetivo da análise dos dados em questão, a técnica do KDD visa sempre 

responder a uma pergunta, esclarecer uma dúvida, mostrar a evolução de algo, mas para 

termos uma resposta relevante é preciso que haja um questionamento que guie a esta 

solução. 

A etapa de Seleção dos Dados compreende a seleção dos conjuntos de dados que 

serão relevantes, a partir de elementos de várias fontes, considerando a homogeneidade e 

as fontes provedoras (AMARAL, 2016). Neste estudo, esta etapa consiste na seleção dos 

dados sobre suicídio disponíveis no Data SUS referentes ao período entre 2008 e 2018 no 

estado de Goiás e os dados do IBGE sobre o crescimento populacional no mesmo período. 

A segunda etapa é o Pré-processamento, onde é realizada a limpeza dos dados, 

correção de registros errôneos ou inconsistentes, e aplicação de ferramentas para tratar de 

valores ausentes e selecionamos os atributos mais relevantes para a presente análise 

(CASTRO; FERRARI, 2016). Essa etapa é de vital importância para a análise dos dados, uma 

vez que influencia diretamente na qualidade deles, se feita sem cuidado pode gerar dados 

que não representam a realidade (no caso de preenchimento de dados faltantes pode gerar 
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um vício dos mesmos). Aqui, esta etapa consistiu em verificar a qualidade dos dados e em 

selecionar os atributos mais relevantes ao estudo, que foram o tipo de morte violenta (auto-

inflingida), os meses em que estas mortes foram documentadas, faixa etária, sexo, raça, UF 

de ocorrência e escolaridade. 

A terceira etapa é da Transformação, que consiste na análise dos dados obtidos na 

etapa anterior e seguinte reorganização destes, a fim de evitar redundâncias, integrar os 

esquemas e eliminar inconsistências, para que possam ser interpretados na próxima etapa. 

Aplicada a este estudo, esta fase consistiu na junção de alguns dados em uma única base. Os 

dados referentes aos autocídios estavam muito segregados em suas categorias, para uma 

avaliação mais ampla das relações que os atributos construíam entre si, optou-se por juntá-

los numa única base para análise. Como os dados estavam no mesmo formato, não foi 

necessário nenhuma modificação quanto a isto. 

A quarta etapa é a da Mineração de Dados, e a definição do que é mineração varia de 

acordo com a área da qual ela vem, mas tem a mesma base em relação ao seu objetivo: 

análise dos dados e aplicação de algoritmos de descoberta que, sob certas limitações 

computacionais, produzem um conjunto de padrões de certos dado (FAYYAD; PIATETSKY-

SHAPIRO; SMYTH, 1996). Seria o exame dos dados em busca de padrões relevantes e úteis 

que possam gerar conhecimento a partir de seu estudo aprofundado. Nesta etapa o 

pesquisador escolhe o método de análise que considera o mais apropriado para o conjunto 

de dados que possui, considerando o formato dos dados, seus objetivos e quais respostas 

espera obter daquele segmento de dados, além de escolher qual ferramentas vai usar para 

isso (softwares, algoritmos, etc.).  

Dito isso, neste trabalho, o método escolhido para fazer tal mineração consiste em 

uma análise exploratória, feita por meio de um software de self bi Power BI11. Os atributos 

utilizados de dados para as análises realizadas através do software serão comparados entre 

si para verificação de alguma relação entre dados da mesma fonte e depois comparados no 

geral (no caso, comparar os dados referentes aos suicídios aos dados de crescimento 

populacional) a fim de verificar e comparar as taxas e as associações possíveis entre elas. 

A última etapa é a Interpretação dos Dados, onde os padrões e relações descobertos 

pelos algoritmos e softwares serão interpretados pelo pesquisador (DEAN, 2014). Nesta 

                                                 
11

 https://powerbi.microsoft.com/pt-br/ 
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etapa, os critérios definidos para a mineração serão validados ou não, as associações feitas 

podem ser verdadeiras ou não e depende do pesquisador e de sua capacidade analítica 

determinar se os resultados são passíveis de uma análise que levará a uma nova informação 

pertinente ao objetivo da pesquisa. Nesta pesquisa, esta etapa constituiu a análise dos 

resultados obtidos através do Power BI e verificação das associações feitas, ou seja, 

verificou-se brevemente se os dados estavam de acordo com as conclusões que se poderia 

aferir de cada uma das relações feitas. Importante ressaltar que essa etapa depende muito 

do pesquisador, se sua capacidade de ler os resultados for ruim ou se lhe faltar ética, 

poderia, na etapa anterior, manipular os dados de forma que os resultados não refletem a 

realidade. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os dados disponíveis para a análise, é notável que o comportamento 

suicida tem uma variação muito clara em relação aos gênero dos suicidários, sendo que 

mulheres tendem a tentar mais o suicídio do que os homens, ainda que não venham a 

consumar o fato, chegando a ser mais que o dobro de tentativas (Figura 1). Entretanto, a 

taxa de óbitos decorrentes de suicídio são maiores entre homens do que entre as mulheres, 

como é possível observar na Figura 2. 

 

Figura 1: Quantidade de tentativas de suicídio por gênero e idade 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Além disso, é notável a sazonalidade das tentativas de suicídio pelos meses, passível 

de uma interpretação de acordo com os estudos de Durkheim (2014), que descreve períodos 

de maior interação social como mais propensos à causalidade dos autocídios, sendo 

considerados meses de muita interação social aqueles que tenham festividades cuja cultura 
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de reunião entre familiares e amigos seja comum, e, por conseguinte, meses de pouca 

interação social, como sendo aqueles com poucos feriados que permitam reuniões e 

encontros. Esses dados podem ser observados nos gráficos das Figuras 3 e 4. 

 

Figura 2. Quantidade de óbitos por gênero e ano 

 

Fonte: dados de pesquisa 

 

 

Figura 3. Meses de pouca interação social 

Fonte: dados de pesquisa 
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Figura 4. Meses de muita interação social 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Com base nos dados obtidos referentes aos suicídios, é possível constatar um 

evidente recorte de gênero, onde os homens são os que mais consumam o ato suicida, 

sendo quase um terço deles jovens; as mulheres, no entanto, são as que mais tentam 

suicídio, ainda que não concretizem o ato fatídico, sendo a taxa de tentativas entre mulheres 

jovens vem crescendo durante os anos. Nos períodos tidos como de maior interação social, 

há um aumento considerável no número de óbitos, porém, numa análise geral, esse fato não 

chega a ser tão significante a ponto de ser uma influência sobre os dados gerais da amostra 

coletada para esta pesquisa.  

Por que homens suicidam-se mais? Muito embora os dados desta pesquisa não 

revelem, expressamente, a causa, certamente há questões de gênero e socialização 

envolvidas, e uma das principais que se pode inferir é o fato de que homens, historicamente, 

têm mais dificuldade de expressar sentimentos em virtude de uma característica educativa 

ainda bastante arraigada na sociedade, a qual estimula a força e a coragem masculinas em 

oposição a uma suposta debilidade sentimental, pois o indivíduo masculino, não raro, é 

desencorajado a demonstrar sentimentos, o que seria considerado um sinal de fraqueza. 

Nesse sentido, depreende-se que homens podem apresentar mais dificuldades de procurar 

tratamento para suas questões emocionais, chegando a um estado de deterioração da saúde 

mental que os levaria ao suicídio. Pesquisas nesse sentido são importantes e urgentes, para 

que políticas de saúde possam focar e agir, com mais assertividade, junto aos públicos mais 

vulneráveis e propensos ao suicídio. 

Ao se combinar a análise de notificações por município e o crescimento populacional 

destes, observa-se que, provavelmente, ocorre um dos dois casos a seguir: ou há uma 

enorme subnotificação dos casos de suicídio em municípios conforme se afastam da capital, 
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Goiânia, ou então o ambiente urbanizado tem alguma influência no acometimento de 

tendências suicidas. Isso se deve ao crescimento populacional aumentar, no decorrer dos 

anos, e em Goiânia, as notificações acompanharem, com certa irregularidade, esse 

crescimento, dadas, é claro, as devidas proporções, já que o crescimento populacional 

acontece na casa dos milhões, enquanto as notificações de suicídio chegam com dificuldade 

aos três mil. Essas informações podem ser verificadas nas Figuras 5 e 6. 

 

Figura 5. Crescimento populacional por município, em ordem decrescente, de 2009 a 2019 

 

Fonte: dados de pesquisa 
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Figura 6. Notificações de suicídio por município em ordem decrescente, de 2009 a 2019 

Fonte: dados de pesquisa 

 

O ano de 2010 não foi considerado para fins de comparação, pois em relação ao 

crescimento populacional, faltavam dados referentes ao ano supracitado, e como os dados 

de notificação não mostravam nenhum comportamento especial neste ano, optou-se por 

sua retirada, sem prejuízo para a análise proposta. 

Por fim, destaca-se que questões raciais e de classe social podem estar conectadas, 

igualmente, às questões de gênero encontradas, pois vários e complexos fatores podem 

levar um indivíduo a optar pelo autoextermínio. No entanto, os dados não revelaram essas 

nuances, sendo pertinente empreender, em estudos vindouros, uma análise mais profunda e 

detalhada quanto à interação de outras questões sociais que podem culminar no suicídio. 

 

6. CONCLUSÃO 

As taxas de suicídio em Goiás, claramente, têm aumentado no decorrer dos anos, 

conforme a análise realizada na presente pesquisa constatou, especialmente entre a 

população jovem. Pode-se supor que esse público tenha aumentado sua tendência suicida 

devido ao grande crescimento da interação social proporcionado pelas redes sociais virtuais, 
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onde se tem acesso a inúmeros conteúdos pró-suicídio que reforçam tendências anteriores 

dos indivíduos que os consomem, mas essa é uma inferência que, para ser confirmada ou 

refutada, precisaria de outros dados e análises mais detalhadas, dos quais esta pesquisa não 

dispõe, mas sugere uma linha de pesquisa nessa direção.  

É preciso considerar também que, dentro de um recorte local, considerando-se as 

particularidades de cada cidade goiana, pode haver uma possível subnotificação de casos 

conforme os municípios se afastam da capital devido à dificuldade destas cidades em enviar 

informações e, talvez, pelo preconceito atrelado à condição suicida, fazendo com que muitos 

casos deixem de ser reportados aos órgãos responsáveis. 

O que ficou patente e chamou a atenção é que existe um importante fator de gênero 

envolvido nos comportamentos de autoextermínio, sendo que a população mais suscetível 

ao comportamento suicida e com maior risco de óbito é a de homens adultos, e de acordo 

com outras pesquisas que aqui serviram de fonte, solteiros. Os dados não revelaram, de 

maneira evidente, que questões de gênero são essas, mas infere-se que pelo próprio tipo de 

educação masculina ainda em voga, que desestimula com que homens expressem seus 

sentimentos, esse público se envergonharia de procurar ajuda para suas dificuldades 

emocionais, podendo culminar no ato extremo de suicídio. 

As mulheres jovens, no entanto, têm cada vez mais tentado se matar, ainda que não 

concretizem o autoextermínio, fator altamente preocupante, já que o número de tentativas 

têm crescido para ambos os gêneros, mas o público feminino continua sendo a maioria 

nesse sentido. Muito embora a sociedade tenha se aberto mais para que as mulheres 

compartilhem suas experiências e se apoiem de forma solidária, o aumento das investidas 

suicidas por parte dessa população continua, fator que deve ser averiguado em pesquisas 

futuras. 

Finalmente, para que mais políticas públicas de saúde mental sejam empreendidas 

no sentido de evitar o suicídio, é necessário que pesquisas como esta e, igualmente, outras 

mais aprofundadas, sejam realizadas, contribuindo com ações de combate ao suicídio mais 

focadas nas particularidades de gênero, de classe e raciais envolvidas, aumentando, 

portanto, a efetividade de sua prevenção e combate. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            174 

 

A STUDY OF SUICIDE IN GOIÁS BASED ON THE USE OF EXPLORATORY ANALYSIS 

 

ABSTRACT  
 

Suicide is one of the main public health problems, mainly due to the factors that permeate and 
motivate the behavior that precedes it, as well as the conditions surrounding this situation. Faced 
with this, a series of studies, as well as the development of coping policies, have been carried out in 
recent years. At the same time, it is important and fundamental to carry out a quantitative study of 
the registered cases, in order to enhance the strategic information that supports the fight against 
suicide. In this sense, this work has as main objective to carry out a study, through the application of 
exploratory analysis, on the dataset of suicide records, with a main focus on Brazil and on the state of 
Goiás, Brazil. 
 
Keywords: Suicide. Goiás. Data Analysis. 
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JORNALISMO CIENTÍFICO NO BRASIL: UMA UNIÃO ENTRE CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO 
 

Tuane Pacheco da Silva1 
Suely Henrique de Aquino Gomes2 

 
RESUMO 

 
Este artigo caracteriza-se como um esforço teórico para inserir o jornalismo científico no campo da 
comunicação científica e visa discorrer sobre a prática desse tipo de jornalismo no Brasil. Será 
sucintamente apresentado neste trabalho algumas reflexões iniciais sobre o tema no contexto 
brasileiro. Não se trata de revisão abrangente de bibliografia sobre as diversas referências teóricas 
que se debruçaram sobre o funcionamento dessa prática jornalística, mas sim de ressaltar alguns 
aspectos do panorama geral sobre a mesma no País. Ele traz uma reflexão sobre a união entre 
ciência e comunicação. A relação entre os discursos jornalístico e científico integra este trabalho, ao 
delinear alguns aspectos da questão a partir da análise das noções de ciência; comunicação; 
jornalismo; divulgação e comunicação científica. Busca-se integrar as pautas presentes no cânone 
dos estudos da comunicação, para, então, concluir que há uma convergência entre a ciência e a 
comunicação não só através da prática do jornalismo científico. A ciência possui um princípio 
comunicativo e depende deste para a certificação de seus produtos. A renovação e legitimação do 
conhecimento científico decorre da comunicação entre pares, e, mais recentemente, da 
comunicação dos cientistas com a sociedade. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem 
qualitativa e, quanto ao design, trata-se de pesquisa exploratória realizada com base na pesquisa 
bibliográfica. Conclui-se que é na tentativa de levar o conhecimento produzido pela ciência à 
sociedade que a prática jornalística se faz necessária e urgente, contribuindo efetivamente para o 
processo de democratização dos produtos e progressos da ciência para a população. Dessa forma 
então, esse jornalismo especializado gera um ato de comunicação na e da ciência. 

 
Palavras-chave: Popularização da ciência; Divulgação científica; Comunicação científica. 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos e científicos são variados e constantes. Na presença das 

novas tecnologias, as estruturas sociais se modificam. Para que a sociedade fique a par do 

que acontece nos diversos campos da vida em sociedade ela conta com o jornalismo que se 

especializa para melhor informar a população. Desta forma, será suscintamente apresentado 

neste trabalho algumas reflexões iniciais sobre o jornalismo científico no Brasil. Não se trata 

de revisão abrangente de bibliografia sobre as diversas referências teóricas que se 

debruçaram sobre o funcionamento do jornalismo científico, mas sim de ressaltar alguns 

aspectos do panorama geral dessa prática no País para, então, concentrarmo-nos na união 

                                                 
1
 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás - UFG, e-mail: tuane.pdasilva@gmail.com. 
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entre ciência e comunicação. É uma união possível? De que forma ela ocorre através do 

jornalismo científico? Para que cheguemos a quaisquer conclusões possíveis é importante 

que compreendamos do que se tratam esses conceitos de ciência, comunicação e jornalismo 

científico. 

Em termos do que é a ciência, trata-se de uma “investigação metódica da natureza, 

direcionada para a descoberta da verdade” (BARCELOS, GOMES; 2020, p. 48). Logo, “é a 

busca incessante por respostas sobre como se comporta a natureza, sobre a relação entre os 

homens e o mundo que nos cerca, sobre nós mesmos.” (BARCELOS, GOMES; 2020, p. 48). 

O avanço científico faz-se importante não só para os próprios pesquisadores e 

pesquisadoras, mas para a sociedade em geral. A ciência está presente nas casas, trabalhos, 

restaurantes, hospitais, agricultura, celulares, e em muitos outros dispositivos e contextos 

cotidianos. Por isso torna-se essencial que a sociedade esteja a par desses avanços, e para 

atingir tal objetivo, devemos pensar nos modos de divulgação e comunicação científicas. O 

jornalismo tem se especializado e contribuído para levar à população os avanços obtidos no 

campo científico. 

O jornalismo é uma forma de contação de estórias. Para Park (1976) o jornalismo é o 

ato de fazer notícia, e a notícia é um conhecimento sistemático sobre acontecimentos. Ela 

foca em eventos isolados do tempo presente, sem se apegar a contextos passados ou 

futuros. É na interpretação da notícia que se forma a opinião pública. Ela depende do 

interesse da população para que seja validada, e é a partir dela que as pessoas se tornam 

detentoras da informação. Logo, é papel do jornalista disseminar conteúdos para a 

audiência, e essa irá construir conhecimento e opinião através deles. Por vezes, o jornalismo 

pode até gerar mobilização através das reflexões. 

Para contribuir para a reflexão aqui pretendida, trazemos as ideias de Robert Park 

(1976) que vê a prática do jornalismo não apenas como uma maneira de comunicação, mas 

de democratização de ensinamentos importantes para a sociedade, e é nesse âmbito que se 

tem o próprio jornalismo científico. Park (1976) diferencia os tipos de conhecimento, que 

podem ser aqueles inevitáveis na relação com o mundo, como o senso comum, ou 

conhecimentos gerados a partir de hábitos, costumes e instintos, baseados na experiência 

pessoal e na experimentação, mas há também o conhecimento formal, racional, baseado em 

fatos verificados, ou seja, o conhecimento científico. Existem, portanto, algumas 
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semelhanças nos propósitos do jornalismo e da ciência. Ambos buscam a verdade através de 

investigação, apuração de fatos a partir de fontes de informação, e para que sejam 

validados, precisam ser divulgados. 

Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa para a condução do 

objetivo aqui colocado – discorrer sobre a prática do jornalismo científico no Brasil, 

inserindo-o no ciclo de comunicação científica. É uma pesquisa exploratória pautada na 

pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica aqui conduzida não pretende ser exaustiva. 

Fundamenta-se nos principais autores que se debruçam sobre a questão aqui colocada. 

 

2 AS FACES DA CIÊNCIA 

A ciência, conforme Chibeni (2014) é uma maneira de produção de conhecimento 

que se distingue de outros sistemas de geração de verdades sobre o mundo (senso comum, 

religião, filosofia, arte...) por suas teorias, métodos, técnicas, produtos, dentre outras 

estratégias. De acordo com o autor, existem algumas pressuposições centrais na visão 

comum da ciência, sua atividade e natureza: a ciência começa por observações; as 

observações são pretensamente neutras; as leis científicas são extraídas da indução. Essas 

são algumas maneiras de se fazer ciência, porém não as únicas.3 Há algumas controvérsias 

entre cientistas sobre essas pressuposições gerais, no entanto, o que se pode ser observado 

é que produzir conhecimento científico exige cuidado e experimentações. “Uma vez 

proposta, uma teoria deve ser rigorosamente testada por observações e experimentos.” 

(CHIBENI, 2014, p. 7). Assim, a ciência é feita em um processo de conjeturas e refutações. As 

teorias científicas devem apoiar-se na experiência e a condução da pesquisa, a classificação e 

análise dos dados empíricos requer diretrizes teóricas. 

Conforme explicitado por Damião (2018), a ciência em seu princípio unia-se aos 

estudos da religião e o divórcio entre a ciência e à teologia e filosofia ocorreu com as ideias 

de Francis Bacon e Galileu Galilei. 

                                                 
3 Dois métodos clássicos em realização de metodologia científica são os indutivos e dedutivos. A indução diz 

respeito à um processo que observa dados particulares e a partir deles infere uma verdade universal. Exemplo: 

se os corvos 1, 2 e 3 são pretos, logo, todos os corvos são pretos. Se todas as premissas são verdadeiras, a 

conclusão é provavelmente verdadeira. Já na dedução, parte-se das teorias e leis gerais já estabelecidas, 

buscando explicar a ocorrência de fenômenos particulares. Exemplo: Todo mamífero tem um coração, cães são 

mamíferos, logo, todos os cães têm um coração. 
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Ambos deram à ciência uma finalidade distinta daquela atribuída à filosofia e à 
teologia, e dotaram a epistemologia moderna de uma crença absoluta no método. 
Por isso, muitos filósofos modernos, tentados pelas inovações científicas e os 
progressos metodológicos, repetidamente, buscaram imitar Bacon e Galileu. 
(DAMIÃO, 2018, p. 26). 

É a partir desses autores que a ciência se constitui de maneira menos especulativa e 

mais pragmática. Em relação à Bacon, Damião (2018, p. 27) afirma: “Sua epistemologia 

destacou o caráter funcional, quantificável e previsível da realidade natural enquanto 

sintetizou brilhantemente a pergunta-guia da gnose secular: isso funciona? Ou, como 

funciona?”. Pensava-se ciência a partir de sua utilidade prática, com o intuito de transformar 

a natureza para os homens. 

Assim como Bacon, Galileu definiu com clareza a distinção necessária entre 
filosofia, teologia e ciência, a partir do objeto concernente a cada uma delas: a 
filosofia diz respeito às verdades ontológicas, a teologia, às verdades religiosas e a 
ciência, às verdades naturais (as leis que regem os fenômenos da natureza). 
(DAMIÃO, 2018, p. 31). 

O autor, continua, “Além do objeto, filosofia, religião e ciência também se distinguem 

pelo método: a filosofia baseia-se no raciocínio, na lógica ou na dialética, a religião na 

metafísica e na especulação, enquanto a ciência limita-se à experiência, pois é o testemunho 

da natureza.” (DAMIÃO, 2018, p. 31). Enquanto Bacon se pautou no método indutivo a partir 

do caminho experiência-hipótese-verificação, Damião (2018, p. 32) relata que “Galileu 

engendrou o método definitivo das ciências modernas: o método indutivo-dedutivo ou 

indutivo-hipotético.” 

Com a constituição da ciência moderna, buscou-se compreender ainda mais o que 

rege os indivíduos e como caminhar em direção a uma evolução da vida dos homens. 

Damião (2018) explica: 

Ou seja, a partir do Renascimento, a realidade científica e a veracidade filosófica 
desagregaram-se de vez. O mundo foi tomado como um sistema único, passivo de 
ser fabricado, descrito e explicado pelo homem através do método (processo) 
racional, que tinha por objetivo organizar e melhorar a vida dos indivíduos ao 
retirar a humanidade da aleatoriedade e do caos das forças da natureza, para 
colocá-la sobre as rédeas de princípios e leis racionais criados pelos próprios 
homens. (DAMIÃO, 2018, p. 35). 

É importante mencionar também as ideias naturalistas que viam o universo como 

infinito e acreditavam no heliocentrismo. Com as contribuições dos estudos matemáticos a 

ciência chegava a conclusões cada vez mais irrefutáveis e pautadas em uma lógica. De 

acordo com Damião (2018, p. 40): “Com a matemática, os modernos puderam se afirmar 
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como sujeitos universais que, pelo uso da razão, poderiam alcançar níveis de conhecimento 

e abstração inimagináveis em tempos pré-modernos.” 

Tais descobertas feitas a partir das lógicas matemáticas, e estudos como os de Isaac 

Newton, permitiram ainda mais que a ciência fosse vista como respeitável e estabelecedora 

das verdades do mundo, papel destinado anteriormente aos clérigos e filósofos. A 

escolástica foi inicialmente refutada pela filosofia mecânica e assim estabeleceu-se a 

revolução científica. “A partir de então, os fenômenos deveriam ser entendidos à luz de 

conceitos matemáticos, sobretudo os utilizados na análise mecânica dos objetos e do 

mundo, em termos de forma, tamanho, movimento e quantidade.” (DAMIÃO, 2018, p. 43) 

A evolução da ciência moderna foi envolta também pela invenção da prensa gráfica. 

A invenção da tipografia (1455) por Johannes Gutenberg (1398-1468), além de uma 
revolução produtiva, proporcionou uma verdadeira revolução cultural, assumindo 
papel fundamental no desenvolvimento e consolidação da renascença, da Reforma 
Protestante, da Revolução Científica e da Revolução Industrial, pois criou as bases 
materiais para uma economia fundamentada no conhecimento e na educação em 
massa. (DAMIÃO, 2018, p. 44). 

Percebe-se então que a ciência foi evoluindo cada vez mais rapidamente ao longo 

dos anos, e que a ciência moderna acabou por modificar toda a existência e estrutura social 

humana, e foi em torno do período do Renascimento que foram estabelecidos tais conceitos 

que viriam a cunhar os paradigmas de tal ciência. Não há cronologicamente estabelecido o 

exato momento em que essas mudanças acarretaram na revolução científica, ainda assim, 

percebe-se o impacto de tais transformações na área da ciência. 

A filosofia natural, as grandes descobertas astronômicas, o processo de 
matematização da realidade e o desenvolvimento da mecânica e de disciplinas 
afins fizeram emergir práticas científicas inovadoras, em que a sistematização, a 
quantidade e a precisão tornaram-se sinônimos de eficácia e perspicácia científicas. 
(DAMIÃO, 2018, p. 46). 

A ciência é, portanto, pautada e concebida a partir de diversas descobertas e 

estudos. Com o intuito de compreender sobre o funcionamento do mundo e a natureza 

humana, a ciência se concentra em ir atrás da verdade e de utilizá-la para melhorar a vida 

dos seres humanos. 

 
3 PENSANDO A COMUNICAÇÃO 

De acordo com Flusser (2007) o mundo é codificado e cheio de significados, e a 

comunicação humana promove o esquecimento da solidão da vida. O homem cria símbolos 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            182 

e códigos para se comunicar, e assim constrói realidades e convenções sociais. Na sua visão, 

o homem processa, armazena e transmite algo que lhe é próprio: a língua, a cultura, a 

informação. A comunicação humana para ele é o ato de armazenar informações adquiridas, 

processá-las e transmiti-las. O homem é o único ser capaz de produzir, transmitir e guardar 

informações não apenas herdadas, mas também adquiridas, como a própria língua, que não 

é natural (FLUSSER, 2014). Ele é um animal político, pois é solitário e ainda assim incapaz de 

viver na solidão, ou seja, o mundo codificado em que o homem vive, consiste num sistema 

artificial que esconde uma natureza sem significado e sem sentido e, por isso se comunica, 

para se esquecer da solidão, é uma tentativa de superar a morte. 

Outra característica da espécie humana é a fabricação, e é por isso que o filósofo 

alega que a melhor maneira de conhecer o homem é ao observar suas indústrias e fábricas. 

Nisso, ele divide os períodos das mãos; das ferramentas, das máquinas; e dos aparelhos 

eletrônicos (FLUSSER, 2007). Com as tecnologias, tem-se vivido cada vez mais em um 

ambiente artificial. A produção de informações é o fabricar, e a transmissão seria o diálogo. 

O diálogo exige algumas combinações comuns, como falar a mesma língua e ser capacitado a 

decodificar os mesmos códigos. Vive-se em um mundo objetivo, dos objetos. O homem 

torna-se sujeito ao manipular os objetos, e é por esse fenômeno que ele se situa no mundo. 

Flusser (2011) vê na escrita uma possibilidade de tornar o homem em um ser que 

pensa e age historicamente. É válido enfatizar que nem sempre o ato da leitura e da escrita 

eram de todos. Alberto Manguel (1977) complementa a reflexão sobre a questão da leitura, 

pois traz um panorama histórico da censura do livro e da própria leitura. Cita-se como 

exemplo a questão dos escravos que eram proibidos de serem alfabetizados e que quando 

tentavam praticar o ato de ler eram torturados. A Igreja Católica estabeleceu uma lista de 

livros proibidos para a população, e na época do regime nazista houve queima de certas 

obras. Percebe-se que o ato da leitura por vezes era desejado e não era possível de ser 

realizado a depender do regime político vigente. Limitava-se o alcance a leitura para que a 

população fosse mais facilmente dominada. Com a chegada das máquinas houve uma maior 

necessidade que os operários soubessem ler para as manejarem nas indústrias. A era pós-

industrial se dá quando o foco não está mais nos objetos e sim na informação que passa a 

ditar parte do funcionamento social. 
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O propósito das mídias é criar e misturar conteúdos propositalmente para que as 
mensagens surjam como modelos de vida, que na verdade se transformam em 
modelos de comportamento, pois as pessoas se comportam de acordo com esses 
modelos, como por exemplo, nas escolhas políticas, na educação dos filhos. 
Encobertos pelos modelos de comportamentos, estão os modelos de 
conhecimento que permitem acesso ao saber, graças aos programas. Agora, se 
todas as pessoas são abordadas pelos mesmos programas e, por isso, igualmente 
programadas, não existe diálogo, troca de ideia, pois a mensagem emitida foi a 
mesma para todos. Outra situação, claramente presente na atualidade, é a inflação 
de informações, seguido do contínuo aparecimento de novos aparelhos e a 
brevidade da validade das informações. Isso compromete a comunicação humana, 
cuja função é receber informações, armazená-las e transmiti-las, porque para 
processar uma informação é necessária uma estratificação das informações 
recebidas e nessa circunstância pós-histórica não existe estratificação, o que 
compromete sobremaneira o processamento e a elaboração de nova informação. 
(GONZAGA; TAUCHEN; p. 504-505). 

As não coisas (informações) ganharam valor. Há um deslocamento de interesse das 

coisas para a informação, uma cultura imaterial. Quanto à crise da razão, e a era pós-

industrial com foco na informação, o jornalismo enquanto forma de comunicação contribui 

para a construção de realidades pela democratização das informações e tem uma função 

política perante a essa sociedade para que a razão seja mantida. Mais especificamente o 

jornalismo científico, permite a formação de um conhecimento que se não fosse pela 

imprensa, grande parte da população não teria acesso, e possibilita assim um combate à 

desinformação. Os papers científicos ficam reservados à própria comunidade acadêmica e 

não chegam ao público leigo. 

Na era da pós-verdade esse jornalismo especializado faz-se essencial, já que as 

informações têm sido facilmente manipuladas por qualquer indivíduo que a tenha em suas 

mãos. Em um mundo de fake news, deepfake, filtros e mais, a realidade é constantemente 

alterada, e as informações científicas não conseguem escapar desse contexto. Cabe ao 

jornalismo científico garantir que a população tenha acesso a um conhecimento legítimo. 

 

 
4 CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO: PARA ALÉM DE UMA UNIÃO POSSÍVEL, UMA UNIÃO 
NECESSÁRIA 

No interior do próprio modo de fazer ciência há um princípio comunicativo. A 

comunicação é constituidora das relações sociais, inclusive no campo científico. A linguagem 

científica está envolvida em um fluxo de comunicação, e a ciência para ser validada não 

basta ser produzida, mas deve ser disseminada. Todo processo de legitimação do 

conhecimento científico depende do sistema de comunicação, já que muitas vezes, esse 
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conhecimento vem como estabelecimento de consenso. Logo, a produção científica 

necessita ser comunicada para ser reconhecida. A ciência é um dispositivo comunicacional, é 

um modo específico de fazer comunicação, pois necessita de instrumentos para se 

constituir. A ciência é discursiva e age em prol da interação social através de uma construção 

de narrativa e sentido. É na disseminação dos resultados das pesquisas que as próximas 

produções são feitas, e é na cadeia da comunicação científica que a ciência é realizada. 

Existe uma diferenciação entre a comunicação científica e a divulgação científica, Gomes e 

Barcelos (2020) explicam: 

A comunicação científica, como um dos elementos estruturantes da ciência 
moderna e da profissionalização da ciência, visa, basicamente, o compartilhamento 
do conhecimento científico para os pares com tática para a legitimação e a 
validação do que foi produzido. Utiliza-se de canais formais (revistas especializadas, 
livros), semiformais (eventos científicos) e informais. Apesar da indiscutível 
importância dos canais informais na produção do conhecimento científico, é no 
âmbito da comunicação formal, principalmente em revistas científicas 
especializadas, que o conhecimento científico é validado e legitimado. (GOMES; 
BARCELOS, 2020, p. 8). 

A comunicação científica é conduzida por cientistas e direcionada para um público 

especializado, enquanto a divulgação científica (DC) é de onde parte o jornalismo científico, 

ou seja, quer disseminar o conhecimento das C&T para um público amplo e heterogêneo, ou 

para públicos específicos, ainda assim visa funcionar em prol da alfabetização científica, seria 

a comunicação pública da ciência, e que geralmente ocorre nos meios de comunicação de 

massa, mas não fica reduzida somente a esse local. A DC bebe da fonte da comunicação 

científica, pois só ocorre a partir dela. 

A renovação do conhecimento científico vem da comunicação da produção aos pares, 

ou seja, o desenvolvimento da ciência deriva do ato da comunicação, pois se em cada 

trabalho são feitas referências bibliográficas ao que se foi produzido, é nessa corrente que a 

ciência se estabelece e se concretiza. Antigamente pelas cartas e posteriormente com os 

periódicos e livros, até chegarmos na era dos programas de televisão, cinema, sites e canais 

do YouTube, a ciência se populariza e somente assim, segue em continuidade. 

Como moderadora da atividade científica a comunicação está intrinsecamente 
relacionada ao fluxo, circulação e negociações de ideias e ideais entre atuantes 
internos e externos ao contexto e ambiente de produção da ciência e tecnologia. 
Durante séculos de desenvolvimento a construção coletiva da ciência se baseou na 
comunicação como fio condutor. Sem ela o conhecimento científico não avançaria. 
Morreria com quem o criou. As observações de Aristóteles se perderiam com ele. 
Não haveria as aulas, os discípulos e as refutações. (BARCELOS, GOMES; 2020, p. 
46) 
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Assim, o jornalismo científico especializado é uma das maneiras de unir a ciência e 

comunicação, porém não a única, já que no próprio modo de fazer ciência existe uma 

necessidade de comunicação, pois é a partir dela que a ciência se desenvolve. 

Desde o texto manuscrito enviado na bolsa de um estafeta a cavalo, às atualíssimas 
conferências virtuais, a evolução do conhecimento científico sempre esteve ligado 
à comunicação e ao aumento e aperfeiçoamento dos seus meios. Só é 
conhecimento científico, o conhecimento que é publicado, testado pelo público 
especializado e registrado em diferentes meios (GOMES, 1999, apud BARCELOS, 
GOMES; 2020, p. 46-47). 

Geralmente, a Ciência da Informação – um dos campos científicos que se dedicam a 

estudar o assunto - classifica a comunicação científica em dois domínios, há a comunicação 

informal dos colégios invisíveis através do contato face a face, conversas telefônicas, cartas, 

e-mails; e a comunicação formal “é a parte visível da comunicação na ciência e dá-se através 

de canais formais, como livros, artigos e periódicos” (BARCELOS, GOMES; 2020, p. 49-50). 

Para alguns autores, a adaptação de canais formais no ambiente virtual bem como 
o surgimento de novos meios têm estreitado cada vez mais as fronteiras entre os 
domínios ‘informal’ e ‘formal’. Ao considerar que os canais eletrônicos de 
informação possuem características desses dois domínios, Latour (1994) aponta 
para a definição de canais híbridos. Como é o caso blogs científicos. (BARCELOS, 
GOMES; 2020, p. 50). 

A comunicação é o que permite que o conhecimento científico seja legitimado e siga 

sendo reabastecido, e os periódicos têm nesse cenário um papel imprescindível, já que são 

as publicações que permitem o acesso aos resultados atuais das pesquisas feitas sobre 

determinados assuntos viabilizando a comunicação entre pares, indispensável para conferir 

credibilidade ao conhecimento produzido. Assim se dá a validação do conhecimento 

científico. Assim sendo, 

O campo científico é composto, portanto, pela interação, alianças e 
comprometimento dos cientistas com agentes de diversas naturezas e diferentes 
interesses: pesquisadores, organizações sem fins lucrativos (universidades, 
agências de fomento, sociedades científicas) e com fins lucrativos (editoras 
comerciais, agências de assinaturas de revistas, fornecedores de equipamentos e 
material); classe média, classe industrial e/ou militar, especialistas e não 
especialistas. (GOMES, MUELLER; 2020, p. 79). 

A comunicação científica é o pilar fundante da ciência moderna. Conforme explicado 

por Santana e Mueller (2020) existem alguns modelos de comunicação científica. Para os 

nossos propósitos, nos ateremos aqui a explicitar os modelos de Garvey e Griffith (1972; 

1979), Lievrouw (1990), Hjørland, Andersen, Søndergaard (2005) e Björk (2007), não nessa 

ordem necessariamente. 
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O modelo de Garvey e Griffith (1972; 1979) diz respeito a um diagrama constituído 

por uma linha do tempo em que são contempladas as seguintes etapas: início da pesquisa e 

sua produção até os primeiros resultados feita através de comunicação informal entre os 

envolvidos (6 meses); pesquisa concluída e apresentada em canais semiformais (12 a 18 

meses); submissão do artigo para a publicação (18 a 24 meses); publicação em periódicos 

científicos (30-36 meses para publicação, até 8 anos aparecendo em diversas publicações 

secundárias e citações em outros artigos); e por fim, citações por outros artigos e textos 

didáticos (7 a 13 anos). Assim se dá o fluxo da pesquisa e de sua comunicação científica de 

acordo com esses autores. Crê-se aqui em uma perspectiva da produção linear do 

conhecimento. Esse modelo, assim como outros, não dá margens para que se insira o 

jornalismo científico como uma etapa necessária no ciclo da comunicação científica. 

Em Hjørland, Andersen, Søndergaard (2005), pensa-se na comunicação entre 

produtor, intermediários e usuários do conhecimento. Cada um desses atores é pertencente 

a um domínio, mas compartilham diferentes serviços e instituições entre esses domínios. 

Por ser mais atual, o modelo de Björk (2007) pensa em como o processo de comunicação 

científica foi e é afetado pela internet. Por ser esse um sistema global e interconectado, 

assim como a internet, não é controlado especificamente por ninguém. Nesse modelo, 

contemplou-se também análise de custo e avaliação de desempenho dos processos. Pensa-

se, portanto, em toda a cadeia da comunicação científica, elaboração, execução, publicação, 

aplicação de resultados, e etc. Olha-se para o financiamento, mas ao mesmo tempo, não 

leva em consideração os canais informais. 

Lievrouw (1990) é trazida aqui apenas nesse momento, pois seu modelo é o que 

melhor se relaciona com o objetivo desse artigo. Fala-se aqui em etapas de produção e 

divulgação do conhecimento científico e não somente dos canais, pois pensar a comunicação 

a partir da informação não é, segundo a autora, o suficiente. A comunicação científica não 

deve se restringir e ser compreendida somente entre pares, por isso há a necessidade de 

incluir outras etapas. A ciência deve desenvolver um sistema de comunicação especializado 

com seus canais e dinâmicas, porém também com o público em geral em uma comunicação 

de massa. 

O conhecimento produzido pelas pesquisas não pode ficar engavetado. O 

compartilhamento e o comunalismo, conforme pontuados por Merton (1970), fazem parte 
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do ethos científico4. Voltando a Lievrow (1990), a autora critica as categorizações e 

hierarquias dos domínios formais e informais dos canais de comunicação científica, típicos 

dos estudos conduzidos no âmbito da Ciência da Informação, e desenvolve um modelo que 

privilegia os processos de conceitualização – que é a comunicação informal entre cientistas; 

documentação - livros, artigos publicados em periódicos científicos, apresentação em 

congressos, que atinge a própria comunidade científica; e a popularização que é a 

comunicação com a sociedade como um todo. A comunicação entre os estágios de 

conceitualização e documentação é bilateral, porém entre a documentação e a 

popularização não, já que a comunicação científica consiste no ato de os/as cientistas 

divulgarem conhecimento ao público leigo que o recebe. “Esse estágio envolveria outros 

atores, como repórteres, editores, agentes, apresentadores de programas de televisão, e 

brokers de informação.” (SANTANA, MUELLER; 2020, p. 93 – 94) Nesse modelo, há um 

enfoque na influência da própria sociedade na produção da ciência, pois essa não se 

comporta apenas como receptora do que é produzido, mas possui papel ativo diante da 

produção desse conhecimento. Diferentemente dos outros modelos, que colocam a 

publicação do artigo científico como ponto central da comunicação científica, Lievrow (1990) 

pensa na divulgação de resultados perante a população. 

Portanto, a partir desse modelo, a popularização científica passa a ser parte 

constituinte do ato de se fazer ciência. Tanto a comunicação entre pares permite que a 

ciência siga adiante, quanto a relação entre comunidade científica e sociedade, pois é na 

divulgação que se justificam os investimentos no empreendimento científico e seus 

objetivos maiores se consolidam. É na interação proporcionada pela comunicação científica 

que a ciência se desenvolve. Reforça-se aqui o papel do jornalismo científico. 

 

 
 
 

                                                 
4 Para Merton, o ethos científico seria um conjunto de valores e normas imperativos na prática da ciência e que 

seriam obrigação moral do cientista, como o Universalismo, Comunalismo, Desinteresse e Ceticismo 

organizado. O universalismo diz respeito ao fato de a busca da verdade dever ser feita com base em critérios 

impessoais preestabelecidos. O comunalismo seria a norma que defende a socialização das descobertas e dos 

produtos científicos. O desinteresse relaciona-se com o controle dos pares e, o ceticismo organizado consiste 

em um exame das crenças a partir de critérios lógicos e empíricos (MERTON, 1970). Esses conceitos já haviam 

sido mencionados por ele anteriormente em "A Ciência e a Ordem Social", apresentado à American Sociological 

Society Conference, em 1937. 
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5 O JORNALISMO CIENTÍFICO NO BRASIL 

 O jornalismo, assim como a ciência, também é um tipo de produção de 

conhecimento, conforme já havíamos mencionado através das ideias de Robert Park (1976). 

Assim, os meios de comunicação de massa têm um papel perante os públicos e as massas, 

sendo que esses também por meio de suas opiniões, culturas, e relações, transformam a 

comunicação. A notícia e a sociedade têm influência multidisciplinar uma sobre a outra, e 

sobre os contextos de economia e política. O próprio posicionamento dos que ocupam o 

poder político é veiculado por meio das notícias. Os meios de comunicação formam a 

sociedade e impactam em seu funcionamento. Poder consumir momentos e discursos 

importantes de forma rápida e pública transformou o caráter da política internacional, por 

exemplo. 

As redes de comunicação são, deste modo, complexas, potentes e até mesmo, em 

certos casos, perigosas. A comunicação existe a partir da compreensão e da ação de quem 

nela está envolvido e difere-se da informação, já que comunicação pressupõe um fluxo: 

informação - compreensão - interpretação – reflexão até que chegue na formação de 

opinião. Porém, no caso do jornalismo que visa construir conhecimento através das 

investigações e da disseminação dessas, acaba por fazer com que a informação gere uma 

ação comunicativa, e assim, resulte em impactos sociais pujantes. O jornalismo possui uma 

função política e democrática. 

Logo, pensando no papel democrático do jornalismo, o jornalismo científico, que é 

uma das possibilidades de pauta do universo noticioso, não se resume apenas a um ato de 

veiculação de informações científicas e tecnológicas pelos meios de comunicação de massa, 

é uma prática de parâmetros próprios que deve ter em mente estar à serviço da 

coletividade, e consiste em um fluxo comunicacional através da acessibilidade ao 

conhecimento. 

Bueno (1985) faz uma diferenciação entre os conceitos de difusão, disseminação e 

divulgação, a fim de demonstrar os contornos próprios de cada um, para que então, se 

compreenda melhor de que forma se dá o jornalismo científico. Para ele, a difusão científica 

abrange todos os processos e recursos de veiculação de informações científicas e 

tecnológicas, como os próprios periódicos especializados, banco de dados, reuniões 

científicas, páginas de jornais e revistas, programas de rádio e televisão, o cinema científico, 
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e os próprios colégios invisíveis. Logo, a difusão científica incorporaria a divulgação, a 

disseminação e o próprio jornalismo científico.  

A difusão pode ser feita para especialistas ou para o público em geral. A 

disseminação científica, por outro lado, diz respeito à um público seleto, podendo ser 

intrapares (especialistas de uma mesma área ou de áreas conexas, ou seja, geralmente não 

ocorre na imprensa de informação geral) ou extrapares (para especialistas de fora da área de 

estudo, mas não para o público leigo). Por fim, a divulgação científica - a já mencionada DC, 

é feita para o público em geral e exige uma recodificação da linguagem especializada para a 

não especializada. Essa divulgação não ocorre apenas através da imprensa, mas por meio de 

livros didáticos e aulas escolares. O jornalismo científico difere-se dessa em suas 

características particulares dos códigos utilizados e pelo profissional que os manipula. 

Porém, as intenções da divulgação científica e do jornalismo científico muito se assemelham 

já que ambos tencionam tornar acessível temas da C&T. Assim, o jornalismo científico seria 

uma espécie de divulgação científica (BUENO, 2009). 

A prática do jornalismo científico no Brasil iniciou-se ainda no século XVIII conforme 

relata Bueno (2009). O autor divide a história da área em dois momentos: do início da 

imprensa até o fim da década de 60 e, em segundo, de 1970 até os anos recentes. De acordo 

com ele: “dois marcos tipificam e legitimam esta divisão: a multiplicação, em nosso País dos 

cursos de jornalismo, particularmente, aqueles vinculados a universidades públicas, o 

surgimento e consolidação das publicações, cadernos, editorias e programas especializados 

em ciência e tecnologia.” (BUENO, 2009, p. 117). 

Bueno (2009) agradece em seu trabalho aos precursores deste jornalismo 

especializado e dentre tantos destaca José Marques de Melo e Manuel Calvo Hernando que 

ministrou no Brasil uma especialização ainda no início da década de 70. Outro profissional de 

papel importante na área foi José Reis que possuía em 1947 uma coluna de divulgação 

científica no jornal Folha de São Paulo. Tinha como função explicar os conceitos da ciência 

para os leigos, e o fazia com maestria. Como parte do movimento latino-americano, criou-se 

em 1977 a Associação Brasileira de Jornalismo Científico. Desde então, diversos programas 

de graduação e pós-graduação brasileiros contribuem para esse estudo. 

Existem, portanto, projetos acadêmicos voltados para a divulgação de coberturas 

feitas sobre Ciência e Tecnologia – C&T.  São diversas as dissertações, teses, e os trabalhos 
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de conclusão de curso (TCCs) sobre a temática. A divulgação midiática da C&T através das 

revistas especializadas, os periódicos, cadernos editorias e programas televisivos também 

tem avançado. Logo, nota-se que o jornalismo científico foi mais fortemente consolidado 

relativamente em período recente, mas é ascendente. Com a chegada de novos espaços e 

maneiras de divulgação, principalmente nos últimos anos com a Internet, a área do 

jornalismo científico segue em constante crescimento e exige capacitação dos profissionais 

da imprensa e da ciência. Ainda assim, apesar dessa evolução, a produção científica e 

tecnológica brasileira é dinâmica, transformando-se em um desafio para os profissionais do 

jornalismo científico conseguirem acompanhar seus resultados de forma atualizada. 

Depois dos anos 1970, com a criação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), o jornalismo científico se consolidou como mediador 
entre ciência e sociedade e cativou lugar nos veículos de comunicação. Surgiram 
então as revistas brasileiras: Ciência Hoje (1982); Superinteressante (1986); Globo 
Ciência (1982). (GOMES; BARCELOS, 2020, p. 15). 

Para que a divulgação científica ocorra é necessário que se parta de uma 

democratização do conhecimento científico em uma relação de interação entre universidade 

e sociedade e é aí que os projetos de extensão acadêmica se tornam essenciais. Além dos 

veículos de informação, a divulgação científica ocorre também nos museus, centros de 

pesquisa, zoológicos, planetários, e outros, mas ainda existe uma necessidade de despertar 

o interesse da população para isso. Bueno (2009) traz como uma das problemáticas dessa 

questão o analfabetismo científico brasileiro devido às falhas na própria educação formal. 

A falta de apoio das políticas governamentais às produções de C&T contribuem para 

um despreparo populacional frente a essas questões. Para além disso, ainda se prioriza a 

divulgação de pesquisas elaboradas em países hegemônicos, e quando não elaboradas 

nesses países, prioriza-se que a divulgação seja feita neles, ou seja, mesmo as pesquisas 

desenvolvidas em países não desenvolvidos acabam sendo mais reconhecidas no Norte e 

assim, cientistas tornam-se mais conhecidos fora de seus países do que dentro deles, pois 

publicam mais em periódicos internacionais. 

Muitos lugares no Sul, por exemplo, no passado se tornaram "depósitos de lixo" 
para as tecnologias desatualizadas do Norte. Se o jornalismo pudesse atuar como 
um observador crítico e guardião vigilante dos assuntos e políticas científicas, seria 
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uma força fundamental para ajudar o Sul a evitar o risco de um desenvolvimento 
atrasado ou insustentável. (NGUYEN, TRAN, 2019, p. 3)5 

Há interesse comercial envolvido na maneira em que a divulgação científica se 

desenvolve. Há de se perceber que o jornalismo científico não deve ser fetichizado e deve 

incluir uma postura crítica diante das problemáticas de certas informações científicas e 

tecnológicas já que essas afetam a existência de todas as pessoas. 

A questão ética deve ser trazida à tona neste ambiente de divulgação, já que 
alternativas cientificas e técnicas, como a clonagem humana, a nanotecnologia ou a 
produção de transgênicos, presença obrigatória na imprensa de todo o mundo, 
têm implicações importantes e podem conduzir a processos, que alteram, 
irreversivelmente, os conceitos correntes de vida humana, saúde, biodiversidade, 
meio ambiente e segurança alimentar. (BUENO, 2009, p. 123). 

A divulgação científica, apesar de ter a acessibilidade e a democratização como um 

de seus maiores princípios, não pode e não deve ser romantizada. É uma área preenchida de 

muitas controvérsias e adversidades. Outra problemática frente à atuação do jornalismo 

científico, é quanto ao que se é considerado passível de divulgação. Bueno (1985) nos alerta 

para a questão de que esse jornalismo especializado deve incluir todos os tipos de ciência e 

processos, dos mais simples aos mais complexos, já que não se deve ter como objeto apenas 

os grandes feitos, mas tudo o que diz respeito à C&T, inclusive seus conhecimentos básicos. 

Há às vezes a exclusão de certas pesquisas por não serem vistas como pertencentes às 

ciências tradicionais, a própria área das humanidades sofre certos preconceitos nesse 

sentido. 

Apesar das lacunas nesse sistema, o jornalismo científico tem como intenções 

primárias o estímulo às investigações científicas, e a divulgação desses conhecimentos, assim 

como o despertar do interesse pela população nos temas de C&T. A democratização do 

acesso a essas informações é o ponto de partida desse processo. O jornalismo científico 

cumpre então seis funções básicas: informativa, educativa, social, cultural, econômica, 

político-ideológica (BUENO, 1985). Não se trata de uma mera transmissão de informações, 

mas há um processo comunicativo envolvendo a troca, tanto entre a comunidade científica e 

a população em geral, quanto entre centros de pesquisa e o setor produtivo. 

Para que o jornalismo científico ocorra de forma eficiente e eficaz, faz-se necessário 

que haja uma boa relação entre cientistas e jornalistas, porém é natural que haja nesse 

                                                 
5 Tradução livre feita pelas autoras deste trabalho, para ter acesso a citação original, conferir a obra em 

questão. 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            192 

contato alguns embates. Enquanto os pesquisadores e pesquisadoras estão acostumados 

com conhecimentos que são produzidos a longo prazo, os jornalistas dependem de uma 

circulação rápida das informações (BUENO, 1998). Existe por vezes um desconforto por 

parte de cientistas em ver suas pesquisas veiculadas de forma reduzida, superficial e às 

vezes até mesmo, sensacionalista. Enquanto isso os jornalistas, tendem a produzir 

reclamações quanto às fontes científicas por serem pouco acessíveis. 

[...] os ciclos de produção de hora em hora não podem esperar que processos 
científicos de meses de duração terminem. Os jornalistas produzem histórias sobre 
peças de processos e esperam que leitores fiéis sejam capazes de tecer um quadro 
maior a partir desses pedaços de tecido narrativo. (DUNWOODY, 2014, p. 32)6 

O discurso da divulgação científica com a intenção de simplificar o conteúdo para as 

pessoas leigas, acaba sendo criticado pelos cientistas que acreditam acontecer um 

comprometimento na qualidade das informações com essa recodificação. Para jornalistas, 

isso mostra uma falta de capacidade de compreensão da necessidade de adaptação de 

linguagem por parte dos cientistas. Vários jornalistas admitem a superficialidade das 

produções referentes à C&T, no entanto, julgam ser necessária em meio ao contexto 

mercadológico. Independentemente de quem vence esse conflito, é importante ressaltar 

que os profissionais do jornalismo científico são grandes contribuintes para o processo da 

cultura de ciência no País. 

Quanto aos próprios profissionais da área, Massarani; Bauer; Amorim; (2013), alegam 

através de pesquisa feita que jornalismo de ciência no Brasil é feito principalmente por 

mulheres, e há uma grande participação de jovens profissionais, com menos de 40 anos e 

com menos de cinco anos na profissão. 

Já buscando entender o público do jornalismo científico, na edição de 10 de julho de 

2019 do “Ciência & Sociedade”, informativo eletrônico do Núcleo de Estudos da Divulgação 

Científica do Museu da Vida (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz)7, foram divulgados dados em 

relação ao interesse da população brasileira quanto à C&T, em que se afirmou que os jovens 

declararam ter bastante interesse, além de apoiarem a ciência, eles acreditam que os 

                                                 
6 Tradução livre feita pelas autoras deste trabalho, para ter acesso a citação original, conferir a obra em 

questão. 

7 CIÊNCIA & SOCIEDADE N. 253: EDIÇÃO DE JULHO INFORMATIVO DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA/MUSEU DA VIDA - ANO XIX, N. 253, RJ, 10 DE JULHO DE 2019. DISPONÍVEL EM: 
HTTP://WWW.MUSEUDAVIDA.FIOCRUZ.BR/INDEX.PHP/NOTICIAS/1258-CIENCIA-SOCIEDADE-N-253-EDICAO-
DE-JULHO. ACESSO EM: JUL. 2021. 

http://www.museudavida.fiocruz.br/index.php/noticias/1258-ciencia-sociedade-n-253-edicao-de-julho
http://www.museudavida.fiocruz.br/index.php/noticias/1258-ciencia-sociedade-n-253-edicao-de-julho
http://www.museudavida.fiocruz.br/index.php/noticias/1258-ciencia-sociedade-n-253-edicao-de-julho
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cientistas estão entre as fontes de informação mais confiáveis, no entanto, a mesma 

pesquisa concluiu que a maioria dos jovens, até mesmo os pertencentes aos cursos 

superiores, não consegue mencionar o nome de nenhuma instituição brasileira que faça 

pesquisa, nem de cientistas brasileiros. Apesar de acreditarem na área, a absorção é baixa. 

Em outra pesquisa, realizada também em 2019 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, em parceria com o 

Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia e da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência8, a partir de 2200 entrevistas realizadas em todas as regiões do 

país, indicou-se que os brasileiros continuam otimistas em relação à ciência – 73% acham 

que C&T trazem só benefícios ou mais benefícios que malefícios para a sociedade. Em 

relação aos cientistas, para 41% dos entrevistados, estes são vistos como “pessoas 

inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade”. Além disso, 90% defenderam que o 

governo deve aumentar ou manter os investimentos no setor. Ainda assim, os dados da 

mesma pesquisa mostram que a visitação a museus de ciência diminuiu desde 2015 a 2019. 

Reforça-se que apesar da crença na importância da ciência, o conhecimento dos brasileiros 

sobre a ciência nacional é raso e preocupante. Deixo aqui o questionamento de se os 

próprios profissionais e veículos da área não poderiam agir em prol de endossar mais ainda 

essa democratização e interesse das temáticas científicas e tecnológicas por parte do 

público. Sobre isso: 

Uma preocupação que se sobressai em nosso estudo é a falta de ferramentas e 
pesquisas sistemáticas para o entendimento da audiência e para tornar a cobertura 
na área de ciência mais relevante para o público. Há poucas iniciativas por parte 
dos meios de comunicação próprios e, quando existem, em vários casos, limitam-se 
a buscar informações relacionadas com a opinião do público sobre seus temas 
favoritos, contagem de acessos a sites e comentários espontâneos do público, 
transmitidos por cartas, e-mails ou telefonemas. (MASSARANI; BAUER; AMORIM; 
2013, p. 126). 

Conforme apontam com Gomes e Barcelos (2020) o Brasil possui centros e museus 

de ciência; livros, revistas e websites publicados; programas de televisão dedicados ao tema; 

realização de conferências e eventos, com o intuito da divulgação científica para o público 

geral. No entanto, há ainda obstáculos em levar tais conhecimentos às diferentes camadas 

sociais. Existem ainda muitos percalços na trilha a ser percorrida frente a democratização do 

                                                 
8 Para obter acesso à pesquisa mencionada, favor acessar: https://www.cgee.org.br/web/percepcao. Acesso 

em: jul. 2021. 

https://www.cgee.org.br/web/percepcao
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conhecimento científico para a sociedade. Questões econômicas, falhas no sistema 

educacional, embates entre cientistas e jornalistas científicos são algumas das dificuldades a 

serem combatidas. 

 

6 CONCLUSÃO 

É consenso na literatura especializada no assunto que a ciência é dependente de um 

complexo sistema de comunicação, não somente entre pares, mas entre cientistas e 

sociedade.   É na tentativa de levar o conhecimento produzido pela ciência à sociedade que a 

prática jornalística se faz necessária e urgente, no processo de democratização do 

conhecimento para a população. A comunicação, enquanto códigos, permite que 

enxerguemos na recodificação do conhecimento da ciência pelo jornalismo científico, um 

fluxo comunicacional. Comunicar-se é codificar e recodificar símbolos. Dessa forma, esse 

jornalismo especializado gera um ato de comunicação na e da ciência. 

Além disso, dentro do próprio âmbito da ciência existe uma necessidade de que a 

comunicação intra e extrapares ocorra para que o conhecimento seja validado. A 

comunidade científica depende da comunicação e divulgação científicas para ser 

reconhecida e ganhar credibilidade. A ciência não se desenvolveria sem a comunicação e 

depende dessa para seguir evoluindo. 

O jornalismo científico é uma maneira de combater a crise da razão receada por 

Flusser (2007) e de contemplar o interesse crescente nas chamadas por ele de não coisas, já 

que na era pós industrial deixamos de focar nas máquinas e indústrias para aprimorarmos a 

informação, além disso, o jornalismo especializado sobre o conhecimento de C&T permite 

uma união entre as maneiras de se fazer comunicação e a produção desse conhecimento. 

Percebe-se assim que não somente, mas também, através desse jornalismo 

especializado, comunicação e ciência se relacionam e contribuem mutuamente para que 

ambas sejam praticadas e difundidas, tendo como objetivo informar e capacitar a sociedade 

diante do conhecimento. Como visto, nesse processo existem lacunas, muitas vezes o 

público consome, mas não absorve o que é disseminado, porém segue sendo papel da 

imprensa democratizar ensinamentos, o que indica que uma harmonia entre pesquisadores 

e cientistas se tornará cada vez mais necessária. 
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SCIENTIFIC JOURNALISM IN BRAZIL: AN UNION BETWEEN SCIENCE AND COMMUNICATION  
 

ABSTRACT  
 

This article is characterized as a theoretical effort to insert scientific journalism in the field of 
scientific communication and aims to discuss the practice of this type of journalism in Brazil. In this 
work, some initial reflections on the subject in the Brazilian context will be briefly presented. This is 
not a comprehensive review of the bibliography on the various theoretical references that focused 
on the functioning of this journalistic practice, but rather to highlight some aspects of the general 
panorama about it in the country. It brings a reflection on the union between science and 
communication. The relationship between journalistic and scientific discourse is part of this work, by 
outlining some aspects of the issue from the analysis of notions of science; communication; 
journalism; dissemination and scientific communication. The aim is to integrate the guidelines 
present in the canon of communication studies, to then conclude that there is a convergence 
between science and communication not only through the practice of scientific journalism. Science 
has a communicative principle and depends on it for the certification of its products. The renewal 
and legitimization of scientific knowledge stems from communication between peers, and, more 
recently, from the communication of scientists with society. Methodologically, a qualitative approach 
was adopted and, in terms of design, it is exploratory research carried out based on bibliographical 
research. It is concluded that it is in the attempt to bring the knowledge produced by science to 
society that the journalistic practice is necessary and urgent, effectively contributing to the process 
of democratization of products and progress in science for the population. Thus, this specialized 
journalism generates an act of communication in and of science. 
 
Keywords: Popularization of science; Scientific divulgation; Scientific communication. 
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A INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA COMUNICAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: UMA 
ANÁLISE DOS ESTUDOS NO BRASIL 
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RESUMO 

 
O presente trabalho realiza um estudo de caso investigativo de como o termo informação é tratado 
atualmente no âmbito das pesquisas em Comunicação e Ciência da Informação no Brasil. Realizou-se 
uma análise exploratória descritiva das dissertações e teses de doutorado, defendidas entre 2009 e 
2019 no Brasil, em que o termo informação é encontrado. A metodologia Knowledge Discovery in 
Databases foi escolhida para a análise proposta e os dados foram extraídos do portal da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses Dissertações. Um script computacional foi desenvolvido em linguagem de 
programação Python para a remoção de ruídos, redundâncias e inconsistências da base de dados, 
permitindo a retirada de caracteres especiais e outros elementos ou classes de palavras que não 
agregam valor semântico ao contexto, tais como palavras auxiliares, conectivos, preposições, 
pronomes e artigos. Foram utilizadas soluções disponibilizadas pelo software Iramuteq e realizadas 
análises quantitativas - baseadas na frequência de ocorrência dos termos - e qualitativas - baseadas 
na similitude de parágrafos e classificação hierárquica descendente de corpus textuais. Espera-se que 
o presente estudo gere metadados sobre a conceitualização da informação no campo da 
Comunicação e Ciência da Informação na atualidade. Além disso, espera-se lançar uma luz sobre as 
similaridades e diferenças no conceito da informação e como este é tratada em cada área de 
conhecimento. Como resultado do atual estudo de caso e da análise exploratória descritiva aplicada, 
foi possível observar que ambas as áreas realizam esforços quanto ao estudo social da informação, 
ou seja, seu impacto em sociedade. Outro ponto de semelhança entre as áreas de conhecimento é o 
foco na produção acadêmica e científica sobre o tema. Por outro lado, as áreas da Comunicação e 
Ciência da Informação se diferem no estudo da informação através da ótica do jornalismo presente 
na Comunicação e a visão mercadológica/estratégica discutida na Ciência da Informação. 

 
Palavras-chave: Informação; Comunicação; Ciência da Informação; Análise exploratória descritiva; 
Metadados. 
 

 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Na década de 1940, a ciência e a tecnologia transformaram o mundo capitalista. A 

produção em massa de dados tornou-se uma das principais consequências desse 

desenvolvimento tecnológico disruptivo. O tratamento, armazenamento e recuperação das 

informações geradas a partir dos dados rapidamente revelaram-se como desafios a serem 
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enfrentados. Aliado ao potencial tecnológico, surge a noção da informação como um recurso 

estratégico, econômico e político a ser gerenciado (SÁ, 2018).    

Nos anos 50 e 60, os Estados Unidos passaram a ser um grande investidor em 

programas estratégicos voltados para o gerenciamento da informação desde áreas da 

ciência e tecnologia como em diferentes campos do conhecimento. Por meio desses 

programas e esforços governamentais, o desenvolvimento da indústria da informação e das 

concepções que a direcionam se estabeleceu (SARACEVIC, 1996).   

Além disso, a natureza interdisciplinar e a responsabilidade social com a transmissão 

da informação passaram a figurar como características centrais da área de conhecimento 

conhecida hoje como Ciência da Informação (SÁ, 2018). O surgimento da Ciência da 

Informação está diretamente relacionado a esse movimento acelerado das tecnologias da 

informação e comunicação, buscando entender a recuperação da informação perante a 

imensa quantidade e variedade de informações em um cenário de produção de dados em 

larga escala.  

Segundo Queiroz e Moura (2015), áreas como Biblioteconomia, Informática, 

Psicologia e Comunicação ofereceram insumos e ajudaram a área de Ciência da Informação a 

construir seus conceitos e realizar os estudos de recuperação de informação. Fazem parte 

desse contexto processos como a produção, a organização, o armazenamento, a 

representação, a disseminação, a recuperação, o acesso e o uso da informação 

(NHACUONGUE; FERNEDA, 2015).    

No âmbito da Comunicação e Ciência da Informação, o conceito de informação é uma 

questão fundamental. Tal necessidade de definição de terminologias é destacada por 

Capurro e Hjorland (2007). Neste sentido, tal conceito se tornou objeto de estudo de 

diferentes teóricos durante as primeiras décadas de desenvolvimento da moderna indústria 

da informação.   

Ao longo do processo de desenvolvimento da sociedade da informação, os estudos 

da área de conhecimento Ciência da Informação trataram diferentes aspectos, abrangendo 

desde a definição do conceito de informação (SHANNON; WAEVER, 1975) até a 

disseminação desta (a transmissão do maior número possível de mensagens, no menor 

espaço de tempo, ao menor custo operacional e com a menor taxa de ruído (CAPURRO; 

HJORLAND, 2007).    
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Conforme apontado por Araujo (2005), a Teoria Matemática da Comunicação, 

também conhecida por Teoria da Informação, possui um caráter inédito para a Comunicação 

e Ciência da Informação com as discussões que introduziram termos chaves como 

informação. Segundo a teoria, a palavra informação:   

"[...]  é utilizada com um sentido especial, que de maneira alguma deve ser 
confundido com o de seu uso generalizado. Especificamente a informação não deve 
por equívoco, ser compreendida como significado (SHANNON; WAEVER (1975), p.9 
apud SÁ (2018), p. 56). 

Portanto, segundo Sá (2018), o conceito da informação na Teoria da Informação pode 

ser entendido como uma medida de liberdade do indivíduo para escolher durante o 

processo de selecionar uma mensagem. A informação representa a redução da incerteza ao 

se obter a resposta a uma questão formulada. Araujo (2005), complementando a explicação 

para tal conceito, explica que para Shannon e Waever:  

A informação é definida como uma medida da incerteza – não como aquilo que se 
poderia informar. Diante de uma pergunta com apenas duas opções de resposta, o 
grau de informação seria da ordem de 50%. Diante de uma pergunta com mais 
opções (uma situação com maior grau de incerteza), o valor informativo aumenta. 
Em situações de alta previsibilidade, o grau informativo é baixíssimo. (ARAÚJO, 
2005) 

Para Shannon e Waever (1975), os problemas no campo da Comunicação emergentes 

podem ser apresentados em três níveis: técnico, semântico e de eficiência. O primeiro nível, 

relacionado a exatidão da transmissão dos símbolos da comunicação, refere-se ao 

transporte físico da materialidade da informação. O nível semântico, por sua vez, está ligado 

à precisão da transmissão do símbolo com o significado esperado. Por fim, o terceiro nível 

explora com que eficiência o significado recebido afeta a ação do receptor, ou seja, seu 

poder de convencimento e de provocar uma reação desejada.  

Somado a essa elaboração de níveis para os problemas de comunicação que surgiram 

com o avanço tecnológico, os autores apresentam um conceito fundamental da teoria, a 

entropia como medida de informação. Para os autores, é “[...] natural que a informação seja 

medida pela entropia nessa teoria desde quando ela é análoga ao volume de liberdade de 

escolha que se tem para conseguir as mensagens” (SHANNON E WAEVER (1975), p.1 apud 

SÁ (2018), p. 57) 

Ao elaborar essa teoria a partir de conceitos das ciências exatas como entropia e 

probabilidade, ou seja, uma visão voltada para a quantificação da informação, Shannon e 

Waever tornam possível a construção de um referencial teórico para os problemas 
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relacionados com a transmissão da informação.  Na perspectiva de Araujo (2005), a proposta 

dessa teoria pode ser considerada o pontapé da “forma ‘científica’ de estudo da informação 

que se constrói o projeto de uma ciência da informação”.  

Braga (1995) propõe uma reflexão sobre o conceito de informação fundamentada no 

pensamento de teóricos da área. Para Braga (1995), a informação bem como os sistemas de 

recuperação da informação, por conta de suas características de imprevisibilidade, 

aproxima-se dos novos paradigmas da ciência relacionados ao caos e à complexidade. Ao 

discutir a Teoria Matemática da Informação, Braga (1995) defende que os autores “não 

apenas desvincularam a informação de um suporte físico, como também estabeleceram a 

noção da mensagem distinta da informação e a noção da dependência do estado mental do 

receptor”. Portanto, a autora enfatiza que para Shannon e Waever a informação depende de 

um processo de comunicação e pode ser quantificada.  

Desse modo, entre as contribuições de (SHANNON; WAEVER, 1975) para a 

Comunicação e Ciência da Informação, destaca-se o conceito de informação. Segundo 

Pinheiro (2002), a teoria de Shannon e Weaver traz “[...] importante contribuição ao 

conceito da informação, ainda que sua origem esteja na solução de problemas técnicos de 

transmissão de sinais, na comunicação”.  

No âmbito do presente trabalho será apresentado um estudo de caso investigativo 

de como o termo informação é tratado atualmente no âmbito das pesquisas em 

Comunicação e Ciência da Informação por meio de uma análise exploratória descritiva das 

dissertações e teses de doutorado defendidas entre 2009 e 2019 no Brasil. Espera-se que o 

presente estudo gere metadados sobre a conceitualização da informação no campo da 

Comunicação e Ciência da Informação na atualidade. Além disso, espera-se lançar uma luz 

sobre as similaridades e diferenças no conceito da informação e como esta é tratada em 

cada área de conhecimento.  

 

2 METODOLOGIA 

O processo KDD (do inglês, Knowledge Discovery in Databases), proposto por Fayyad, 

Piatesky-Shapiro e Smith (1996), foi escolhido como a metodologia para a aplicação 

proposta no presente trabalho. Esse processo metodológico propõe a geração de 

informação e descoberta de conhecimento, conforme apresentado na Figura 1, por meio de 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            202 

cinco etapas inter-relacionadas: seleção/extração de dados, tratamento de dados, 

transformação dedados, mineração de dados e avaliação/ interpretação da informação.  

 

Figura 1: KDD 

 

Fonte: Fayyad et al. (1996) 

 

Para a seleção da base de dados, foram extraídos os resumos das teses e dissertações 

defendidas no período de 2009 a 2019, das áreas de conhecimento Comunicação e Ciência 

da Informação, que contém o termo informação, disponibilizados no portal da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses Dissertações (BDTD)3. A base de dados para análise, segundo estes 

critérios de busca extração, contemplou 516 resumos, registrados em um arquivo 

estruturado no padrão CSV (do inglês, comma separated values), sendo 207 resumos da área 

de Comunicação e 309 da área de Ciência da Informação .    

Para as etapas de pré-processamento de dados e transformação, um script 

computacional foi desenvolvido em linguagem de programação Python para a remoção de 

ruídos, redundâncias e inconsistências na base de dados. Este tratamento elimina caracteres 

especiais e outros elementos ou classes de palavras que não agregam valor semântico ao 

contexto, tais como palavras auxiliares, conectivos, preposições, pronomes e artigos. 

Geralmente estas palavras apresentam uma incidência muito alta na coleção de dados, mas 

são insignificantes do ponto de vista semântico. Os resumos tratados foram transformados e 

persistidos em um corpus textual - arquivo no padrão texto - para processamento na 

ferramenta de análise de dados Iramuteq4.    

                                                 
3 https://bdtd.ibict.br 

4 www.iramuteq.org . Interface R para Texto Multidimensional e Análise de Questionários. 
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A etapa de mineração de dados tem como objetivo extrair padrões e revelar 

informação a partir dos dados. Segundo Castro e Ferrari (2016), as técnicas de mineração de 

dados podem ser consideradas do tipo exploratória descritiva, pois possibilitam entender os 

dados e descrevê-los por meio dos padrões obtidos, ou do tipo preditiva, com o objetivo de 

realizar suposições e até mesmo previsões a partir dos padrões revelados.    

No presente trabalho foram utilizadas soluções disponibilizadas pelo software 

Iramuteq que implementam análises baseadas em métodos estatísticos e de mineração de 

textos/classificação de dados. No presente trabalho foram realizadas análises quantitativas - 

baseadas na frequência de ocorrência dos termos - e qualitativas - baseadas na similitude de 

parágrafos e classificação por meio do método ALCESTE, proposto por Reinert (1990).    

Na etapa de avaliação, os resultados serão interpretados. O cálculo da frequência dos 

termos permite uma visualização dos termos de maior relevância no corpus textual 

analisado, sendo insumo para análises relacionadas às temáticas abordadas em cada 

elemento textual da base de dados. Por outro lado, a visualização através do dendrograma e 

análise fatorial de correspondência provê informações sobre o relacionamento semântico 

entre os termos. Finalmente, as nuvens de palavras, apesar de serem baseadas em métodos 

quantitativos de frequência de ocorrência dos termos, possibilitam inferências de forma a 

validar o conteúdo semântico abordado em um conjunto de dados textuais.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 2 e 3 apresentam o gráfico dendrograma. O dendrograma é um recurso 

visual que apresenta as partições ou iterações que foram executadas no processo de 

classificação dos segmentos de texto do corpus. Estas partições geram sub-corpora 

correspondentes às classes que sumarizam os resumos das teses e dissertações por 

similaridade de contexto.   

No caso do corpus textual utilizado neste trabalho, para a área de Comunicação 

foram obtidas 5 classes a partir de 175 resumos classificados em relação a um conjunto total 

de 207 resumos (84.54%). Para a área de Ciência da Informação, por sua vez, foram obtidas 

3 classes a partir de 220 resumos classificados em relação a um conjunto total de 309 

(71.20%).   
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Figura 2: Dendograma dos resumos de Comunicação 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores  

 

 
É possível observar na Figura 2 que foram realizadas três partições ou iterações. Na 

1ª iteração nenhuma classe foi gerada, o que está ligado à possibilidade de o vocabulário e 

temas do corpo textual da área de Comunicação estarem interligados com maior 

similaridade, não existindo uma diferença tão clara. Entretanto, na 2ª partição ou iteração, a 

Classe 1 foi gerada, revelando que seu conteúdo se difere do restante das outras classes com 

maior expressão. A 3ª e última partição, por sua vez, gerou as Classes 2, 3, 4 e 5. A 

classificação (CHD) não avançou em mais partições pois as 5 classes mostraram-se estáveis, 

ou seja, compostas de unidades de segmentos de texto com vocabulário semelhante.    

Na Figura 3, por sua vez, foram realizadas duas partições ou iterações. Na 1ª iteração 

a Classe 1 foi definida, o que indica que essa classe possui um vocabulário ou trata de um 

tema específico em comparação ao restante do corpus bem como revela um indício que as 

discussões sobre informação na área de Ciência da Informação são mais delimitadas. A 2ª e 

última partição ou iteração gerou as Classes 2 e 3, que em um primeiro momento não se 

diferenciaram com facilidade, mas posteriormente tiveram suas particularidades e 

similaridades definidas, o que revela que, apesar dos possíveis termos em comum, ainda foi 

possível a criação da segmentação.   
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Figura 3: Dendograma dos resumos de Ciência da Informação 

 
Fonte: elaborado pelos autores  

 

Em relação as Figuras 2 e 3, é possível observar duas diferenças principais. Em um 

primeiro momento, trata-se da definição de uma classe na 1ª iteração para os resumos de 

Ciência da Informação, o que não ocorre nos resumos da Comunicação onde, por sua vez, a 

primeira definição de classe ocorre a partir da 2ª iteração. Por fim, é possível observar 

também a diferença de quantidade de classes entre as áreas analisadas, visto que a 

Comunicação possui duas segmentações a mais que a Ciência da Informação, indicando que, 

ao discutir informação, a primeira abrange mais tópicos e temas que a segunda.   

Nas Figuras 4 e 5 são apresentados os resultados da análise de correspondência 

fatorial (AFC). Tal método de análise realiza o cruzamento entre o vocabulário (considerando 

a frequência de incidência de palavras) e as classes, gerando uma representação gráfica em 

plano cartesiano. É possível, portanto, identificar as oposições entre classes.  Na Figura 4 as 

classes estão mescladas, impedindo a visualização dos temas centrais das classes com mais 

exatidão.  

Apesar disso é possível observar, de modo geral, que a Classe 1 (vermelho) carrega 

um vocabulário e termos bem específicos do jornalismo, o que já era esperado por sido a 

primeira classe a ser definida (Figura 2). As classes são mais bem definidas no eixo horizontal 

do plano cartesiano (fator de correspondência de 30,89%): classes 1 (vermelho), 2 (cinza) e 3 

(verde) em lado oposto às classes 4 (azul) e 5 (roxa). Importante observar que o eixo vertical 

define a separação das classes 4 (azul) e 5 (roxa). 
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Figura 4:  Análise Fatorial de Correspondência – AFC (Comunicação) 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

Na Figura 5, as três Classes estão concentradas em lados opostos umas das outras. 

Fica evidente, portanto, que nos resumos da Ciência da Informação, as discussões sobre 

informação possuem três vertentes bem definidas. É possível observar, em uma análise mais 

aprofundada da Figura 5, os temas centrais de cada classe obtida. Para a Classe 1 

(Vermelha), os resumos relacionam-se ao estudo social da informação, com destaque para 

os termos contemporâneo, coletivo, sociedade, democrático e apropriação.  A Classe 2 

(Verde), por sua vez, tem ligação com uso gerencial da informação, voltado para o mercado 

e as estratégias informacionais das organizações, o que é destacado pelos termos 

organização, tecnológico, empresa, estratégico, organizacional, requisito e melhoria. Por fim, 

a Classe 3 (Azul) está relacionado ao estudo científico e acadêmico da informação, o que é 

revelado pelos termos científico, publicação, periódico, artigo, pesquisador, publicar, 

graduação e área.   



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            207 

 

 Figura 5:  Análise Fatorial de Correspondência – AFC (Ciência da Informação) 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Para a área da comunicação, através da análise da Figura 4, não é possível definir 

com clareza as temáticas de cada classe visto que os termos estão mesclados. Para entender 

melhor as particularidades de cada classe, escolheu-se a estratégia de nuvem de palavras. 

Uma nuvem de palavras é uma análise mais simples, que trata a representação de um 

corpus textual em função da frequência dos termos. Tal análise possibilita extrair padrões, 

indícios da temática que cada classe aborda e suas peculiaridades. Gerou-se cinco nuvens de 

palavras, referentes a cada classe.    

A Classe 1, representada na Figura 6, é a classe que mais se difere das outras e a 

nuvem de palavra destaca dois pontos que podem explicar esse contraste. O primeiro ponto 

relaciona-se com o termo informação sendo o mais frequente em relação aos outros termos, 

o que é observado exclusivamente na Classe 1. O segundo ponto, por sua vez, está nos 
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termos ligados ao jornalismo, como jornalístico, mídia, discurso, revista e notícia. Ambos os 

pontos garantem a Classe 1 uma característica peculiar em relação as outras classes, 

colaborando para entender sua definição a partir da segunda partição.  

  

 Figura 6:  Nuvem de Palavras - Classe 1 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

Na Classe 2, representada na Figura 7, o termo mais frequente é pesquisa, cercado 

pelos termos social, comunicação, rede, estudo, processo e prático. A Classe 3, representada 

na Figura 8, possui termos muito próximos da Classe 2 como, por exemplo, o termo social 

sendo o mais frequente, seguido pelos termos comunicação, rede, mídia, pesquisa e 

participação.    

Figura 7: Nuvem de Palavras - Classe 2 

 
 Fonte: elaborado pelos autores 
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Uma análise mais detalhada nesse sentido revelou que o termo pesquisa, de maior 

frequência na Classe 2 (Figura 7), possui apenas duas aparições a mais que o segundo termo 

mais frequente nessa classe, o termo social. O termo social, por sua vez, é o termo mais 

frequente da Classe 3 (Figura 8). Portanto, visto que o termo social é tão significativo em 

ambas as classes, é possível concluir que as discussões das duas classes estão centradas no 

estudo social da comunicação.   

 

 Figura 8: Nuvem de Palavras - Classe 3 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

  

As Classes 2 e 3, por sua vez, possuem pontos significativos que as diferem, visto que 

são classes diferentes. A análise das Figuras 7 e 8 revelam que a Classe 2 está voltada para a 

metodologia de pesquisa visto a presença de termos como processo e análise, enquanto a 

Classe 3 está voltada para política, cidadania e sociedade. Já a Classe 4, representada na 

Figura 9, possui comunicação como seu termo mais frequente. Outros termos de destaque 

são pesquisa, processo, meio, digital, tecnologia e novo.  Dessa forma, é possível concluir 

que a Classe 4 está focada em aspectos da comunicação em rede/internet, ou seja, relações 

de comunicação no meio digital.   
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Figura 9:  Nuvem de Palavras - Classe 4 

 

 Fonte: elaborado pelos autores 

 

Por fim, a Classe 5, representada na Figura 10, possui o termo imagem como o mais 

frequente. Além desse termo mais frequente, os termos meio, visual, forma, construção e 

cultura são destaques na Classe 5. Logo, a Classe 5 está voltada para o estudo visual da 

comunicação, ou seja, imagético e semiótica.   

 

Figura 10:  Nuvem de Palavras - Classe 5 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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4 CONCLUSÃO 

A Comunicação, alinhada a Ciência da Informação e Tecnologias da Informação, tem 

gerado insumos e análises capazes de promover um melhor uso da informação. Além disso, 

as ferramentas tecnológicas de comunicação e informação possibilitam uma melhor 

organização, recuperação e compressão do crescente volume de dados atual. Somada isso, a 

comunidade científica de Comunicação e Ciência da Informação, através de publicações 

formais e informais, discutem o reflexo social, político e cultural da informação. Dessa 

forma, um dos principais desafios atuais para comunicação é entender a informação na 

Sociedade da Informação.    

O presente trabalho apresentou um caso investigativo de como o termo informação 

é tratado atualmente no âmbito das pesquisas em Comunicação e Ciência da Informação por 

meio de uma análise exploratória descritiva das dissertações e teses de doutorado 

defendidas entre 2009 e 2019 no Brasil que possuem o termo informação em seu resumo. 

Como resultado, obteve-se o agrupamento por padrões ou clustering do conteúdo do 

resumo das teses em cinco classes diferentes para Comunicação e três classes diferentes 

para Ciência da Informação.    

Para a Ciência da Informação, foi possível observar uma limitação clara entre as 

classes, indicando que as discussões sobre informação nessa área de conhecimento são bem 

delimitadas em subáreas temáticas. Para a Comunicação, entretanto, a análise exigiu um 

maior nível de complexidade para elencar as subáreas temáticas visto que existem pontos 

de proximidade e compartilhamento de tópicos entre as classes encontradas. Através da 

análise dos termos centrais das classes por meio das nuvens de palavras, foi possível inferir 

tópicos de discussão e por meio destes identificar subáreas temáticas e tendências no 

estudo da informação para a Comunicação.    

De modo geral, os estudos da informação para a Comunicação entre os anos de 2009 

e 2019 no Brasil podem ser divididos em: informação no meio jornalístico; informação em 

sociedade, voltado para questões políticas, cidadania e participação social; aspectos da 

informação em rede e internet; e estudo do visual e imagético. Para a Ciência da 

Informação, por sua vez, esses estudos podem ser divididos em: estudo social da 

informação; uso gerencial e estratégico da informação; estudo científico e produção 

acadêmico sobre a informação.   
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Dessa forma, é possível destacar pontos de semelhança no estudo da informação 

entre as áreas. Em um primeiro momento, observa-se que ambas as áreas realizam esforços 

no estudo social da informação, ou seja, seu papel e impacto em sociedade. Outro ponto em 

comum é o estudo científico da informação, mais voltado para a produção acadêmica na 

área da Ciência da Informação e relacionado ao estudo visual e imagético na área da 

Comunicação.    

Por outro lado, a área da Comunicação estuda a informação como insumo no meio 

jornalístico, vertente não identificada na área da Ciência da Informação. Além dessa 

vertente, a Comunicação também realiza estudos sobre aspectos da informação em rede e 

internet. Pontos da discussão da informação em rede e internet são encontrados na Ciência 

da Informação, embora mais voltados para o uso estratégico da tecnologia da informação 

por empresas e instituições.   

Em conclusão, as áreas da Comunicação e Ciência da Informação se diferem no 

estudo da informação através da ótica do jornalismo presente na Comunicação e a visão 

mercadológica/estratégica discutida na Ciência da Informação. O ponto de encontro entre as 

áreas, por sua vez, está nos estudos sociais do impacto da informação em sociedade e a 

produção acadêmica. O trabalho permitiu avançar no entendimento da realidade das 

pesquisas sobre informação no Brasil, possibilitando elencar com maior clareza as subáreas 

temáticas que envolvem a discussão desse tema.  Uma revisão bibliográfica mais profunda 

poderá explicar e justificar as diferenças e semelhanças entre as áreas, algo a ser explorado 

em futuros trabalhos.   

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

  

INFORMATION IN THE FRAMEWORK OF COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCE: 
AN ANALYSIS OF STUDIES IN BRAZIL  

 
ABSTRACT  

 

Abstract: The present article accomplish an investigative case study of how the term information is 
currently treated in the scope of research in Communication and Information Science in Brazil. An 
exploratory descriptive analysis of dissertations and doctoral theses, defended between 2009 and 
2019 in Brazil, was carried out, in which the term information is found. The Knowledge Discovery in 
Databases methodology was chosen for the proposed analysis and the data were extracted from the 
Brazilian Digital Library of Dissertations portal. A computational script was developed in Python 
programming language to remove noise, redundancies and inconsistencies from the database, 
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allowing the removal of special characters and other elements or classes of words that do not add 
semantic value to the context, such as auxiliary words, connectives, prepositions, pronouns and 
articles. Solutions provided by the Iramuteq software were used and quantitative analyzes were 
performed - based on the frequency of occurrence of the terms - and qualitative - based on the 
similarity of paragraphs and descending hierarchical classification of textual corpus. It is expected 
that this study generates metadata about the conceptualization of information in the field of 
Communication and Information Science today. Furthermore, it is expected to shed light on the 
similarities and differences in the concept of information and how it is treated in each area of 
knowledge. As a result of the current case study and the applied descriptive exploratory analysis, it 
was possible to observe that both areas make efforts regarding the social study of information, that 
is, its impact on society. Another point of similarity between the areas of knowledge is the focus on 
academic and scientific production on the subject. On the other hand, the areas of Communication 
and Information Science differ in the study of information through the perspective of journalism 
present in Communication and the marketing/strategic view discussed in Information Science. 
 
Keywords: Information; Communication; Information Science; Case study; Descriptive exploratory 
analysis; Metadata. 
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A NARRATIVA COMO PRÁTICA INFORMACIONAL  
 

Cássia Oliveira1 

 
RESUMO 

 
Trata-se de um texto cuja proposta é a de refletir sobre a narrativa como uma prática informacional. 
Para isto apresenta-se como objetivo a tentativa de compreender, a partir de um recorte teórico, os 
conceitos de narrativa, de comunicação e de informação com a finalidade de estruturar um diálogo 
entre estes temas para examinar de que forma haveria uma compreensão da narrativa como prática 
informacional. Este texto foi estruturado a partir da metodologia da pesquisa bibliográfica. Nesta 
metodologia é realizada uma listagem de alguns autores a partir de um levantamento de publicações 
existentes sobre os assuntos tratados, realizando a seguir a leitura e fichamento dos textos, para 
posterior seleção e estudo das informações relevantes para a construção desta proposta de reflexão. 
Identificou-se o contexto da pesquisa, observando que em nosso tempo presente o aparecimento de 
novos fluxos e espaços ligados ao campo comunicacional e a experiência de produção e de consumo 
de informação e de conhecimento são decisivos para destacar a importância de um estudo que se 
dedique a pensar nas narrativas que são produzidas nestes espaços. Isto porque todas as pessoas 
com acesso ao espaço virtual e as redes de comunicação, tornam-se também produtoras de 
conteúdos, narrativas e informações. Entende-se que a estrutura desta sociedade se caracteriza por 
uma dinâmica hiperconectada e descentralizada. Está marcada por uma comunicação compartilhada 
composta por um conjunto de nós conectados, com capacidade de expansão ilimitada e 
caracterizada por uma ausência de intermediários, o que consequentemente possibilita mais 
autonomia as pessoas. Neste contexto de exponencial crescimento tecnológico, no qual vivencia-se a 
nível global as transformações de uma revolução eletrônica para uma revolução digital aliada às 
telecomunicações, vê-se formar um novo campo comunicacional fervilhante em novas 
performances, dinâmicas, fluxos e ritmos que indicam novos modos de se comunicar e de se 
organizar com as informações, conteúdos, dispositivos e linguagens disponíveis. Desse modo, 
entende-se que por trás das narrativas apresentadas nestes espaços de produção de sentido existe 
uma construção de conhecimento fundamentada nas experiências vividas. A partir das reflexões 
conceituais propostas nesta pesquisa, considera-se que a narrativa é uma potencial fonte de 
informação por oferecer aspectos da realidade social, criando novas aberturas para a compreensão e 
interpretação das dimensões pessoais e humanas do cotidiano para além de esquemas 
metodológicos fechados, recortados e quantificáveis.  
 
Palavras-chave: Comunicação; Narrativa; Informação; Práticas informacionais. 
 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

No ano de 1992, o compositor e músico baiano Gilberto Gil lançava a canção 

“Parabolicamará”, no disco com mesmo nome. Dos versos cantados ao nome dado à canção, 

Gil (2009) quis aludir aos contrastes entre a vida rural e a vida urbana, entre o artesanal e o 

industrial, a partir de uma linguagem que fosse acessível para todas as pessoas. Entoou, 

                                                 
1 Doutoranda, Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás, cassiaoliveira@discente.ufg.br 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            216 

dessa forma, uma canção sobre um assunto presente que atravessa a vida de todos os 

moradores desse mundo, que antes “era pequeno, porque terra era grande”, e que hoje “é 

muito grande, porque terra é pequena”.   

A globalização é o seu tema: o encurtamento das distâncias a partir do uso das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação, o conhecimento ampliado a partir de um modo 

de se fazer e compartilhar informação modificado pelas novas estratégias de se fazer 

conhecer e de se comunicar. O fenômeno da globalização, em linhas gerais, estava ligado 

especialmente ao desenvolvimento de novas formas de transporte e ao surgimento e avanço 

das telecomunicações que impulsionaram um movimento de integração global na economia, 

na cultura, na política, na religião, dentre outros, e nas sociedades de um modo geral. 

Desde então, de acordo com Manuel Castells (2006), estamos vivendo um processo 

que diz respeito a um conjunto de acontecimentos vinculados às transformações provocadas 

pelo uso das novas tecnologias. Para o autor, isto é um processo multidimensional, mas está 

associado à emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de 

comunicação e informação, que começaram a tomar forma nos anos 60 e que se difundiram 

de forma desigual por todo o mundo.  

O autor critica o termo amplamente utilizado que define nosso momento histórico 

como “sociedade do conhecimento”, ignorando o fato de que em períodos históricos 

anteriores o conhecimento e a informação circulavam entre as pessoas, embora de maneiras 

completamente diferentes daquilo que vemos atualmente. Nós inventamos a tecnologia e a 

partir disto inauguramos novos espaços e modos de viver. A tecnologia nos atravessa e nós a 

atravessamos numa pista de mão dupla que indica a relação consistente entre criador e 

criatura. Desta forma, nós não somos bombardeados ou alvos da tecnologia, que muitas 

vezes parece ser uma invenção de outro planeta cujo controle está fora do nosso alcance. 

Talvez possamos pensar, a partir disto e considerando a centralidade do uso das 

tecnologias em nosso cotidiano, numa sociedade que tem se organizado a partir das redes, 

conforme indica Castells. Segundo o autor, o que é novo nesta nossa experiência não é a 

centralidade do conhecimento e da comunicação, que sempre existiram, mas o fato das 

dinâmicas tecnológicas baseadas na microeletrônica, “fornecerem novas capacidades a uma 

velha forma de organização social: as redes” (CASTELLS, 2006, p. 17). Por rede, neste 

contexto, entendemos a nova dinâmica de comunicação compartilhada composta por um 
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conjunto de nós conectados com capacidade de expansão ilimitada e caracterizado por uma 

ausência de intermediários, o que consequentemente possibilita mais autonomia as pessoas.  

Segundo Castells, as redes são “flexíveis e adaptáveis” em virtude da sua extraordinária 

capacidade de descentralização das performances ao longo dessa extensa rede de 

“componentes autônomos”. Para o autor, as redes de comunicação digital são a coluna 

vertebral da sociedade em rede (CASTELLS, 2006, p. 18). 

Inaugura-se, portanto, uma dinâmica de comunicação e produção de conhecimento 

hiperconectada e descentralizada que altera as estruturas e relações de poder, 

transformando os diferentes lugares da vida em sociedade. Para A. e M. Mattelart (1999, p. 

157) “a sociedade é definida em termos de comunicação, que é definida em termos de 

redes”, que representam a principal estrutura dessa nova organização social. A partir disto 

damos ênfase nestes novos espaços de produção de sentido proporcionados por estas novas 

experiências de comunicação que foram aprimoradas ou desenvolvidas pelas novas 

tecnologias de comunicação e informação do nosso tempo presente.  

Neste contexto de exponencial crescimento tecnológico, no qual vivenciamos a nível 

global as transformações de uma revolução eletrônica para uma revolução digital aliada às 

telecomunicações, vemos formar um novo campo comunicacional fervilhante em novas 

performances, dinâmicas, fluxos e ritmos que indicam novos modos de se comunicar e de se 

organizar com as informações, conteúdos, dispositivos e linguagens que temos disponíveis. 

Estamos, de fato, enodados numa rede de comunicação permanente, redes que “circundam 

e cobrem o globo como uma teia sem centro nem periferia, ligando comunicacionalmente, 

em tempo quase real, milhões e milhões de pessoas, estejam elas onde estiverem, em um 

mundo virtual no qual a distância deixou de existir” (SANTAELLA, 2001, p. 14).  

Considerando que vivemos uma experiência de comunicação revolucionária 

proporcionada por estas transformações tecnológicas que ampliaram nossa capacidade de 

criar, registrar, transmitir e armazenar linguagens e informações, sobretudo interagindo, 

produzindo e consumindo conteúdos nos mais diversos espaços de comunicação, 

gostaríamos de pensar na narrativa como uma prática informacional. Propomos este tema 

por entender que o espaço de produção de conteúdo, no contexto das redes, se tornou 

comum para todas as pessoas, que agora além de consumidoras de informação e conteúdos 

diversos, também se tornaram produtoras.  
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De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência em 2019, “atualmente 

a penetração de internautas brasileiros é de 70%”. Temos 230 milhões de smartphones, o 

que significa que 92% dos domicílios no Brasil possuem celular. A pesquisa ainda indica que 

149 milhões de pessoas usam a internet e 140 milhões acessam as redes sociais. Segundo a 

pesquisa, isto representa a consolidação do uso de internet pelo celular. Supomos, a partir 

deste contexto, que há um evidente aumento de produção e consumo de conteúdos e 

narrativas que são construídas nesses novos espaços de comunicação por qualquer pessoa.  

É nesta perspectiva que justificamos a importância dessa proposta, entendendo que 

trata-se de uma realidade do nosso tempo presente. Com isso, o nosso objetivo é pensar a 

narrativa como uma prática informacional, como uma fonte de informação que 

possivelmente apresente dados importantes a respeito de determinadas realidades. Trata-se 

de um esforço que possa contribuir com os processos investigativos e de construção do 

conhecimento, alargando o uso das fontes formais de pesquisa, que geralmente são 

incapazes de considerar as histórias de vida e outras narrativas dentro do território da 

pesquisa científica. Portanto pretendemos observar a possibilidade de encontrar na 

narrativa, informações a respeito da realidade e entender o modo como isto poderá 

contribuir para a pesquisa e a ciência.  

Desenvolveremos esta reflexão, do ponto de vista metodológico, a partir de uma 

pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica compreende a fase inicial para o 

desenvolvimento de uma investigação. A partir de um recorte e delimitação do tema que 

desejamos averiguar, realizamos um levantamento bibliográfico com o objetivo de destacar, 

a partir de um processo que envolve o estudo, seleção e fichamento das leituras, as 

informações relevantes para o desenvolvimento da pesquisa (MOREIRA, 2004). No caso 

deste texto, realizamos o levantamento de algumas referências bibliográficas para 

pensarmos conceitualmente sobre as áreas da comunicação, da informação e da narrativa 

para, por fim, indicar algumas considerações sobre a possibilidade de pensarmos na 

narrativa como uma fonte de informação ou como uma experiência vinculada a prática 

informacional.  
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2 PERSPECTIVAS CONCEITUAIS DO CAMPO COMUNICACIONAL  

Para alcançarmos a proposta de pensar na narrativa como prática informacional, 

precisamos delimitar o conceito de comunicação com o objetivo de dirimir confusões e 

enganos comuns que reproduzem a ideia equivocada de que comunicação é transmissão de 

informação, contribuindo e reforçando a ideia instrumentalizada da comunicação.    

O fenômeno da Comunicação sempre existiu na experiência humana. Comunicar é 

pretensão primeira da humanidade: “em todas as sociedades os seres humanos se ocupam 

da produção e do intercâmbio de informações e de conteúdo simbólico (THOMPSON, 2017, 

p. 19).  Nossos primeiros antepassados, com os recursos que tinham disponíveis naquele 

contexto, interagiam entre si, comunicando e criando repertórios simbólicos a partir de sons 

e gestos. A linguagem falada, a voz, a linguagem escrita e o alfabeto são momentos 

grandiosos que compõem a história da Comunicação, bem como a invenção do impresso, do 

eletrônico, do digital, da internet e das redes.   

A civilização da Comunicação não é uma novidade da nossa geração que tem 

conseguido criar e reproduzir novas linguagens a partir do desenvolvimento revolucionário 

eletromecânico e digital. Ela é, sobretudo, uma experiência comum da natureza humana. O 

que seria inédito e curioso, para nós, “é a multiplicação crescente e acelerada dos meios de 

que o ser humano dispõe para criar, registrar, transmitir e armazenar linguagens e 

informações” (BAYLON e MIGNOT, 1999, p. 3). Neste sentido, o desenvolvimento 

tecnológico teve e tem grande importância para a constituição de um cenário 

contemporâneo em que a comunicação é central na vida das pessoas.   

De acordo com Braga (2011, p. 66) devemos pensar no objeto comunicacional não 

enquanto “tema” ou “coisa”, mas sim como um processo essencialmente caracterizado por 

uma perspectiva comunicacional. É da natureza humana estabelecer processos 

comunicacionais, viabilizando espaços de conexões uns com os outros num ambiente onde 

se torna possível negociar ideias e percepções. A comunicação é uma atividade social 

possibilitada por alguns recursos simbólicos e de interação que temos disponíveis: a relação 

do encontro, as diversas linguagens, a reciprocidade nesse processo de interação, o 

interesse e foco compartilhados pelo mesmo objeto, dentre outros. Desse modo a 

comunicação é “o nome que damos à atividade social realizada em conjunto, provocada pelo 

encontro com outros seres humanos que reconhecemos como parceiros de interação e que 
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têm a sua atenção focada no mesmo foco de atenção”. Isto desencadeia processos de 

compreensão mútua entre os participantes (RODRIGUES, não publicado, p. 9).   

Nesta perspectiva a comunicação pode ser vista como uma atividade autêntica que 

se realiza a partir da adoção de recursos materiais e simbólicos diversos que irão 

desencadear um trabalho de mão-dupla: uma certa ideia ou percepção que ganha, por meio 

do processo comunicativo, uma dimensão interpretativa.  

Comunicação, como fenômeno, seria isso que viabiliza, entre seres humanos em 
sociedade, negociar suas idéias ou percepções “singulares” (de indivíduos ou 
grupos e setores sociais), em princípio “diferenciadas”, objetivando um padrão de 
aceitabilidade que permita ao espaço social funcionar, seja para acordar objetivos, 
seja para fazer valer uns sobre os outros, seja para decidir dos modos adequados 
de atingi-los (BRAGA, 2010, p. 47). 

Trata-se, portanto, de uma experiência social possibilitada por um sistema de trocas 

simbólicas a partir da interação social, cujo resultado é a produção de sentido. A 

comunicação é um campo constituído, em grande medida, pela relação, pela interação, pela 

interface, por um “entre”.  É também comunicação “o modo pelo qual a experiência se torna 

linguagem, a linguagem se converte em saber e o saber se concretiza em novas experiências, 

tornando possível o trânsito das ideias e dos sentidos” (SIGNATES, 2012, p. 147). Este 

trânsito de ideias é, na prática, a “ação de pôr em comum tudo aquilo que, social, política ou 

existencialmente, não deve permanecer isolado” (SODRÉ, 2017, p. 11). 

Nesta mesma linha de raciocínio, Martino afirma que “o indivíduo não tem seu 

vínculo coletivo, nem sua identidade, assegurados de antemão pela tradição2, mas deve 

construí-los através de seu engajamento espontâneo na diversidade das formas coletivas de 

agrupamento”, destarte o processo comunicativo se apresenta como estratégia de inserção 

do indivíduo na sociedade (MARTINO apud BRAGA, 2001, p. 17).  

Estas perspectivas compõem uma imensa tessitura teórica e tentativa de 

consolidação epistêmica do campo comunicacional. Para a reflexão que propomos aqui e 

que segue com as considerações sobre informação e narrativa, nos interessa observar a 

experiência da narrativa como uma prática informacional partindo destes aspectos 

conceituais supracitados, observando a comunicação como interação que, em síntese, 

constitui-se como uma experiência de mediação cotidiana do conjunto das relações sociais, 

                                                 
2 Em O narrador e Experiência e pobreza, ambos de 1994, Walter Benjamin trata sobre o tema da tradição na 

perspectiva da narrativa e da experiência. 
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da difusão das ideias e da formação das condutas que tem lugar na sociedade” (RUDIGER, 

2011, p. 15).        

 

3 PERSPECTIVAS CONCEITUAIS DA INFORMAÇÃO 

Assim como a comunicação, a informação também carrega consigo uma ideia 

conceitual polissêmica dada a sua versatilidade. Segundo Rodrigues, “não existe uma noção 

unívoca de informação, uma vez que este termo, tanto pode referir uma teoria matemática 

e uma teoria física, como pode ser utilizado para referir qualquer conjunto de 

acontecimentos” (RODRIGUES, não publicado, p. 16). Ao longo dos tempos, desde a Idade 

Média, o conceito de informação sofreu transformações decisivas.    

Neste sentido, Capurro e Hjorland (2003)3 publicaram uma revisão abrangente 

indicando, de certo modo, uma historiografia sobre o conceito de informação apresentando 

um panorama contundente com um estudo e fontes da palavra informação, suas raízes 

latinas e origens gregas, os usos modernos e pós-modernos, sua perspectiva como um 

conceito interdisciplinar, sua aplicação nas ciências naturais, nas ciências sociais e humanas 

e sua situação presente na Ciência da Informação. Sendo assim, propomos um recorte 

pontual para este texto, com o objetivo de nos orientarmos rumo a uma discussão sobre a 

narrativa como fonte de informação. Portanto, não nos importa exaurir as perspectivas 

conceituais da Informação, mas nos valermos daquelas que contribuem para a 

fundamentação da nossa proposta.    

As construções teóricas sobre informação, compartilhadas ao longo das décadas, 

foram e são fundamentadas também a partir de dilemas científicos próprios dos contextos 

de cada época e dos paradigmas em que são pensados. Para Capurro e Hjorland, “no 

discurso científico, conceitos teóricos não são elementos verdadeiros ou falsos ou reflexos 

de algum outro elemento da realidade; em vez disso, são construções planejadas para 

desempenhar um papel, da melhor maneira possível” (2007, p. 149). Desse modo, é natural 

que ocorram tensões e atualizações dentro de um campo teórico.    

Diante dessa abundância de perspectivas conceituais, dialogamos com o conceito de 

informação usado na linguagem cotidiana, tendo como referência o nosso tempo presente e 

                                                 
3 CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. The concept of information. In: Annual Review of Information Science 

and Technology. CRONIN, Blaise. Asis & T: Estados Unidos. v. 37, cap. 8, p. 343-411, 2003. 
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as articulações, dinâmicas, processos e fluxos comunicacionais desta sociedade. Uma 

sociedade que segundo Castells, se define e se organiza em torno das redes de tecnologia 

digital.   

Isto porque, na história da humanidade, caminhamos a passos largos e ligeiros rumo 

a uma tecnologia cada vez mais desenvolvida e sofisticada. Também por este motivo somos 

uma geração que se reconhece como uma Sociedade do Conhecimento. Uma sociedade 

hiperconectada, cujas estruturas são descentralizadas, apresentando diariamente novas 

dinâmicas e capacidades de informar, comunicar e produzir conhecimento. “A produção, a 

distribuição e o acesso à informação estão no centro” desta nova sociedade (CAPURRO e 

HJORLAND, 2017, p. 174).    

Diante dessa conjuntura, entendemos que a informação pode ser um “conjunto de 

acontecimentos armazenados e disponíveis em bases de dados” e nesta perspectiva a 

informação é o resultado de um processo que envolve a reunião, tratamento, registro e 

armazenamento desta informação (RODRIGUES, não publicado, p. 16). Além disto, 

informação também pode ser a soma dos acontecimentos noticiados na mídia, dotados de 

valor informativo. Quando acessamos determinada informação, damos novos rumos ao 

nosso conhecimento, damos forma, criamos, representamos, construímos uma ideia sobre 

algo e neste sentido, a informação seria a matéria prima da qual se produz conhecimento. 

 Para Marcial (1996, p.193), a informação pode ser entendida como "a significação 

que adquirirem os dados como resultado de um processo consciente e intencional de 

adequação de três elementos: dados do meio ambiente, propósitos e contexto de aplicação, 

e estrutura de conhecimento do sujeito". Na perspectiva colocada por Marcial, a informação 

é resultado de um processo de interpretação e amadurecimento por parte do sujeito que 

acessa a informação, levando em consideração o seu contexto e a sua capacidade de 

compreender e manipular a informação para alcançar o seu objetivo específico. Portanto, a 

informação   

Dá-se na mente, por isso é inseparável do ser que a gera e a aplica, não é 
propriedade de uma ciência em particular e se destaca de todo produto tangível, 
suscetível de armazenamento. Não são os dados ou conhecimentos que 
determinam a qualidade da informação, senão a forma como ela é relacionada e 
interpretada para se adequar a um propósito estabelecido. Assim, a capacidade de 
gerar informação não depende, de forma exclusiva, dos registros aos quais temos 
acesso, mas do amadurecimento e do desenvolvimento de habilidades individuais 
para a manipulação (MACHADO, 2003, p. 21).   
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Trata-se de pensar na informação como um estalo, um insight, no qual a pessoa que 

acessa determinado conteúdo textual, imagético, sonoro etc (informação como entidade 

objetiva) percorre um caminho subjetivo que está ligado ao seu estado mental e as suas 

condições de intercambiar sentidos (informação como entidade subjetiva). De acordo com 

Kando (1994), informação é isto: processo. Nestas perspectivas vemos a informação como 

uma experiência capaz de produzir conhecimento, mas que está condicionada a capacidade 

que desenvolvemos de articular os dados e os conteúdos que acessamos.    

O contexto da Revolução Industrial, no final do século XIX, promoveu uma série de 

avanços técnicos e tecnológicos que desencadearam de forma assustadora uma nova 

dinâmica de produção de informação e conhecimento, resultando também numa ampliação 

das formas com as quais as informações poderiam ser registradas: documentos impressos, 

imagens, arquivos, documentos sonoros, objetos, filmes, dentre outros, avançando para o 

mundo digital e todas as suas possibilidades.    

Reconhecemos essa diversidade de registros informacionais como fontes de 

Informação, resultado também de uma explosiva produção literária científica desde a 

Revolução Científica nos séculos XVI e XVII e de maneira mais acirrada e decisiva com a 

Sociedade da Informação no século XX.  A Ciência promoveu novas ferramentas para 

interpretar o mundo e estas ferramentas estão baseadas num conhecimento científico que 

só é possível a partir de um conjunto de regras. Uma das regras é que todo conhecimento 

produzido deve obrigatoriamente ser compartilhado com uma comunidade de 

pesquisadores e cientistas. Dessa produção científica, publicada em canais formais e 

informais com audiências e formatos diversos, têm-se consequentemente uma série de 

documentos produzidos: relatórios, artigos, livros, palestras, resumos, apresentações, 

dissertações, teses etc.     

Uma fonte de informação, portanto, é tudo aquilo que proporciona informação 

requerida por uma pessoa ou instituição. Podemos dizer que existem fontes de informação 

mais tradicionais como as constituídas a partir de formatos mais comuns para a literatura 

científica, e fontes de informação como a oralidade e a narrativa que ainda não se firmaram 

para o conhecimento científico e acadêmico como um todo, mas que vem ganhando 

importância para muitas áreas do conhecimento por revelar contextos sociais mais amplos 

sobre assuntos diversos. Posto isto, compartilhamos na seção seguinte algumas reflexões 
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conceituais em torno da narrativa com a finalidade de alcançar algumas considerações sobre 

esta experiência, vinculando-a a prática informacional.   

 

4 PERSPECTIVAS CONCEITUAIS DA NARRATIVA 

Hannah Arendt, em A condição humana (2010), abre o capítulo V onde discute sobe a 

ação e o discurso, com a seguinte frase da escritora dinamarquesa Isak Dinesen: “todas as 

mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos uma história a seu 

respeito”. Narrar e comunicar é pretensão primeira da humanidade: “em todas as 

sociedades os seres humanos se ocupam da produção e do intercâmbio de informações e de 

conteúdo simbólico (THOMPSON, 2008, p. 19).  É por meio destes conteúdos que temos 

disponíveis ao nosso alcance que encurtamos nossas distâncias individuais, atenuadas 

“graças a um laço formado por recursos simbólicos de atração, mediação ou vinculação” 

(SODRÉ, 1996, p. 11). 

Segundo Connelly e Clandinin (2008, p. 12) é possível se referir a narrativa a partir de 

três usos diferentes, quais sejam: a narrativa como um fenômeno que se investiga, quer 

dizer, os registros falados, escritos, cantados, desenhados etc, resultantes de um 

acontecimento do passado; a narrativa como um método de investigação capaz de coletar, 

reunir e analisar informações acerca de um determinado tema e por último o uso que se 

pode fazer da narrativa com diferentes fins, como por exemplo, usá-la como uma 

ferramenta capaz de promover, mediante reflexão biográfico-narrativa, mudanças em 

contextos educacionais de prática e formação de professores. 

Para estes autores (2008, p. 12), narrativa é o nome dessa qualidade que estrutura a 

experiência que vai ser estudada e é também o nome dos padrões de investigação que serão 

utilizados para seu estudo, ou seja, quando relatamos um acontecimento, seja esse relato 

escrito ou oral, estamos narrando um fato e experimentando a narrativa como um 

fenômeno. Por outro lado, os cientistas podem apoderar-se desses relatos dentro de uma 

investigação utilizando a narrativa como método: coletando, descrevendo e analisando essas 

histórias. Nos dois casos a narrativa está presente, no primeiro como elemento de 

investigação e no segundo como método da investigação. 

A narrativa ocupa um lugar importante nas pesquisas, em muitas áreas do 

conhecimento, e talvez isso seja consequência do seu caráter demasiado humano. Segundo 
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Connelly e Clandinin “nós, seres humanos, somos organismos contadores de histórias, 

organismos que, individual e socialmente, vivemos vidas relatadas” (2008, p. 11) e damos 

sentido aos acontecimentos quando elaboramos uma narrativa sobre os fatos, como bem 

descreveu Gabriel Garcia Marquêz em seu livro “Viver para contar” quando afirma que “a 

vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para conta-la”.  

Assim, “talvez por estar focada sobre a experiência humana, talvez por ser uma 

estrutura fundamental da experiência humana vivida e talvez por ter uma qualidade 

holística”, a narrativa tem sido frequentemente requerida (Connelly e Clandinin, 2008, p.  

12). Narramos nossa infância, buscamos nos reencontrar com o já vivido, reconciliar-nos 

com nossos enganos, redescobrirmo-nos enquanto indivíduos com aptidão para encarar e 

assumir as transformações que o próprio tempo nos submete, sejam estas mudanças de 

caráter fisiológico ou comportamental, face aos estímulos sociais ou a sentimentos íntimos, 

sempre com os olhos voltados para o futuro. 

Cada um carrega consigo essa bagagem de narrativas experimentadas ou ouvidas que 

formam uma coleção de histórias muito particular e que nos permite interpretar o mundo. 

São narrativas que nos ajudarão a decodificar, compreender e opinar sobre os 

acontecimentos a nossa volta e sobre as pessoas que participam da nossa vida. Essa 

compreensão é mediada pelos recursos simbólicos que temos disponíveis. Apropriamo-nos, 

por exemplo, da linguagem escrita ou oral para nos expressarmos, para que possamos 

compreender a nós mesmos e aos outros. Conforme afirma Galvão,  

Os nossos filtros interpretativos nos permitem apropriarmo-nos dessa realidade e 
agirmos sobre ela utilizando, por vezes, modelos que antecipam o comportamento 
dos outros. E assim vamos construindo um percurso individual feito de 
cruzamentos de histórias que vivemos ou que ouvimos contar (2005, p.  328).  

Chamamos aqui de bagagem o cruzamento dessas histórias que vivemos ou ouvimos 

contar e que vamos acumulando ao longo da vida. Dispomo-nos desta bagagem o tempo 

todo para dialogarmos com o mundo. Segundo Bruner (1987, p. 694) estruturamos nossa 

experiência a partir dos processos linguísticos e cognitivos que temos culturalmente à nossa 

disposição e a narrativa é um destes recursos.  

Por meio da palavra organizamos nossa experiência dos acontecimentos humanos, 

essa “autoprodução das narrativas de vida assumem o poder de estruturar a experiência 

perceptiva, de organizar a memória, de segmentar ou unir os diversos eventos de uma vida”. 

Somos potencialmente narradores das nossas vidas, “nós nos tornamos as narrativas 
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autobiográficas através das quais nós contamos nossas vidas” (BRUNER, 1987, p.  695), 

porque narrar é uma forma de evidenciar os modos como experimentamos o mundo. 

Podemos experimentar a partir da mediação da narrativa, a prática de pensar nos 

acontecimentos da vida e como nos comportamentos diante deles. Podemos pensar em nós 

mesmos, buscando enxergar características pessoais por meio do ato de se narrar, do ato de 

pensar em si, de contar sobre si, construindo uma biografia pessoal a partir da narração. 

Para Paul Ricoeur, a narrativa estava composta por dois grandes conjuntos narrativos: a 

narrativa histórica e a narrativa ficcional. Para o autor, nessa fusão podíamos extrair 

modelos narrativos capazes de aconselhar, orientar e indicar ações, construindo, em certa 

medida, uma identidade pessoal e reflexiva de si, do sujeito, por meio de uma identidade 

narrativa. Pensando nos modelos narrativos e na possibilidade de traçar uma identidade 

narrativa que nos permita pensar nas ações do futuro de forma crítica, Paul Ricoeur deflagra 

algumas questões acerca da noção de identidade narrativa e pessoal: 

Acaso não consideramos mais legíveis as vidas humanas quando interpretadas em 
função das histórias que as pessoas contam sobre elas?  E essas histórias de vida, 
por sua vez, não se tornam mais inteligíveis quando são aplicados modelos 
narrativos? A compreensão de si, por sua vez, encontra na narrativa, entre outros 
signos e símbolos, mediação privilegiada (RICOEUR, 2014, p.  112). 

O autor coloca como possibilidade e até como condição da compreensão de si, a 

capacidade que temos de contar nossas histórias de vida. Quando contamos nossa história, 

estamos carregados de uma visão pessoal e do mundo, alcançada pela mediação da 

narrativa, estamos carregados de valores que atribuímos, não somos neutros, pressupomos 

e possibilitamos uma nova compreensão de nós mesmos para os acontecimentos vindouros 

porque nos colocamos num parêntese reflexivo que supostamente nos encaminha para uma 

“correção ética”.  

É preciso, antes dessa reflexão sobre a identidade narrativa e os sentidos disparados 

pela experiência da narração, compreender os dois usos principais apontados por Ricoeur 

sobre os conceitos de identidade pessoal: a identidade como mesmidade e a identidade 

como ipseidade. A mesmidade (em latim - idem) possui para Ricoeur a característica de uma 

“entidade neutra”, atemporal, estática e abstrata. É “um conceito de relação e uma relação 

de relações” (2014, p. 155), pois a mesmidade indica o sujeito como um ente social que se 

reconhece pela unicidade, pelo idêntico. É uma identidade comum a todos os seres 

humanos onde é possível nos vincularmos pelas semelhanças (sou mulher, negra, indígena 
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ou branca, brasileira etc) e compartilharmos uma identidade genética. Resistimos ao tempo 

e permanecemos ao longo dele nos reconhecendo, inúmeras vezes, dentro dessa identidade 

genética que reuni a essência da vida humana e cria uma unicidade. O idem se expressa na 

“identidade alcançada a partir da permanência substancial no tempo” (Conceição, 2011, 

p.67). 

A construção da ipseidade (em latim – ipse) depende da mesmidade, embora 

represente uma ideia diferente (Ricoeur, 2014, p. 114). A ipseidade é uma identidade 

dinâmica, temporal, sujeita a mudanças, é a partir dela que respondemos “quem” somos. É 

o espaço da construção do si pela participação com o outro, pelos valores do mundo e das 

pessoas que nos rodeiam. É por uma “pulsão de ficção”, de imaginário, de simbolização e de 

responsabilidade ética que construímos nossa identidade ipse. Ela é reflexiva, individual e 

única. Caracteriza-se, na esfera da existência, pela capacidade que temos de interrogarmos 

sobre nosso próprio modo de relacionarmo-nos com os outros indivíduos, enquanto 

indivíduos, abrindo espaço para entender as noções de “ser no mundo” e “ser com o 

mundo” (Conceição, 2011, p. 69). O sujeito elabora sua identidade ipse fazendo uso da 

narração, é a partir dela que ele torna sua história diferente das histórias dos demais 

indivíduos. Segundo Conceição, 

A mediação narrativa sublinha o caráter notável do conhecimento de si próprio: ser 
uma interpretação de si próprio. Se não é possível um conhecimento direto de nós 
próprios, nada nos impede uma mediação interpretativa de nós mesmos, através 
do uso de uma linguagem narrativa (2011, p. 69). 

A ipseidade, portanto, se estabelece por meio dessa ação de narrar a si mesmo numa 

relação de alteridade, tendo como esforço pessoal o exercício da “dimensão moral, de 

engajamento, de compromisso” (Conceição, 2011, p. 69) com o mundo, com os outros e 

consigo, a fim de possibilitar uma nova visão de mundo e de si com vistas a repensar e 

reformular o “si” narrado, o “quem” sou eu.  

Entendemos que as identidades idem e ipse, ao definir e separar as características 

dos sujeitos em possibilidades de ação ou permanência diante da vida e dos 

acontecimentos, configuram a formação da identidade pessoal. A identidade pessoal vem à 

tona pela narrativa e é aí que podemos nos distinguir uns dos outros.  

Hannah Arendt (1988, p. 189) acreditava que era no discurso e na ação que nos 

integramos ao mundo, “é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano”, é na 

palavra falada que o sujeito se identifica, anuncia o que fez, faz e pretende fazer. E para que 
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essa experiência aconteça plenamente precisamos da alteridade, ou seja, da participação do 

outro.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que a comunicação, a informação e a narrativa tem em comum, é a relação com 

uma dimensão interpretativa. Em todos os processos há uma condição de relação e de troca 

para a apropriação de algo. Ao mesmo tempo, podemos inferir que a informação e a 

narrativa se constituem como dimensões da comunicação. Isto porque entendemos que 

para que a experiência da informação e da narrativa se desenrole, é preciso um campo 

comunicacional formado, com todos os seus elementos: o encontro, o mesmo ambiente, o 

reconhecimento mútuo e recíproco e a atenção voltada ao mesmo foco de atenção. Estas 

são, portanto, experiências comunicativas. 

Os espaços de interação que se estabelecem nesses processos comunicativos 

possibilitam uma relação cujo resultado encaminha para uma dimensão interpretativa. O 

“ser” no mundo e o “estar” no mundo são atravessados pelos sentidos construídos dentro 

das experiências do campo comunicacional. Percebemos que a narrativa, entendida como 

um fenômeno de narrar sobre os acontecimentos de uma vida, traz consigo fragmentos da 

realidade, informações sobre eventos do cotidiano, revelando sobre o comportamento dos 

indivíduos e sobre o lugar ao qual pertencem (THOMPSOM, 2017). 

Se consideramos o conteúdo das narrativas como informações subjetivas e 

incluirmos os processos interpretativos como condição indispensável para os processos de 

informação, talvez tenhamos uma nova abordagem informacional que se estrutura na 

intencionalidade de compreender e interpretar as dimensões pessoais e humanas para além 

de esquemas metodológicos fechados, recortados e quantificáveis (CONNELLY e CLANDININ, 

2008). Desse modo avançamos para uma prática informacional capaz de incluir as histórias 

narradas, apresentando aos investigadores, aspectos da realidade de um determinado 

contexto que os métodos tradicionais de pesquisa não conseguem apontar.  

Isto quer dizer que contar uma história ou narrar sobre algo, revela e informa sobre 

contextos sociais aos quais esta grande massa de narradores e produtores de conteúdos 

destes novos espaços de comunicação estão inseridos em seus cotidianos. Afinal de contas, 

os temas e objetos de interesse científico são oriundos da realidade social, portanto é 
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factível apostar na ideia de que a narrativa pode nos servir como fonte de informação 

dentro da nossa prática informacional, pois ela apresenta um conteúdo que revela aspectos 

da vida em sociedade.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 
NARRATIVE AS AN INFORMATIONAL PRACTICE 

ABSTRACT  

 

The purpose of this text is to reflect on narrative as an informational practice. For this, the objective 
is attempt to understand, from a theoretical perspective, the concepts of narrative, communication 
and information in order to structure a dialogue between these themes to examine how there would 
be an understanding of the narrative as informational practice. This text was structured based on the 
methodology of bibliographic research. In this methodology, a list of some authors is carried out 
based on a survey of existing publications on the subjects dealt with, then reading and listing the 
texts, for subsequent selection and study of relevant information for the construction of this 
proposal for reflection. The context of the research was identified noting that in our present time the 
emergence of new flows and spaces, linked to the communication field and the experience of 
production and consumption of information and knowledge, are decisive to highlight the importance 
of a study dedicated to think about the narratives that are produced in these spaces. This is because 
all people with access to virtual space and communication networks also become producers of 
content, narratives and information. It is understood that the structure of this society is 
characterized by a hyperconnected and decentralized dynamic. It is marked by a shared 
communication made up of a set of connected nodes, with unlimited expansion capacity and 
characterized by an absence of intermediaries, which consequently makes people more autonomous. 
In this context of exponential technological growth, in which the transformations from an electronic 
revolution to a digital revolution allied to telecommunications are being experienced at a global level, 
a new communicational field is seen to be burgeoning in new performances, dynamics, flows and 
rhythms that indicate new ways to communicate and organize with the information, content, devices 
and languages available. Thus, it is understood that behind the narratives presented in these spaces 
of production of meaning there is a construction of knowledge based on lived experiences. From the 
conceptual reflections proposed in this research, it is considered that the narrative is a potential 
source of information for offering aspects of social reality, creating new openings for the 
understanding and interpretation of the personal and human dimensions of daily life, beyond 
methodological schemes closed, clipped and quantifiable. 

Keywords: Communication; Narrative; Information; Informational practices. 
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PERSONAGENS LGBTQIA+ EM SÉRIES: COMO A FICÇÃO TRABALHA AS NARRATIVAS? 
 

Sandra Nodari1 

 
RESUMO 

 
 

Este artigo pretende situar produções audiovisuais que na passagem da segunda para a terceira 
década dos anos 2000 abordam a temática LGBTQIA+ de forma a apresentar personagens femininas 
dentro de perspectivas não preconceituosas e não estereotipadas. O objetivo é elencar séries 
exibidas em plataformas de streaming que apresentem as relações homoafetivas de mulheres sem 
querer manter preconceitos ou reforçar estereótipos. Para tanto, foi realizada uma leitura flutuante 
a partir de episódios e/ou traillers de produções exibidas entre os anos de 2019 e 2021, analisadas a 
partir das teorias de gênero e propondo um olhar de gênero para o tema. A justificativa para tal 
pesquisa se dá pelo momento histórico social que propõe à academia discutir formas de visibilizar 
vozes geralmente consideradas subalternas e, portanto, comumente invisíveis ou caladas na história 
oficial, na literatura e nas pesquisas. Há estudos recentes que apontam o jornalismo de televisão 
entre os responsáveis por manter olhares pejorativos que reproduzem enfoques que estimulam o 
preconceito de gênero, apresentando momentos de ridicularização em vez de combater as 
inclinações preconceituosas. Como resultado da análise deste artigo será possível discutir que ao 
compreender a classificação de que vivemos em uma Quarta Onda Feminista, as séries audiovisuais 
de ficção que abordam a temática são formas de manifestação de conceitos também abordados pela 
militância feminina e pelas teorias atuais.  Além de que a presença de personagens cujas histórias 
refletem as lutas LGBTQIA+ contemporâneas são prontamente observadas na indústria audiovisual 
recente em diversas produções, ao contrário, do que foi protagonizado por muitos anos quando 
personagens gays eram tratados de forma anedótica sendo constantemente representados como 
alvos de piadas. Portanto, a Quarta Onda Feminista, expressada nas manifestações em redes sociais, 
pode ser um dos fatores inspiradores da indústria do entretenimento para esta ocupar-se de temas 
relacionados às questões de gênero na construção de personagens femininas não-heterossexuais. 

 
Palavras-chave: Gênero; Olhar de Gênero; Narrativa Audiovisual; Telejornais; Estereótipos.  
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem como tema a presença de personagens LGBTQIA+ femininas 

em produções audiovisuais de ficção nas plataformas de streaming Netflix, Disney+ e HBO. 

Para iniciar a compreensão desta questão de partida, é importante contextualizar o que a 

sigla significa além do conceito de dicionário. Em seguida, serão apresentados dados que 

apontam como estas pessoas são invisibilizadas a partir de seu gênero. Há várias siglas 

utilizadas por autoras e autores como LGBTQIT+ (VERGÈ, 2020), LGBTI+ (REIS, 2018), LGBTT 
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(TIBURI, 2018), LGBTTQIA+ (KILOMBA, 2019), LGBTQIAP+ (RAMOS FILHO; PINTO, 2021), 

GLBTQI (BUTLER, 2009) e as mais antigas: LGBT ou LGBTI. Marlene Tamanini (2020), que 

utiliza LGBTQIA, detalha a composição da sigla.  

LGBTQIA é a sigla para definir Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
Transgêneros, Queer (atua com a ideia que abrange as pessoas de ambos os 
gêneros, que possuem uma variedade de orientações, preferências e hábitos 
sexuais, ou seja, é um termo neutro que possa ser utilizado por todos os adeptos 
desse movimento). Intersexo (pessoas em que a sua característica física não é 
expressa por características sexuais exclusivamente masculinas ou femininas) e 
assexual (pessoa que não possui atração sexual nem por homens nem por 
mulheres ou que não possua orientação sexual definida) (TAMANINI, 2020, n.p.).  

Entre a militância, segundo o canal Tempero Drag (2021), a primeira sigla usada era a 

GLS que representava: Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Hoje o número de letras chega a ser: 

LGBTTTQQIAAACPPF2K+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero, Transexuais, Travestis, 

Queers, Questionando-se, Intersexo, Assexuais, Agênero, Aliadas(os), Curiosas(os), 

Pansexuais, Polisexuais, Familiares, 2 (dois espíritos: gêneros ancestrais de povos originários 

e não-ocidentais), King (sexualidade a partir de práticas e interesses de cada pessoa), + 

(indica que a sigla está aberta, não se encerra).     

É preciso entender que as letras representam conceitos e isso faz parte da 

complexidade do campo de pesquisa, por isso, é relevante incluir as siglas neste artigo. 

Ainda, é importante tratar do uso da palavra travesti que tem sido assumida por algumas 

militantes para combater o preconceito que a contem. Por muitas vezes, a palavra foi 

utilizada (e ainda o é) de forma pejorativa, como xingamento, principalmente na imprensa 

sensacionalista. Ao contrário da palavra Trans que tende a ser usada para pessoas que 

alcançam posições sociais de destaque. Algumas profissionais têm se apresentado como 

travestis como forma de mudar a imagem preconceituosa e estereotipada que a palavra 

carrega (TEMPERO DRAG, 2021).   

De início, é preciso apontar que a comunidade LGBTQIA+ (esta é a sigla escolhida 

para este artigo) tem como bandeira de luta, enquanto movimento social, a visibilização e 

aceitação de sua presença nas sociedades. A Primeira Parada de Orgulho LGBTI foi realizada 

em Nova Iorque, em 1970, em busca de direitos básicos como permissão para frequentar 

lugares, trabalhar em diversas profissões e de viver sem ser vítimas de violência. Este 

protesto iniciou por conta de ações truculentas das polícias a frequentadores do bar 
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Stonewall que não aceitaram ser presos por conduta imoral, atribuída às pessoas que 

tinham relações homoafetivas.    

O protesto deu origem à Marcha de luta por direitos da comunidade LGBTQIA+ e que 

hoje ocorre em diversos países e regiões. O Brasil é considerado o país onde acontece a 

maior Marcha do mundo, mas a primeira foi realizada só em 1995, no Rio de Janeiro. Hoje a 

Parada Gay é organizada em dias específicos, em cada cidade, entre os meses de junho a 

novembro, normalmente aos finais de semana. E geralmente é foco de reportagens e conta 

com a cobertura dos programas noticiosos.    

O evento também conhecido como Dia Internacional do Orgulho LGBTI (Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Pessoas Intersexo) é celebrado no dia 28 de junho em 

várias cidades do Brasil e em diversos países do mundo, recebendo cada vez mais destaque 

na mídia e nas redes sociais. Em 2021, a data foi foco de diversas ações pelo país, inclusive 

de uma homenagem ao vivo no telejornal da Inter TV. Ádison Ramos estava ao vivo no 

telejornal RJ1 e foi surpreendido com seu marido lhe entregando um ramalhete de flores. 

Tudo combinado com o casal de apresentadores como forma de dar visibilidade às vozes de 

homens gays.   

Outro vídeo de 2020, que visibiliza homens gays, voltou a ser exibido este ano. O 

repórter Erick Rianelli mandou um recado apaixonado para Pedro Figueiredo, seu marido e, 

também, jornalista da TV Globo do Rio de Janeiro, durante um link ao vivo do Bom Dia Rio. 

Mas por causa do vídeo, os dois foram vítimas novamente de preconceitos nas redes sociais 

em junho deste ano (FOLHA, 2021). De qualquer forma, há alguns anos este tipo de situação 

era proibida de ser exibida em emissoras de TV por ser considerada inadequada.   

No livro A TV no Armário: a Identidade Gay nos Programas e Telejornais Brasileiros, 

Irineu Ramos Ribeiro (2010) analisa a cobertura dada pela televisão à homossexualidade, 

partindo da problematização de que a comunidade LGBT é retratada na TV de forma 

pejorativa. Ao investigar a cobertura jornalística da Parada do Orgulho Gay, de São Paulo 

pela TV, o jornalista conclui que o século XXI registra abordagem diferenças de gênero de 

forma preconceituosa pelos meios de comunicação. E os telejornais, além de programas de 

entretenimento e telenovelas, também apresentam preconceitos de gênero. O livro tem 

como base epistemológica uma perspectiva teórica dos estudos queer e dos estudos das 

subalternidades, sendo resultado de sua pesquisa de mestrado.     
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No livro publicado em 2010, a partir de um olhar sobre toda a grade de programação 

de emissoras, Ribeiro compreende que a televisão apresenta dificuldades de se pautar por 

meio de abordagens que tratem da amplitude que o tema da sexualidade implica. E que ao 

não fazer isso, têm como consequência a reprodução de enfoques que estimulam o 

preconceito de gênero. O jornalista apresenta momentos de escracho e outros de sutilezas 

que mantêm inclinações preconceituosas a serem combatidas.    

Talvez ainda neste início da segunda década dos anos 2000 os telejornais não 

estivessem habituados a apresentar entrevistas de pessoas homossexuais, transgênero e 

travestis, para além das questões relacionadas a performances artísticas e culturais ou de 

notícias policiais. Porém, é possível que com o avançar da organização destas pessoas em 

grupos de representatividade, cada vez mais suas vozes sejam visibilizadas. Provavelmente 

passarão a estar mais presentes na agenda da sociedade, o que já acontece nas coberturas 

de eventos como o Dia Internacional do Orgulho Gay.    

Eder Luis Santana, no livro LGBT Como Pauta do Jornalismo: Visibilidades e 

Limitações, apresenta análises a partir da questão política, dos direitos civis, da violência e 

das celebridades. O pesquisador pergunta como a imprensa trata as vozes de pessoas 

homossexuais e pergunta “Quais as funções dos veículos de comunicação de massa no 

combate à homo(lesbo)transfobia, na visibilidade e respeito às formas de vida que 

extrapolam o padrão imposto pela sociedade heteronormativa?”. A partir da análise de 

conteúdo, o investigador analisa dois veículos de comunicação da Bahia: A Tarde e Massa!, 

como objetos de sua dissertação de mestrado. E comprova que “O conteúdo jornalístico 

consegue reforçar elementos da heteronormatividade e da heterossexualidade compulsória” 

(SANTANA, 2018, p. 19).    

O livro foi lançado em 2018, mas traz dados coletados entre os meses de setembro e 

outubro de 2014, período eleitoral. Santana conclui que “A voz do LGBT não é ouvida, pois 

ela vai de encontro à lógica dominante excludente” e o “jornalismo está envolvido nessa 

dinâmica” justamente por não ouvir estas pessoas. Ainda segundo o autor, “No final das 

contas, as lésbicas, os gays, as travestis, transexuais, trangêneros, dentre outros, não gritam 

seus anseios sociais nas páginas de política do jornal (SANTANA, 2018, p. 59).   

A partir do cenário contextualizado e das considerações apresentadas até aqui, a 

pergunta que surge como questionamento norteador deste artigo de pesquisa é: se as 
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pessoas LGBTQIA+ são visibilizadas de forma preconceituosa e estereotipada em telejornais 

brasileiros de que forma as séries audiovisuais de ficção têm tratado as personagens 

femininas que não são heterossexuais, nem cisgênero, em suas relações homoafetivas?   

 

2 AS MULHERES (LÉSBICAS, TRANS, BI) E AS ONDAS DO FEMINISMO  

O Manual de Comunicação LGBTI+, publicado pela Aliança Nacional LGBTI/GayLatino 

(REIS, 2018) apresenta uma série de discussões relevantes para profissionais que publicam 

conteúdos relacionadas a pessoas homossexuais. A Tabela 1 resume identidades de gênero 

apresentadas na publicação e pode servir de conteúdo para analisar os personagens 

presentes nas séries encontradas.  

Antes, é importante destacar explicações trazidas no manual para diferenciar 

identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero é a maneira como cada 

pessoa se identifica em relação ao gênero masculino e feminino, sendo que há quem não se 

identifique na noção binária de homem/mulher, como agênero e queer. Já orientação sexual 

é a inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva e emocional por 

pessoas do mesmo gênero, de gênero diferente ou de mais de um gênero.  

A partir do conteúdo da tabela é possível refletir quais identidades de gênero são 

mais comumente apresentadas pela indústria audiovisual e quais são tratadas de forma 

pejorativa. Para Tamanini, o comprometimento marcado pela construção do determinismo 

biológico, psíquico e moral invisibiliza sujeitos e minorias e se nega a ver dinâmicas 

gentrificadas que escodem discriminações de raça, orientação sexual e identidade de 

gênero, ou origem nacional e etnia. 

O que distingue as teorias umas das outras é seu comprometimento com a 
dignidade das pessoas, superando preconceitos, fobias e estigmatizações de raça, 
sexo, cor, idioma, religião, classe ou sua conformidade com builling, homofobia, 
lesbofobia, transfobias, violência doméstica, pedofilia e tantas outras violências 
autorizadas por moralidades heterocentradas e por vieses morais, ou de modelos 
de ciência e religião metafísicos (TAMANINI, 2020, n.p.). 
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Tabela 1: Identidades gênero 

 

Assexual 
Pessoa que não sente atração sexual, seja pelo sexo/gênero oposto ou pelo 
sexo/gênero igual ao seu. 

Bissexual 
Quem se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas de ambos os 
sexos/gêneros, o termo “Bi” é também usado.  

Cisgênero Quem se identifica com o gênero atribuído a ela ao nascer. 

Drag Queen 

Pessoa do gênero masculino que se veste com roupas femininas 

de forma satírica e extravagante para o exercício da profissão em shows e 
outros eventos. Uma drag queen pode ser considerada um tipo de 
“transformista”, mas o uso das roupas performando o feminino está ligado a 
questões artísticas. 

Gay 
Pessoa do gênero masculino (cis ou trans) que sente desejo ou se relaciona de 
forma afetiva e/ou sexual com pessoas do gênero masculino. 

Heterossexual 
Pessoa que se sente atraída amorosa, física e afetivamente por pessoas do 
sexo/gênero oposto ao dela.  

Homossexual 
Pessoa que se sente atraída amorosa, física e afetivamente por pessoas do 
mesmo sexo/gênero que o dela. 

Intersexual 

Pessoa que nasce apresentando uma anatomia reprodutiva e sexual que não 
se ajusta às definições típicas do feminino ou do masculino. O termo 
anteriormente usado para esta condição era hermafrodita, que hoje é 
considerado desatualizado e depreciativo. 

Lésbica 
Pessoa do gênero feminino que é atraída afetiva e/ou sexualmente por 
pessoas do mesmo sexo/gênero (cis ou trans).  

Queer 

Quem se identifica como queer, geralmente, não aceita os termos lésbicas, 
gays ou bissexuais porque os considera rótulos que restringem a amplitude e a 
vivência da sexualidade. O termo vem do inglês queer que significa estranho e 
pode ter caráter pejorativo nos Estados Unidos. 

Transexuais 
Pessoa cuja identidade de gênero é diferente do sexo designado no 
nascimento. Podem ser homens ou mulheres que se identificam como sendo 
do sexo oposto: homens trans ou mulheres trans. 

Transgênero 
Pessoas cuja identidade de gênero transcende definições convencionais de 
sexualidade e que transitam entre gêneros. Travestis, transexuais ou pessoas 
trans. 

Travesti 

Pessoa do sexo masculino que realiza uma construção física e de caráter 
permanente para ter aparência de mulher. A identidade da travesti é 
identificada na vida social, familiar, cultural e interpessoal. Este termo foi 
usado de forma pejorativa por muito tempo para indicar pessoas que se 
restituíam, mas agora começa a ser usado como sinônimo de pessoas trans de 
forma política para reduzir o preconceito e agressões às travestis. 
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Pansexual 
Pessoa que se interessa por outras, independentemente da orientação sexual 
ou gênero delas.  

Fonte: Elaboração própria com dados do Manual de Comunicação LGBTI+ 

 

Ao trazer este pensamento para a prática da produção audiovisual, a reflexão que 

surge é a necessidade de permitir visibilizar sujeitas e sujeitos diversos dentro de um espaço 

de mundo. Se o audiovisual pode transformar as sociedades por meio da projeção de 

reflexões, da humanização de relatos, as vozes das personagens LGBTQIA+ podem propor 

reflexões e transformações ao fazer sentir as sensações dos personagens. Porém, as vozes 

precisam ser ouvidas sem os estereótipos comuns.    

Se as pessoas brancas, heterossexuais e cisgênero são comumente referenciadas 

como personagens de produções audiovisuais de ficção, as pessoas LGBTQIA+ podem ser 

mais comumente destacadas como personagens marcadas por estereótipos ou por 

profissões às quais há maior presença e aceitação como no caso de artistas, por exemplo. As 

lésbicas, as intersexuais e mulheres e homens transgênero têm pouca presença em 

produções. Tamanini (2020, n.p.) afirma que as exclusões e invisibilizações servem à 

estruturação de violências e de normatividades para gênero e para sexualidade e que “ao 

pretenderem-se abarcadoras de toda a multiplicidade da experiência humana, marcam um 

profundo desrespeito fundamentado na abjeção à diversidade das vidas e de suas 

coexistências”. Desta forma, mantêm preconceitos.    

Da mesma forma que as Marchas do Orgulho LGBT fizeram com homens gays, as 

manifestações feministas podem ser consideradas responsáveis por visibilizar algumas das 

bandeiras de luta das pessoas mulheres lésbicas, mas é preciso compreender como tais 

reivindicações apareceram dentro do movimento ao longo da história.    

Há autoras que classificam o movimento feminista em Ondas, que seriam um tipo de 

categorização imposta que agrupa reivindicações e lutas em determinados períodos 

históricos. A partir de grupos organizados de mulheres: “a metáfora das ondas, com seus 

grandes fluxos e refluxos” é usada “para significar os movimentos de mulheres lutando por 

cidadania e igualdade de direitos em relação aos homens” (MARTINEZ; LAGO, C.; LAGO, M., 

2016, n.p.).   

O sufrágio marca a Primeira Onda Feminista ao reunir mulheres em diversos países 

do mundo reivindicando o direito ao voto, ao trabalho e a participar da vida política. Estas 
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primeiras feministas eram mulheres privilegiadas por poderem deixar seus filhos aos 

cuidados de outras mulheres, subalternizadas (SPIVAK, 2010) e racializadas (VERGÉ, 2020) 

contratadas para esta função. No Brasil, a Primeira Onda Feminista teve a cientista Bertha 

Lutz como destaque em sua luta pelo voto feminino, ela foi fundadora da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino (1922) e teve papel fundamental na conquista do sufrágio 

pelas brasileiras, em 1932. Além dela, Nísia Floresta colaborou na fundação desta 

organização, na luta pelo voto feminino e também pelo direito de mulheres trabalharem 

sem necessitar da autorização dos maridos.    

Se o sufrágio foi o mote da Primeira Onda Feminista, a Segunda surgiu a partir de 

autoras como Simone de Beauvoir questionando a relação entre sexo biológico e 

comportamento cultural e social esperado da mulher, e também com Betty Friedan que 

denuncia o comportamento esperado da mulher estadunidense a partir do consumo e da 

condição de esposa, dona de casa e mãe. Além destas, há autoras como Margaret Mead, 

que questiona a naturalização dos papéis femininos nas culturas ocidentais e da figura da 

mulher universal, e como Virginia Woolf, que discute as condições sociais das mulheres. 

Cabem neste momento, também, as obras sobre a divisão sexual do trabalho (MARTINEZ; 

LAGO, C.; LAGO, M., 2016, p.4).   

A Terceira Onda teria surgido com Judith Butler ao questionar a mulher como sujeito 

do feminismo e desconstruindo o modelo binário focado em masculino e feminino, ao incluir 

nas discussões lésbicas, bissexuais e toda a comunidade LGBTQIA+ e sem deixar de fora a 

interseccionalidade, relacionando gênero à classe, à etnia, a corporalidades e a diversas 

vulnerabilidades de grupos sociais. Este momento histórico traz o termo gênero para a 

academia, como forma de incluir discussões além daquelas relacionadas a mulheres 

heterossexuais e cisgênero, incluindo as minorias, as subalternizadas e as vulneráveis.   

Ao não aceitarem a identidade de mulher universal, as lésbicas, a partir de Butler 

(2003), discutem o fato de o poder ser normatizado por meio da representação da 

heteronormatividade, defendendo o rompimento com a ideia de reforçar o binarismo. 

Michel Foucault (1988, p. 45) afirma que um dos ritos sociais do século XIX, frequentemente 

dispostos pela sociedade moderna, foi a tentativa de redução da sexualidade ao casal, sendo 

este um casal heterossexual e legítimo do ponto de vista das leis vigentes em cada nação. 

Isso pode ser chamado de heteronormatividade compulsória.   
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Heloisa Buarque do Hollanda (2020) faz uma associação do pensamento queer ao 

pensamento lésbico por meio da rejeição da heterossexualidade e da função reprodutiva 

(um casal de lésbicas não pode gerar uma criança) afirmando que a heteronormatividade é 

uma instituição estruturalmente política e que a marca do queer latino-americano (aqui 

chamado de cuir) estaria associada às questões sociais e econômicas.    

Butler quando fala de padrão de corpos defende que a construção visual é muito 

importante por ser imagética, tratando-se do padrão estético e de como é performado e 

construído materialmente, mas não biologicamente. Para a autora, a figura da drag queen, 

por exemplo, propõe a construção do corpo da mulher e o ironiza, não querendo ser mulher, 

ter feminilidade, mas querendo ser outra coisa.    

Existem controvérsias relacionadas à possibilidade de aceitarmos uma Quarta Onda2 

Feminista, por conta da discussão relacionada à existência de um pós-modernismo. 

Compreendendo que há elementos que destoam da Terceira Onda, por conta do avanço 

tecnológico, a Quarta Onda, ao ser considerada, tem como principal característica o uso de 

redes sociais como espaço de militância, discussões, publicações, debates, denúncias e 

organização de protestos.    

Os temas debatidos a partir das questões de gênero e do feminismo são levados a 

um imenso número de pessoas que não tinham acesso a essas discussões anteriormente por 

não fazerem parte nem da academia nem dos movimentos sociais. Portanto, as 

manifestações nas redes sociais, a partir de denúncias de casos de preconceito, assédio e 

abusos, tomaram e tomam conta de plataformas virtuais e produzem uma nova onda de 

militantes que se relacionam de forma remota.    

O uso das redes sociais e de hashtags fez com que o movimento fosse chamado, 

também, de ciberfeminismo porque permitiu o ativismo militante a partir de redes sociais 

disponíveis como Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Clubhouse e TikTok. Josemira Silva 

Reis e Graciela Natansohn (2021) explicam o associativismo civil surgido na segunda década 
                                                 
2 Françoise Vergè (2020, p. 36) critica a divisão do feminismo em ondas ou gerações porque “Os feminismos de  

política decolonial rejeitam essas fórmulas que segmentam, pois eles se apoiam na longa história das lutas de 

suas antepassadas, mulheres autóctones durante a colonização, mulheres reduzidas à escravidão, mulheres 

negras, mulheres de lutas de libertação nacional e de internacionalismo subalterno feminista nos anos de 

1950-1970, mulheres racializadas que lutam cotidianamente nos dias de hoje”. Apesar de compreender esta 

discussão, neste trabalho, a classificação em ondas facilita a compreensão do momento contemporâneo do 

movimento. 
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do século XXI como nova forma de manifestação de massa, cujas mobilizações são 

divulgadas e amplificadas por meio da tecnologia móvel de comunicação dos smartphones e 

pelas plataformas de redes sociais.   

O ativismo, anteriormente dirigido às comunidades de afinidade, mudou 

gradualmente para as timelines (linhas do tempo), criando uma rotina – para grupos de 

amigos da escola, trabalho, família – de contato com problemáticas sociais que afetam as 

mulheres além do que ocorre em todo 8 de Março. A hiperconexão global possibilitada por 

empresas como Facebook e Twitter, por exemplo, contribuiu para a multiplicação de grupos 

e redes feministas com sotaques e interesses muito diferentes, mesmo ideologicamente, 

mas que encontraram no uso recursivo de hashtags algumas possibilidades de congregação 

para processos comuns e igualmente conflitantes (REIS; NATANSOHN, 2021, p. 54).   

As redes sociais permitem a amplificação da visibilização do ativismo de mulheres por 

alcançar mais pessoas e gerar engajamento e pertencimento de quem se vê parte daquela 

problemática referida na publicação. Dependendo do número de pessoas envolvidas, as 

manifestações começam na internet, mas viram manifestações nas ruas ou chamam a 

atenção da mídia. O ciberfeminismo tem origem na abertura da internet para o uso civil, na 

década de 1990, e desde então as ferramentas tecnológicas disponibilizadas passaram a ser 

usadas por grupos de mulheres dos movimentos feministas e por outras que se organizam 

em prol da redução de desigualdades ou para denunciar agressões e crimes.   

Maria Bogado conta sobre diversos episódios de manifestações que podem ser 

incluídas para explicar este momento, focando no uso de hashtags. Um dos casos é o de 

“Meninas de um colégio de Porto Alegre que lançaram uma campanha na internet com a 

hashtag #VaiTerShortinhoSim”. A campanha tinha como base um texto-manifesto 

explicando que as garotas que iniciaram o protesto virtual eram estudantes do ensino 

fundamental e médio do Colégio Anchieta e que estavam exigindo que a instituição deixasse 

“no passado o machismo, a objetificação e a sexualização dos corpos das alunas” e também 

“a mentalidade de que cabe às mulheres a prevenção de assédios, abusos e estupros” 

(BOGADO, 2018, p. 41).   

Bogado explica que “Embora só em 2015 a quarta onda feminista tenha alcançado 

maior amplitude, capaz de atingir diferentes setores da sociedade, desde o início da década 

de 2010 ela já vinha mostrando sua força em manifestações públicas” (BOGADO, 2018, p. 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            243 

34). E lembra que protestos iniciados em um país começaram a ter apoio em outras nações 

por meio de movimentos nas redes sociais, como a Marcha das Vadias que começou no 

Canadá e seguiu para outras:  

Um exemplo é a Marcha das Vadias, criada em 2011, em Toronto no Canadá, que 
se tornou um marco desse processo. Quando após uma série de estupros ocorridos 
na Universidade de York, um policial afirmou que as mulheres haviam sido 
agredidas por se vestirem como “vadias”, uma onda de protestos ocorreu no 
mundo (BOGADO, 2018, p. 34). 

Talvez o movimento por meio das redes sociais mais reconhecido atualmente tenha 

sido o #MeToo. Em outubro de 2017, uma publicação na revista The New Yorker e no jornal 

New York Times, causou a demissão de um renomado produtor de Hollywood, por conta de 

diversas acusações de assédio sexual cometidos durante décadas contra trabalhadoras da 

indústria cinematográfica. Centenas de milhares de mulheres em todo o mundo usaram a 

#MeToo para denunciar que também eram vítimas de abuso. O protesto pretendia, 

também, apoiar e fortalecer as vítimas porque normalmente os abusadores dizem que não 

há provas de que cometeram os crimes e culpam as mulheres.    

Em janeiro de 2021, mulheres francesas voltaram a usar a #MeToo denunciando 

terem sido vítimas de parentes quando ainda eram crianças. Este novo movimento foi 

movido pelo lançamento neste ano do livro La Familia Grande, da autora Camille Kouchner, 

filha do ex-ministro Bernard Kouchner. Ela acusa o padrasto, o cientista político e 

comentarista de TV Olivier Duhamel, de cometer abusos contra seu irmão gêmeo quando 

eram adolescentes. Centenas de milhares de postagens com a #MeTooInceste foram feitas 

pelas francesas e por mulheres do mundo todo. As redes sociais são o lugar para o silêncio 

das vítimas de crimes sexuais ser quebrado.   

No Brasil, uma hashtag movimentou milhares de publicações na campanha eleitoral à 

presidência da República de 2018 e criou um movimento de passeatas e manifestações. A 

#EleNão reuniu milhares de mulheres contra o que consideravam ser atitudes e falas 

machistas do candidato à frente das pesquisas. A movimentação nas redes sociais resultou 

em um protesto realizado simultaneamente em diversas cidades do país contra o candidato 

com a participação de milhares de mulheres adultas, idosas e crianças.   

Para além das redes sociais, a presença de elementos que compõem as lutas 

feministas e LGBTQIA+ contemporâneas podem ser observadas na indústria audiovisual. A 

Quarta Onda Feminista teria inspirado a indústria do entretenimento a ocupar-se com temas 
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relacionados a questões de gênero e a apresentar a diversidade na construção das 

personagens. Isso pode ser observado em canais pagos e plataformas como o Netflix que 

apresentam personagens de diversas identidades de gênero e orientação sexual se 

relacionando entre si em tramas que não tem como foco a questão de gênero.    

As animações adolescentes e de séries de ficção como Steven Universe (Cartoon, 

2013), Anne With An “E” (CBC/Netflix, 2017), She-ra and The Princesses of Power (Netflix, 

2018), The Umbrella Academy (Netflix, 2019), I’m Not Okay With This (Netflix, 2020), entre 

diversas outras, abordam personagens que não são heterossexuais, nem cisgênero. Além 

disso, têm suas identidades não estereotipadas nas tramas, recurso bastante comum a 

novelas e a filmes comerciais que apresentam lésbicas como personagens de ações que 

reforçam estereótipos. Questões relacionadas a desigualdades e violência contra mulheres 

lésbicas são discutidas em séries como Orange is The New Black (Netflix, 2013) e The 

Handmaid's Tale (Hulu, 2017).   

 

3 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

Para alcançar o objetivo de analisar de que forma as séries audiovisuais de ficção 

tratam personagens femininas LGBTQIA+, entre os núcleos principais de cada série, foi 

realizada o que a pesquisadora francesa Laurence Bardin (2016, p. 126) chama de leitura 

flutuante, de catálogos da Netflix, HBO e Disney+ em busca do tema. A metodologia 

"consiste em estabelecer contacto com os documentos a analisar e em conhecer o texto 

deixando-se invadir por impressões e orientações". Como a leitura flutuante foi realizada a 

partir dos conteúdos das plataformas de streaming, tanto as sinopses quanto traillers e 

episódios foram tratados como textos a serem analisados.   

A leitura flutuante é uma das etapas iniciais do método de Análise de Conteúdo 

sendo possível, a partir disto basear-se em uma “hermenêutica controlada” que tem como 

base a dedução a partir dos dados coletados (Bardin, 2016). Os serviços de streaming que 

serviram à coleta foram Netflix, HBO e Disney+, a partir das programações disponíveis, com 

foto nos anos de 2019 a 2021. A escolha das séries a serem analisadas partiu da busca pelos 

termos LGBTQIA+ e passaram pelo critério de possuírem personagens femininas não 

heterossexuais entre o núcleo principal das tramas.   
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Outro critério usado para a escolha das oito séries selecionadas para este artigo foi a 

representação de personagens não estereotipadas e não preconceituosas. Todas as oito 

séries tiveram as temporadas assistidas integralmente, na maioria dos casos. É importante 

relatar que não há a intenção (nem seria possível) de afirmar que estão listadas todas as 

séries disponíveis nas três plataformas de streaming dentro das características buscadas. 

Podem haver outras séries, mas as apresentadas a seguir foram escolhidas por parecerem 

ser as mais relevantes.   

 

3.1 LISTA DE SÉRIES CUJAS PERSONAGENS SÃO MULHERES LGBTQIA+ 

A seguir estão listados os nomes de cada série, seguido da plataforma onde estão 

disponíveis as temporadas ou episódios e os anos de lançamentos das temporadas atuais. 

Em seguida, há um resumo da personagem LGBTQIA+ protagonista ou coadjuvante do 

núcleo principal detalhando sua identidade de gênero, suas relações com outras 

personagens, bem como detalhes das histórias que vivem.   

a) Feel Good (Netflix/Primeira temporada em 2020):   

A comediante de stand-up Mae Martin vive um início de relacionamento, cheio de 

situações cotidianas a qualquer casal, com a namorada George. O enredo é movido por Mae 

(lésbica bem resolvida) enfrentar os desafios de manter-se sóbria da dependência química, 

tentando frequentar um grupo de apoio e, ao mesmo tempo, ter que lidar com a dificuldade 

da namorada de assumi-la e assumir-se como pessoa bissexual. São duas personagens bem 

construídas, enquanto Mae é uma figura andrógena, George é uma mulher que vivia uma 

vida heterossexual banal até conhecer Mae, apaixonarem-se e rapidamente decidirem viver 

na mesma casa.   

  

b) Telefonistas (Netflix/Quinta temporada (final) em 2020):   

A protagonista Lídia (que na verdade se chama Alba) trabalha na companhia 

telefônica da família Cifuentes, onde conhece Carlota, Marga e Angeles com quem vai viver 

problemas comuns às mulheres da década de 1920, com uma dose de drama novelesco. 

Carlota é a personagem privilegiada, rica, mas que é militante da igualdade para mulheres e 

pela liberdade sexual. Ela vive uma história de amor com Sara, a supervisora das telefonistas 

que vai descobrir-se e revelar-se o homem trans Óscar. No início, o personagem revela que 
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precisa entender-se melhor, procurando ajuda médica e acaba sendo tratado numa clínica 

para pacientes com problemas psicológicos e com um tratamento de reversão, do qual é 

resgatado depois de receber eletrochoque e banhos gelados.   

  

c) Sex Education (Netflix/Segunda temporada em 2020):   

Otis, personagem principal, é um estudante que aconselha colegas sobre problemas 

em relacionamentos aproveitando o conhecimento que obtém com a mãe que é terapeuta 

sexual. Na primeira temporada, o casal de meninas lésbicas Ruthie e Tanya procura ajuda 

dele em busca de ter dicas para terem prazer durante o sexo. Como Otis não entende do 

assunto, vai buscar em filmes pornográficos algumas sugestões, que não dão certo para as 

meninas. Na segunda temporada, Ola e Lily formam um segundo casal de namoradas que vai 

aprendendo a se reconhecer e a entender a própria sexualidade.   

  

d) The Owl House (Disney+/Primeira temporada em 2021):   

Desenho animado adolescente que conta a história de Luz, uma garota humana de 14 

anos que foge para uma dimensão mágica ao evitar ser mandada para um acampamento de 

verão onde crianças “estranhas” são ensinadas a serem “normais”. Durante seu tempo nas 

demoníacas Ilhas Ferventes, ela conhece Amity, uma aprendiz de bruxaria que se mostra 

romanticamente interessada por Luz ao longo da temporada. Luz também mostra interesse 

romântico por mais de um gênero e foi confirmada como bissexual pela criadora da 

animação, Dana Terrace, que também é bi. Luz só compartilha dos sentimentos por Amity 

durante a segunda temporada (ainda não disponível no Brasil). Esta é a primeira vez que a 

Disney apresenta uma personagem abertamente LGBTQI+ em seus desenhos, dentro do 

núcleo principal da trama.   

  

e) Todxs Nós (HBO Go/Primeira temporada em 2020):  

 Rafa é uma adolescente/jovem de 18 anos que se declara não-binária e pansexual 

logo que se apresenta. Ela foge de casa, no interior de São Paulo, onde o pai resiste em 

chamá-la de Rafaela. São Paulo é a cidade que para a personagem lhe dará a chance de ser 

quem quiser e que dá oportunidades de trabalho a pessoas LGBTQIA+. Rafa se relaciona com 

a tatuadora Juno que também se identifica como não-binária. A série desconstrói diversos 
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estereótipos e provoca no uso da linguagem neutra: Rafa se apresenta como não-binarie. A 

personagem encontra diversas situações que vão do preconceito ao contraste com seus 

privilégios.    

  

f) Euphoria (HBO Go/Primeira temporada em 2019):   

Adolescentes do Ensino Médio vivenciam situações de decisões complicadas 

envolvendo relacionamentos, drogas, sexo, identidade e violência de gênero. A protagonista 

Rue vive as dificuldades de lidar com a dependência química e encontra apoio na amiga 

trans Jules que vem a se tornar sua namorada. A série aborda a fetichização da personagem 

trans e a masculinidade tóxica nas cenas e diálogos de Jules, mas principalmente foca no 

relacionamento das duas personagens e em suas fragilidades emocionais. A série também 

discute questões ligadas às dificuldades de pertencer e encontrar um lugar nas relações 

sociais, e na dependência emocional deste casal de mulheres.   

  

g) Gentleman Jack (HBO Go/Primeira temporada em 2019):   

Anne Lister foi uma mulher lésbica que viveu entre 1791 e 1840 e registrou sua 

história em diários que serviram para inspirar a série. Em 1832, ela retorna a sua cidade 

natal para administrar os negócios de uma família falida, reabrindo minas de carvão, lidando 

com empregados e inquilinos, além de concorrentes homens nas disputas dos negócios. Ao 

conhecer Ann, as duas se apaixonam e vivem as dificuldades de se relacionar em um 

momento histórico em que as relações entre mulheres não eram aceitas. Anne se veste com 

trajes masculinos e se posiciona com muita firmeza quando confrontada por homens. Ela é 

madura e já teve outros relacionamentos com mulheres, enquanto Ann é uma personagem 

tímida, inocente e que se questiona quanto ao que está vivendo.   

  

h) Batwoman (HBO Go/Segunda temporada em 2021):   

Kate é a primeira heroína lésbica a estrelar uma série audiovisual na televisão. Prima 

de Bruce Wayne (que está desaparecido), ela assume o papel de Batwoman quando retorna 

a Gotham City. Seu passado amoroso tem papel no enredo que mostra a sua expulsão da 

escola militar por relacionar-se com outra mulher, Sophie, a quem vai reencontrar e manter 

certa tensão sexual durante o seriado. Kate terá outros relacionamentos com personagens 
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femininas na série. Na segunda temporada, uma nova Batwoman toma posição depois do 

sumiço de Kate. Ryan também é uma mulher assumidamente lésbica e é a primeira heroína 

negra a vestir o supertraje, com um detalhe que marca a posição racial, ela troca a peruca de 

cabelos longos vermelhos de Kate, por outra blackpower com mechas vermelhas. A 

personagem vive também marcas de pobreza e de preconceito de cor em sua história.  

 

4 CONCLUSÃO 

Ao finalizar este artigo, mas sem finalizar a pesquisa, que será continuada incluindo 

novas plataformas de streaming e outras séries, é possível afirmar que a visibilização da 

militância por meio da tecnologia pode ser observada na construção das personagens 

femininas que não são heterossexuais, nem cisgênero, nas séries audiovisuais recentes. 

Então, é possível entender que o audiovisual é uma forma das ferramentas de mobilização 

que pode ser incluída como parte da Quarta Onda Feminista.   

É importante frisar que as personagens são aceitas dentro dos roteiros das séries 

pela indústria audiovisual, agora, já nas segunda e terceira décadas dos anos 2000 porque a 

conjuntura histórica social permite. Talvez no início do novo século, estes projetos tenham 

sido apresentados a financiadores, mas não foram aprovados porque o público não estava 

pronto. Mas por que agora estariam? A explicação se dá justamente no fato de a Quarta 

Onda Feminista ter popularizado questões relacionadas a desigualdades de gênero e sexuais.   

Ao dialogar com as fontes teóricas que serviram de base para este artigo, é possível 

perceber que a construção das personagens das séries analisadas parece vir ao encontro do 

que preconiza Tamanini (2020) quando fala no comprometimento com a dignidade das 

pessoas, em superar preconceitos, fobias e estigmatizações, e em ter postura contrária à 

lesbofobia e a transfobia. Os vieses morais dos enredos analisados querem cumprir estes 

objetivos ao desconstruir preconceitos, seja de forma mais singela como em The Owl House 

ou mais agressiva como em Todxs Nós quando propõe uma mudança na língua portuguesa.  

Ribeiro (2010) e Santana (2018) compreendem que a televisão deixou de tratar do 

tema sexualidade de forma ampla e que, por não fazer isso, reproduziu enfoques que 

estimularam o preconceito de gênero. E, ainda, afirmam que a TV deixou de combater a 

homo(lesbo)transfobia. Ao confrontarmos a programação das TVs com os catálogos das 

plataformas de streaming, este levantamento produzido aqui, demonstra que as séries 
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audiovisuais têm abordado temas que fazem parte das bandeiras de luta do movimento 

feminista. Casos de repressão, opressão, preconceito e sororidade estão nas cenas vividas 

por personagens mulheres nas séries. Em Telefonistas, Feel Good, Sex Education, Batwonan 

e Euphoria há um pouco de cada situação.    

Telefonistas traz um homem trans como personagem que viveu na Espanha da 

década de 1920 e que sofreu o terror de ser tratado como doente mental, além do 

preconceito social. Uma pessoa de vulva que se identifica pelo gênero masculino é 

personagem raro nas telas. Gentleman Jack traz uma mulher que viveu na Inglaterra de 1830 

e que por sua coragem, ousadia, inteligência e perspicácia foi considerada a primeira lésbica 

moderna. A personagem é uma mulher de 40 anos, que seria considerada velha para a 

época, a marca de desigualdade geracional também é relevante de ser observada.   

A Quarta Onda Feminista tem como um dos focos visibilizar as mulheres lésbicas, 

trans e bigênero dentro dos grupos considerados subalternizados. É possível esperar que 

elas passem a ser cada vez mais fontes de enredos, colocando as temáticas mais próximas da 

sociedade e instigando mais pessoas a tentar compreender as desigualdades e as 

experiências distintas pelas quais passam pessoas de diferentes identidades de gênero.   

Olhando para as classificações de identidade de gênero apresentadas no Manual de 

Comunicação LGBTI+ (REIS, 2018) a partir de quem não se identifica na noção binária de 

homem/mulher, como agênero e queer, percebemos que as séries ainda não focam em 

personagens mulheres assexuais, intersexuais ou mesmo no termo queer relacionado ao 

feminino. A pansexualidade chega a aparecer em Sex Education em uma pesquisa feita por 

uma personagem na internet. Por outro lado, têm produzido enredos apresentando dilemas 

recorrentes entre mulheres lésbicas, trans ou bi, a partir de situações positivas, naturais e 

que representam as histórias vividas por pessoas reais.    

Vergè (2021, p. 76) tece uma importante crítica às séries porque é comum que as 

narrativas tenham como base “uma psicologização das discriminações. A luta raramente é 

coletiva, a crueldade e a brutalidade das estruturas do poder raramente são mostradas de 

modo explícito”. Para a autora, “O que é preciso de coragem, de esforço cotidiano e de 

organização coletiva para dobrar as estruturas não é evidenciado”. Ao concordarmos com 

ela, entendemos que poucas séries realmente apresentam os avanços como lutas coletivas.  
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Para finalizar é importante trazer outra questão relevante já que este é um trabalho 

acadêmico. A presença de mulheres, também, em pesquisas acadêmicas, seja como 

produtoras de estudos ou como foco das pesquisas é um dos caminhos sugeridos para 

visibilizar as vozes femininas LGBTQIA+ na academia. Outra sugestão a ser pensada sempre é 

de incluir as investigadoras mulheres nas referências bibliográficas indicadas. A 

Epistemologia Feminista, chamada também de Feminist Stand Point, justifica que o rigor da 

metodologia científica seja aplicado às análises a partir do olhar de gênero. A forma como as 

autoras compreendem o mundo, que não é neutro, é aceita nesta epistemologia. Analisar a 

partir do olhar de gênero é uma forma de buscar igualdade.    

Da mesma forma como vemos maior presença de mulheres nas séries audiovisuais de 

ficção, precisamos enxergar pesquisadoras na academia. Para isso, é importante valorizar a 

presença delas, usando seus nomes (ou prenomes como algumas revistas chamam), pois os 

sobrenomes sempre vão indicar para o masculino – Nodari quando lido sozinho faz pensar 

que é um pesquisador porque nossa sociedade é machista. Então, usar pronomes femininos 

e nomes completos das pesquisadoras pode ser, também, uma das bandeiras da Quarta 

Onda Feminista.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

  

I LGBTQIA + CHARACTERS: 
HOW DOES THE AUDIOVISUAL SERIES USE NARRATIVES? 

 
ABSTRACT  

 
This article intends to situate audiovisual productions from the second to the third decade of the 
2000s that deal with LGBTQIA+ themes by presenting female characters in an unprejudiced and non-
stereotypical standpoint. The objective is to list series from streaming platforms which exhibit female 
homoaffective relationships without maintaining prejudices or reinforcing stereotypes. For this 
purpose, overall impressions were compiled from episodes and/or trailers of productions exhibited 
between 2019 and 2021, analyzed based on gender theories and proposing a gender perspective on 
the subject. The justification for such research is given by the social historical moment that allows 
academia to discuss ways of making visible those voices generally considered subordinate and, 
therefore, commonly invisible or silent in official history, literature and research. There are recent 
studies pointing to television journalism as being among those responsible for maintaining pejorative 
looks that reproduce approaches that encourage gender prejudice, at moments ridiculing instead of 
fighting prejudiced inclinations. As a result of the analysis of this article it will be possible to discuss 
that by understanding that we live in a Fourth Feminist Wave, these audiovisual fiction series that 
address this theme are expressing concepts also addressed by women's militancy and other current 
theories. In addition, the presence of characters whose stories reflect contemporary LGBTQIA+ 
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struggles are readily observed in the recent audiovisual industry within several productions contrary 
to what was produced for many years before, where gay characters were treated in an anecdotal 
way, being constantly represented as the targets of jokes. Therefore, the Fourth Feminist Wave, 
often seen expressed in social networks, might have been one of the inspirations for the 
entertainment industry to address issues related to gender issues in the construction of non-
heterosexual female characters. 
 
Keywords: Gender; Gender Views; Audiovisual Narrative; TV news; Stereotypes. 
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NOVAS CONFIGURAÇÕES DE FICÇÃO SERIADA: A REINVENÇÃO DE GOSSIP GIRL A PARTIR 
DO REMAKE 

 
Dayane Costa Oliveira da Silva1 

Alexandre Tadeu dos Santos2 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre o papel dos remakes na cultura midiática 
contemporânea, especialmente no que tange a ficção seriada. O texto consiste em uma pesquisa 
exploratória de caráter bibliográfico e encontra-se dividido em três partes. Em um primeiro 
momento, é feita uma breve definição do remake no contexto da ficção e das dinâmicas de produção 
e consumo a partir de Achouche (2017) e Proctor (2012; 2014). Os autores não apenas diferenciam 
remake de outros termos similares como o reboot, como também consideram o remake como um 
dos recursos encontrados pelos estúdios para revitalizar franquias já encerradas com novas histórias, 
personagens e perspectivas. No mesmo tópico, são apresentados exemplos de remakes na 
atualidade em franquias tanto do cinema quanto da televisão, demonstrando que não se tratam de 
acontecimentos isolados, mas de um fenômeno cultural que ocorre de forma simultânea à ascensão 
do streaming. Em seguida, a série Gossip Girl é apresentada: sua origem na literatura para jovens e 
adultos, sua eventual adaptação para televisão e seu caráter altamente comercial. O conceito de 
narrativas complexas de Mittell (2012) é utilizado para descrever aspectos interessantes presentes 
na série, como a intertextualidade e a narração onisciente, demonstrando que mesmo em séries 
mainstream tais elementos podem estar presentes, evidenciado o que o próprio autor chama de era 
da complexidade televisiva. Por fim, o remake de Gossip Girl é introduzido e alguns elementos 
presentes em seu primeiro episódio são apresentados para dar continuidade à discussão acerca dos 
remakes e a complexidade narrativa presente na ficção seriada. Notavelmente, discute-se neste 
momento o conceito de metarreflexão, também apresentado por Mittell, e como Gossip Girl abre 
mão do mesmo em seus novos episódios. Ainda, argumenta-se que tal recurso só é possível porque o 
remake, por sua natureza, possui infinito potencial para que diretores, produtores e roteiristas 
explorem narrativas gradativamente mais complexas. 
 
Palavras-chave: Ficção Seriada; Remake;  Narrativas Complexas; Gossip Girl. 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em 2007, a jovem Serena van der Woodsen desembarcou na Grande Estação Central 

de Nova York, ao mesmo tempo em que sua rivalidade latente com a melhor amiga, Blair 

Waldorf, foi colocada na mesa e, misteriosamente, uma blogueira anônima autodenominada 

"Garota do Blog" começou a expor os segredos mais sórdidos da sociedade nova iorquina 

                                                 
1 Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás. Doutoranda em Comunicação pela Universidade 

Federal de Goiás. E-mail: dayanecosta91@gmail.com.   

2 Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Professor na Universidade Federal de 

Goiás. E-mail: alexandre@ufg.br. 

mailto:dayanecosta91@gmail.com
mailto:alexandre@ufg.br
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em seu site homônimo, especificamente dos influentes adolescentes dos colégios Constance 

Billard (para meninas) e St. Jude's (para homens). 14 anos depois, em 2021, os dois colégios 

se uniram e agora são palco de mais uma rivalidade: as irmãs Julien e Zoya, e uma nova 

"Garota do Blog" disposta a espalhar segredos e aterrorizar estudantes.    

Serena, Blair, Julien, Zoya não são pessoas reais, os colégios Constance Billard e St. 

Jude's existem de fato em Nova York, o site "Garota do Blog" e seus escândalos nunca 

aconteceram; todos fazem parte do mundo diegético da série Gossip Girl, que há quase duas 

décadas apresenta o dia-a-dia de um grupo de jovens sofisticados e influentes. Inicialmente 

concebida no universo da literatura infanto-juvenil, foi adaptada para a televisão com 

grande sucesso de 2007 a 2012. Atualmente, os direitos autorais da série foram comprados 

pelo conglomerado HBO e um remake está em andamento, com primeira temporada 

disponível em seu serviço de streaming HBOMax.    

Desta forma, o presente artigo se propõe como uma reflexão acerca do conceito do 

remake dentro da cultura midiática atual, especialmente no que tange a ficção seriada 

televisiva. O texto consiste em uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico e 

encontra-se dividido em três partes. Em um primeiro momento, é feita uma breve definição 

do remake e do reboot3 no contexto da ficção e das dinâmicas de produção e consumo de 

audiovisual na atualidade a partir de reflexões de Achouche (2017) e Proctor (2012; 2014). 

Em seguida, a série Gossip Girl é apresentada, com ênfase em alguns elementos de 

complexidade narrativa que já apareciam em sua primeira versão. Por fim, discute-se alguns 

elementos presentes no primeiro episódio do remake de Gossip Girl e como este encapsula 

não apenas o fenômeno atual do remake, mas como justamente por sê-lo, apresenta 

aspectos narrativos que não seriam possíveis de outra forma.   

 

2 REMAKES E AFINS: NOVAS CONFIGURAÇÕES DE FICÇÃO SERIADA NA ERA DO STREAMING  

Segundo Achouche (2017), o número de remakes e reboots no universo televisivo 

cresceu drasticamente a partir dos anos 2000 e são um fenômeno recente, pelo menos em 

comparação aos remakes presentes no cinema de maneira consistente há décadas. Não 

                                                 
3 Embora tais termos possam ser traduzidos livremente para os verbos "refazer" e "reiniciar" em português, o 

sentido original dos mesmos enquanto objeto/produto se perde. Assim, neste artigo, optou-se pelo uso dos 

termos originais em inglês. 
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seria uma extrapolação pensar que tal fenômeno ocorreu de maneira concomitante à 

ascensão dos serviços streaming e do aumento de oferta de ficção audiovisual de qualidade.  

 Isso não é algo inédito; Mittell (2012) já apontou na década passada como as 

transformações tecnológicas impactam as narrativas seriadas. Agora, porém, o contexto é 

um pouco distinto. Se há algumas décadas a produção televisiva de alto valor era reservada 

à TV a cabo em canais como a HBO ou a séries de teor cult, hoje encontramos um universo 

midiático distinto e plural. Gigantes como Netflix, Amazon, Hulu, Disney+ oferecem em suas 

plataformas robustos catálogos com séries de altíssimo valor de produção. A alta 

competição entre os serviços e as novas demandas da audiência, exigentes e interessadas 

em conteúdos cada vez mais complexos obriga produtores, roteiristas e diretores a 

repensarem as próprias dinâmicas de suas narrativas, e como as mesmas podem reinventar-

se para o momento atual.   

Um dos recursos encontrados pelos estúdios para que isso ocorra surge no formato 

de remakes e reboots, produtos que se propõem a revitalizar franquias já encerradas com 

novas histórias, personagens e perspectivas. Tendo em isso em vista, pode-se observar que: 

Reboots são a mais clara manifestação do esforço atual dos estúdios e redes de 
televisão de construir e capitalizar em cima de franquias e marcas enquanto 
tentam reformular suas atuais propriedades, relançar e reinventá-las para alcançar 
seu máximo potencial comercial. Eles [estúdios e redes] fazem isso ao se livrar de 
continuidade narrativa mas, ao mesmo tempo, mantendo e "reinventando" seus 
personagens (ACHOUCHE, 2017, p. 67, tradução livre)4    

Mas o que vem a ser, de fato, um remake? E um reboot? Segundo Proctor (2012), os 

dois termos apresentam similaridades no que se propõem a realizar (adaptar e reconstruir 

uma narrativa prévia), mas diferentes na prática. Para o autor, um remake consiste em um 

novo texto5 derivado de um texto anterior, mas que ainda encontra-se contido no mesmo 

esquema narrativo. Assim, de acordo com tal definição, a adaptação de um livro para o 

cinema pode ser considerado um remake, pois utiliza um texto estabelecido (literário) como 

base para um novo texto (fílmico) que ainda mantém vínculos com o texto anterior (mesmos 

personagens, temas, tropos, cenários). Por outro lado, o reboot tenta começar do ponto 

                                                 
4 "Reboots are the clearest manifestation of the current efforts by studios and networks to build and capitalize 

on franchises and brands as they try to rebrand their current properties and relaunch and reinvent them to 

realize their full commercial potential. They do so by getting rid of narrative continuity altogether but also by 

retaining and "reinventing" their characters." 

5 "Texto" aqui não refere-se somente à literatura, mas a todo tipo de documento (gráfico, literário, audiovisual, 

etc.) que apresenta uma narrativa e permite algum tipo de leitura. 
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zero um texto estabelecido, reinventando aspectos fundamentais de sua estrutura e 

temática como se o mesmo fosse um novo texto. Um exemplo de reboot seria a total 

reconstrução de um texto ao criar uma nova linha do tempo com novos personagens que 

ignoram a existência do cânone prévio. Assim:    

Em outras palavras, um remake é uma reinterpretação de um filme; um reboot 
"recomeça" uma série de filmes que repudiam e visam tornar inerte a validade de 
seus predecessores. Além disso, um reboot não é a mesma coisa que uma prequel, 
pois está empenhado em se desconectar, em um sentido espaço-temporal, de suas 
encarnações anteriores em uma busca por autonomia. Concomitantemente, um 
reboot também não é uma sequel, pois isso novamente implicaria em uma 
aderência à continuidade. Um reboot começa uma história do "ponto zero", seja 
sob a perspectiva da origem ou de uma perspectiva de universos paralelos 
(PROCTOR, 2012, p. 4-5). 6 

O desejo de recomeçar uma história do zero foi justamente o que proporcionou o 

surgimento do conceito de reboot nos anos 1980, quando a companhia D.C. Comics, até 

então focada em quadrinhos, decidiu "reiniciar" as histórias de todos os seus personagens 

centrais com o intuito de dar-lhes um novo começo após anos de trajetória e, assim, 

recriando a marca para novos consumidores (ACHOUCHE, 2017). Tal informação é relevante, 

pois pode-se observar que a atual efervescência de remakes e reboots na cultura de 

entretenimento dá-se em grande parte às grandes franquias, desta vez no cinema e na 

televisão.    

A própria D.C. Comics fez contínuos reboots de seu universo ao longo dos últimos 15 

anos em sua cronologia cinematográfica, com notoriedade particular ao nicho relacionado a 

um de seus mais bem-sucedidos protagonistas, Batman. Não apenas o personagem foi 

reescrito e interpretado por diferentes atores, mas seu antagonista principal, Coringa, sofreu 

transformações drásticas e ganhou extrema notoriedade na cultura popular em duas de suas 

versões mais recentes: tanto no filme O Cavaleiro das Trevas (2008) quanto no spin-off 

Coringa (2019), o vilão recebeu elogios tanto de fãs quanto dos críticos pela originalidade de 

suas narrativas e pela alta qualidade de execução, recebendo prêmios antes nunca 

oferecidos a produtos do nicho de quadrinhos e super-heróis, como Oscars.   

                                                 
6 "In other words, a remake is a reinterpretation of one film; a reboot "re-starts" a series of films that seek to 

disavow and render inert its predecessor's validity. Furthermore, a reboot is not the same as a prequel, as it 
strives to disconnect itself, in a spatio-temporal sense, from the earlier incarnation in a quest for autonomy. 
Concurrently, a reboot is not a sequel as this would, once again, imply an adherence to continuity. A reboot 
wipes the slate clean and begins the story again from "year one," from a point of origin and from an alternative 
parallel position." 
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Concomitantemente, pode-se observar o caso de sucesso dentro dos produtos do 

grupo Disney: tanto os clássicos de animação Disney quanto as franquias Marvel e Star Wars 

passaram pelo tratamento do remake em graus diferentes. Filmes como Cinderela (2015), A 

Bela e a Fera (2017) e O Rei Leão (2019) se propuseram a reconstruir suas animações 

tradicionais através do live action e da CGI, removendo elementos ultrapassados ou 

controversos e/ou problemáticos de suas narrativas narrativas originais7 (MOLLET, 2020) em 

uma tentativa de adaptar tais produtos de forma que tornem-se mais condizentes com o 

atual ecossistema sociocultural.    

Adquirido pelo grupo Disney em 2009, a franquia Marvel foi reimaginada e tornou-se 

exemplo de sucesso de um remake do tipo reboot, dando origem a um gigantesco universo 

de caráter transmídia que tornou-se uma das franquias mais bem sucedidas da história, com 

um leque de produtos que abrange quadrinhos, jogos, filmes para cinema e spin-offs 

televisivos para o streaming, como WandaVision (2021) e Loki (2021). De forma similar, a 

franquia Star Wars foi adquirida pelo grupo Disney em 2012 e também sofreu 

transformações drásticas, dando origem a uma trilogia sequel (2015-2019) que, embora atue 

como uma continuação da história apresentada nos filmes prévios, apagou elementos de 

seu cânone prévio (notavelmente as histórias do universo externo aos filmes, como 

quadrinhos, livros e jogos) para a construção de um novo universo.   

Porém, os remakes não encontram-se restritos às grandes franquias do 

entretenimento mainstream. Séries consideradas clássicos cult como Arquivo X (1993-2002), 

Twin Peaks (1990-1991) e Veronica Mars (2004-2007) ganharam novos episódios 

respectivamente em 2016, 2017 e 2019, dando continuidade às suas narrativas décadas 

após seus episódios finais originais. Ainda, demonstrando que não se tratam de 

acontecimentos isolados, Acuna e Torres (2012), em matéria para a Insider, apontam que 

em maio de 2021 haviam 28 remakes, reboots e spin-offs em pré-produção, todos 

envolvendo grandes filmes ou séries televisivas dos mais diversos gêneros, como o desenho 

animado Rugrats (1991-2004), o filme Clueless (1995), e as séries Dexter (2006-2013) e Sex 

and the City (1998-2004).   

Neste sentido, Proctor (2012) acredita que estratégias de remake e reboot surgem 

como uma tentativa de revigoração de marcas e produtos, sendo uma resposta a possíveis 

                                                 
7 Por elementos controversos e/ou problemáticos em produtos passados da Disney, Mollet (2020) aponta a 

falta de diversidade em termos de elenco, temáticas com subtextos sexistas, etc. 
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fracassos de crítica e venda no passado. Entretanto, não é possível falar de remakes e 

reboots sem levar em consideração o grande fator nostálgico, onde estúdios apostam nas 

memórias afetivas da audiência e buscam, através delas, revigorar marcas e garantir 

engajamento em suas plataformas mesmo sem um histórico relevante de fracasso. Ainda, é 

possível também observar o desejo de marcas de adaptarem-se ao espírito do tempo atual, 

apresentando uma maior diversidade em seus elencos, temáticas que gravitam em torno de 

consciência social e tópicos políticos   

Dentre tais marcas encontra-se Gossip Girl, inicialmente uma franquia literária que 

foi adaptada para a televisão e, em 2021, sofreu um remake desta vez voltado para o 

streaming. Tal trânsito entre mídias e temporalidades ocorreu em um processo de quase 

duas décadas, e ajustou-se a públicos-alvos distintos. Ao mesmo tempo, suas narrativas 

também tiveram que se adaptar. Assim, para compreender como a narrativa de Gossip Girl 

se configura hoje, deve-se olhar para como ela foi previamente estabelecida.   

 

3 GOSSIP GIRL 

Criada por Cicely von Ziegesar em 2002, Gossip Girl surgiu no universo literário 

voltado para jovens adultos8 e consistiu, até 2011, em 13 livros publicados. Em Gossip Girl, 

os leitores são convidados a conhecer um grupo de protagonistas, jovens milionários que 

frequentam escolas de elite e possuem um estilo de vida baseado em festas, luxo e sexo. A 

história é norteada pela dinâmica de "animimizade"9 de duas protagonistas, as herdeiras 

Serena van der Woodsen e Blair Waldorf, e por uma blogueira anônima que se 

autodenomina Garota do Blog (tradução para o português de Gossip Girl) e tem como 

missão expor os segredos e escândalos da alta sociedade.   

Desde sua gênese, Gossip Girl ficou conhecida por colocar como temática central 

diversas práticas de consumo voltadas para jovens (PATTEE, 2006). Nas histórias 

apresentadas, as personagens transitam por uma glamourosa Nova York dos anos 2000, 

                                                 
8 A literatura de jovens adultos (do inglês: young adult) consiste em uma categoria popular de ficção literária 

voltada para jovens entre 12 e 19 anos, e se manifesta a partir de gêneros diversos. Dentre os mais populares 

estão o romance e as narrativas de amadurecimento, nas quais personagens passam pela puberdade e chegam 

até a vida adulta. 

9 Tradução livre do termo em inglês frenemy, que indica uma relação na qual as duas partes são próximas e 

íntimas, porém possuem uma rivalidade latente. 
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vestindo roupas de grife, dirigindo carros de luxo e ostentando um estilo de vida intangível e 

idealizado por adolescentes.  

O sucesso dos livros eventualmente resultou em uma adaptação televisiva produzida 

pelo canal aberto The CW em 2007, contando com seis temporadas e 121 episódios, tendo 

seu episódio final em 2012 e foi frequentemente categorizado como uma teen soap 

(tradução livre: novela para adolescentes). A série não apenas obteve boa recepção por 

parte da crítica e dos assíduos leitores da série original, como também conseguiu capturar 

uma legião de novos fãs, que se encantaram com os dramas vividos por Serena e Blair e 

cravaram a série como uma das mais relevantes dos anos 2000.    

Há quase 20 anos atrás, Murray (2002) já mencionava a emergência de um fluxo 

entre mídias, especificamente do livro para as telas (até o momento, do cinema). Embora a 

autora tenha uma reflexão mais voltada para a indústria literária, foi capaz de observar 

como novas práticas de produção e consumo eram indicativos de uma nova forma de 

adaptação: entre mídias (chamadas pela autora de cross-platform10).  

Assim, embora Gossip Girl não se encaixe na definição formal de Jenkins (2009) 

acerca de uma narrativa transmídia, foi parte expressiva do movimento de adaptação de 

literatura de jovens e adultos para o cinema ou televisão, e sua subsequente popularização, 

ao lado de séries literárias como O Diário da Princesa (2000-2015), Crepúsculo (2005-2008), 

Harry Potter (1998-2007) e The Hunger Games (2008)11.    

Pode-se também dizer que, apesar do caráter episódico e do alto teor comercial12 

Gossip Girl obteve êxito ao construir uma trama contínua e constante ao longo dos 

episódios, com questões como a busca pela identidade da Garota do Blog e os conflitos 

pessoais das personagens. A série também apresentou recursos narrativos complexos de 

forma esporádica e experimental, como referências a outros filmes e séries, sequências 

oníricas, uso criativo de recursos de narração e estímulo ao engajamento de fãs.  

                                                 
10 Em tradução livre, "entre plataformas". 
11 Embora as séries literárias aqui usadas como exemplo são extremamente diferentes em temática, estilística e 

até mesmo em grupos de fãs, todas voltam-se para um público jovem e adulto, sendo produzidas em intervalos 

temporais bastante próximos. Isso mostra que seus sucessos não ocorreram de maneira isolada ou aleatória, 

mas sim foram parte de um padrão cultural do momento. 

12 Como apontado por Mittell (2012), complexidade narrativa e valor (no sentido de qualidade e gosto) não são 

mútuos. Uma série pode ter uma temática e um formato convencionais e mesmo assim apresentar elementos 
de complexidade narrativa interessantes, da mesma forma que uma série pode apresentar alta complexidade 
narrativa mas oferecer um grau de entretenimento e satisfação baixo. 
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De acordo com Mittell (2012), de maneira sucinta, a complexidade narrativa consiste 

na redefinição da própria estrutura da ficção seriada, no sentido de que sua forma 

(episódios) e seus elementos internos (tropos, narração, continuidade) sejam explorados de 

maneira questionadora e inovadora.    

Dentre os recursos possíveis para se obter a complexidade narrativa, um dos mais 

populares consiste no uso de sequências fantasiosas para deliberadamente criar confusão 

no espectador e explorar aspectos particulares da psique de personagens. Tal recurso é 

utilizado diversas vezes em Gossip Girl, notavelmente com a personagem Blair e seus sonhos 

recorrentes, onde se vê como Holly Golightly, a protagonista do clássico filme Bonequinha 

de Luxo (1961).  

Nestas sequências particulares, a série recria cenas icônicas do filme mencionado, 

com Blair tomando café da manhã em frente à joalheria Tiffany ou correndo atrás de um 

gato na chuva (Figura 1).   

 

 Figura 1: Blair em Gossip Girl (acima); Holly Golightly em Bonequinha de Luxo (abaixo) 
 

 
Fonte: BONEQUINHA... (1961); GOSSIP... (2007) 

 

 Nos sonhos de Blair, é possível observar pelo menos dois elementos interessantes 

podem ser apontados: o primeiro é a própria execução da sequência onírica, que é editada 

de forma similar um flashback, onde o corte narrativo para o sonho equivale a um corte 

temporal, suspendendo o tempo diegético. O segundo é o uso da intertextualidade13, com as 

                                                 
13 O conceito de intertextualidade foi mencionado pela primeira vez por Julia Kristeva a partir de seus estudos 

acima de Mikhail Bakhtin e, a grosso modo, refere-se à noção de que textos existem dentro de outros textos. 
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referências ipsis litteris da série a outro filme; logo, tem-se um texto (série) que diretamente 

reinterpreta outro texto (filme), dentro do que Proctor (2014) aponta como uma 

comunicação que ocorre entre diversos textos e permite a criação de significados que não 

existiriam de outra forma.   

Outro aspecto de complexidade narrativa mencionado por Mittell (2012) presente 

em Gossip Girl é o uso criativo da narração, seja quebrando a quarta parede14 ou tornando 

tênues os limites entre diegese e extradiegese. É aqui que Gossip Girl apresenta um de seus 

aspectos mais brilhantes, ao abrir mão do uso contínuo da narração onisciente intrusa15 para 

definir sua infame personagem epônima, a Garota do Blog (tradução brasileira de Gossip 

Girl). Garota do Blog possui uma personalidade própria, sempre apresentando diversos 

comentários sarcásticos e engraçados, e com bordões que saíram do universo da série e 

adentraram no universo das gírias de sua audiência: ao final de cada episódio, Garota do 

Blog se despedia dos espectadores usando a frase xoxo Gossip Girl (em tradução livre: 

beijinhos e abraços, Garota do Blog), tão popular ao ponto de aparecer no dicionário virtual 

de gírias da língua inglesa16.    

Porém, embora Garota do Blog seja apresentada para os espectadores como uma 

narração extradiegética em voice over, ela não está alheia à narrativa, sendo uma 

personagem ativa na história. Garota do Blog é a responsável pela manutenção do blog de 

fofocas que expõe e aterroriza as outras personagens e, ao longo de cada episódio, 

demonstra conhecimento de tudo o que acontece nas vidas das personagens, chegando até 

mesmo a apresentar questionamentos filosóficos sobre tópicos como popularidade, dinheiro 

e amor.    

Os aspectos complexos, porém, não se limitaram apenas ao conteúdo do que Garota 

do Blog fala em cada episódio. O maior plot twist da série também veio associado à ela: a 

revelação de sua identidade tanto para as personagens na diegese, quanto para os 

                                                 
14 Termo que descreve um recurso narrativo no qual personagens dentro da diegese diretamente se dirigem ao 

espectador, falando para a câmera e demonstrando um grau de consciência sobre a própria história a ser 

contada. 

15 Consiste na presença de um narrador externo à diegese, através do recurso de voice over (no caso da 

televisão), que conta a história sabendo todos os detalhes do íntimo dos personagens e oferecendo 

comentários e opiniões. 

16 Xoxo Gossip Girl em Urban Dictionary. Disponível em: 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Xoxo%20gossip%20girl. Acesso em: 31 jul. 2021. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Xoxo%20gossip%20girl
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espectadores na extradiegese. Apesar de se autodenominar como uma garota e ser 

conhecida como tal pelas outras personagens, e ter uma voz de narração feminina, é 

revelado no último episódio da série que a Garota do Blog é, na verdade, um homem e um 

dos protagonistas da série, o (até então) mocinho Dan Humphrey, namorado de uma das 

protagonistas. Tal revelação foi fonte de debates na internet ao longo de anos  (DIBDIN, 

2021; ACKERMAN, 2020), o que demonstra o impacto da série no imaginário.    

Várias camadas de complexidade podem ser observadas aí: 1) a narração onisciente 

que oferece comentários diversos acerca da própria história; 2) uma narradora anônima que 

também é personagem da história;  3) uma subversão de expectativas acerca dessa 

personagem, tanto em nível diegético (personagens do próprio universo de Gossip Girl não 

sabiam quem a Garota do Blog era) e extradiegético (espectadores não esperavam que a 

Garota do Blog fosse um homem devido à narração feminina, tampouco que fosse um dos 

mocinhos); 4) interação entre fãs na internet, debatendo sobre a identidade da Garota do 

Blog e investigando em episódios anteriores por pistas que indicavam tal plot twist.    

Desta forma, a complexidade narrativa sempre esteve presente na série, mesmo que 

de forma discreta, demonstrando o que Mittell (2012) definiu como a era da complexidade 

televisiva. Para o autor, tal complexidade tornou-se a norma da ficção seriada dos anos 1990 

adiante, o que consequentemente criou uma audiência com interesses específicos e uma 

demanda por produtos televisivos de maior qualidade, independente de seu gênero ou 

temática.  

Ainda, segundo o autor, a complexidade narrativa é extremamente eficaz pois atrai 

grupos de fãs comprometidos, que abordam os produtos televisivos não mais de forma 

passiva, mas de forma ativa (investigando, elaborando teorias, encabeçando discussões 

etc.). Todos esses pontos são relevantes para que se entenda o ponto de partida de Gossip 

Girl e sua atual reinvenção, pois a premissa do remake é sustentada não apenas na nostalgia, 

mas em elementos da narrativa que apresentam complexidade.   

 

4 A NOVA GAROTA DO BLOG: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O REMAKE DE GOSSIP 

GIRL  

Quando novos episódios dentro do universo de Gossip Girl foram anunciados em 

2019 (PORTER, 2019), não se sabia ao certo se o que viria seria um remake, um reboot ou 
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alguma variação dos anteriores, mas a expectativa ao trazer de volta um dos grandes 

sucessos dos anos 2000 era alta. Com um novo elenco focado na diversidade17, novas tramas 

e apresentando um remake do tipo sequel (ou seja, uma continuação direta da história 

prévia), Gossip Girl foi adquirida pela HBO e produzida para seu serviço de streaming, 

tornando-se em 2021 a estreia mais bem sucedida da plataforma até então (AUSIELLO, 

2021).    

A história do remake é centrada, novamente, no relacionamento entre duas 

mulheres que são simultaneamente amigas e rivais. Desta vez, protagonizam a trama as 

irmãs Julien e Zoya, ambas estudantes do agora colégio integrado Constance Billard St. 

Jude's (ou seja, uma junção dos dois colégios da série original). A temática do luxo, do 

romance, da intriga e do sexo continua presente, porém agora trazendo debates sobre 

questões sociais pontuais, como racismo, LGBTQ+fobia e misoginia.   

Apesar de uma recepção mediana por parte da crítica de entretenimento, os 

espectadores se propuseram a analisar os novos episódios, procurando referências da série 

original e possíveis pistas para um futuro da narrativa (PRANCE, 2021). Tal atitude reforça o 

argumento de que a complexidade narrativa é capaz de criar espectadores mais engajados e 

sagazes, que aplicam seu tempo e energia no produto em questão de forma mais incisiva 

(Figura 2) e, no caso específico de Gossip Girl, isso só é possível por ser um remake, o que 

permite tal grau de interatividade com o conteúdo previamente apresentado pela série.   

 
Figura 2: Referências à série original apontadas por sites 

 

 
Fonte: PRANCE (2021) 

 

                                                 
17 Uma das críticas recorrentes à série original era a ausência, por exemplo, de atores negros em papeis de 

destaque. Isso foi retificado no atual remake, onde duas protagonistas são mulheres negras. 
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O ato de procurar meta referências dentro da narrativa acompanha o que Mittell 

(2012) define como metarreflexão. No caso, a metarreflexão consiste na narrativa, em si, 

refletindo sobre si mesma, seus tropos e suas particularidades. Tendo isso em vista, o 

remake de Gossip Girl  abre mão da metarreflexão de maneira direta, o que de antemão já 

demonstra sua relativa complexidade narrativa para o espectador.    

O momento mais interessante para visualizar a metarreflexão acontece durante a 

sequência da sala dos professores. Nesta sequência, os atuais professores do colégio central 

da trama desabafam sobre a dificuldade em lidar com os alunos devido à arrogância e ao 

imenso privilégio financeiro dos mesmos. A discussão eventualmente deságua para histórias 

controversas que ocorreram previamente na instituição e que envolveram ex-alunos de 

destaque (incluindo personagens da série original sendo mencionados por nome). Neste 

momento, uma das professoras confessa que foi ex-aluna do colégio e que, durante sua 

época enquanto estudante, apenas uma pessoa era capaz de controlar os alunos: a infame 

Garota do Blog. Logo em seguida, a professora liga um computador e abre a página de um 

site desativado, e explica aos colegas qual era a mística ao redor do mesmo.   

Espectadores que acompanharam a série original ou leram os livros imediatamente 

reconhecem a página da web mostrada pela personagem: trata-se do blog original que dá 

título à série e que foi foco de grande parte da narrativa central. Ainda, é possível 

reconhecer também a identidade visual do layout do blog apresentado, equivalente ao estilo 

gráfico da vinheta de abertura da série original (Figura 3). 

 

Figura 3: O blog desativado no remake (esquerda); a abertura da série original (direita) 
 

 
Fonte: GOSSIP... (2021); GOSSIP... (2007) 

 

É também nesta sequência onde os professores decidem reativar a Garota do Blog 

com o intuito de 'ensinar uma lição' aos estudantes. De certa forma, pode-se pensar que o 

recurso do remake também acontece na diegese, onde um grupo de pessoas decide 
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recomeçar uma narrativa que já havia sido encerrada. Ainda, a forma pela qual Garota do 

Blog retorna se propõe a subverter expectativas: na série original, um mistério recorrente e 

que só foi revelado no último episódio consistia na identidade da Garota do Blog. Agora, 

logo no primeiro episódio, já é revelado quem está por trás da persona. Apesar dessa 

revelação prematura, é possível argumentar que isso torna a trama mais interessante, pois 

faz a audiência pensar que existirá algo ainda mais envolvente do que um simples mistério 

ao redor da identidade de uma blogueira anônima.    

Outro ponto relevante reside na já mencionada narração onisciente, tão 

característica da série original. No momento em que Garota do Blog volta a 'atuar', a voz da 

narradora original18 também retorna, quebrando a quarta parede e realizando comentários 

ácidos. Existe aí uma ironia deliberada apresentada pela narrativa. Fãs da série antiga já 

sabem que a antiga Garota do Blog era, na verdade, um homem, sendo sua narração 

feminina apenas uma manifestação de um eu lírico blogueiro. Agora, na série nova, é 

explícito que a Garota do Blog é na verdade um grupo de pessoas liderado por uma 

professora, mas sua narração volta à voz original da série anterior. Novamente a série utiliza 

a narração onisciente como um recurso criativo, porém agora confiando nos espectadores, 

afinal já sabem quem a Garota do Blog é e como ela atua.    

É interessante também observar aqui a adaptação diegética da própria Garota do 

Blog, que saiu do ambiente do blog para plataformas de redes sociais atuais. A narrativa 

demonstra um alto grau de metarreflexão ao colocar seus personagens para comentarem 

que blogs e até mesmo o Twitter são veículos comunicacionais ultrapassados e que, para a 

nova versão da Garota do Blog ter audiência, precisam migrar para plataformas mais 

relevantes, como Instagram.    

Quando Gossip Girl surgiu, ainda como livro, blogs eram as plataformas sociais na 

internet com maior apelo entre seu público-alvo, que. Smartphones estavam dando seus 

primeiros passos no mercado de novas tecnologias, e redes sociais como Instagram surgiram 

em 2010 e só se expandiram efetivamente em 201219, no ano em que a série original foi 

                                                 
18 A narração tanto na série original quanto no remake é feita por Kristen Bell, atriz que protagonizou a série 

Veronica Mars, citada por Mittell (2012) como um dos expoentes de narrativa complexa nos anos 2000. 
 

19 O Instagram surgiu em 2010 como aplicativo exclusivo para dispositivos iOS e em 2012 foi disponibilizado 

para outros sistemas operacionais, como Android, o que contribuiu para sua massiva popularização. 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            266 

cancelada. A transformação digital da última década não apenas afetou a premissa da 

história (de um blog para o Instagram),  como também foi discutida pelos personagens 

diegeticamente. Assim, a narrativa apresentada no remake traz a implicação de que o 

mundo de Gossip Girl não está parado no tempo e que evoluiu de forma análogo ao mundo 

real, com suas personagens acompanhando as mudanças tecnológicas (Figura 4).   

 

Figura 4: A saudação original da Garota do Blog, agora em outra rede social 
 

 
Fonte: GOSSIP... (2021) 

 

Assim, em vista do que foi apresentado, pode-se argumentar que o grau de 

complexidade narrativa apresentado na série atual só é possível devido à mesma ser um 

remake, o que permite que o texto atual reflita acerca de si mesmo e do que veio 

previamente, adaptando-se ao momento atual. Retomando Achouche (2017), o autor afirma 

que um remake permite que elementos de um texto específico (como suas personagens) 

tornem-se potencialmente infinitos, podendo ser utilizados e reorganizados de formas 

diversas ao invés de simplesmente "resetados" (como ocorreria em um reboot).  

Tal potencial infinito é claramente visível no remake de Gossip Girl, que embora 

possua a mesma premissa da série original, consegue capturar a essência do momento atual 

vivido pela ficção seriada, onde, nas palavras da nova Garota do Blog (ou seria do 

Instagram?), "a única coisa que torna uma história interessante é como ela é contada"20 

(GOSSIP, 2021). 

 

5 CONCLUSÃO 

Não seria possível, dentro dos limites de um artigo, esgotar a temática aqui abordada 

tampouco apresentar resultados definitivos acerca de um objeto que está em contínua 

                                                 
20 "The only thing that makes a story interesting is how it's told." 
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transformação e em fase de execução21. Desta forma, ao invés de uma conclusão, pretende-

se aqui apontar possíveis desdobramentos e provocações que podem enriquecer a discussão 

acerca dos remakes e reboots no contexto da ficção seriada.   

A partir dos breves apontamentos aqui realizados, pode-se levantar questões acerca 

da ideia de adaptação na ficção, particularmente na ficção seriada que transita entre mídias. 

Se um remake é, por definição, uma adaptação, seria possível considerar que sua própria 

concepção já implica em um potencial de gradual sofisticação narrativa? Afinal, nas 

adaptações de Gossip Girl, da literatura para a televisão e, logo em seguida, para uma 

segunda versão (o remake televisivo), mudanças significativas são feitas na diegese de forma 

que a narrativa fictícia acompanhe o ethos no qual está inserida, o que consequentemente a 

torna mais rica.    

Também é possível observar que em sua iteração original na televisão, Gossip Girl já 

apresentava aspectos de complexidade narrativa, demonstrando que tais recursos não 

pertencem exclusivamente a canais fechados ou de séries de caráter cult. Mesmo na ficção 

seriada de caráter comercial e mainstream, roteiristas e diretores podem experimentar com 

os recursos disponíveis para enriquecer suas narrativas, como os mencionados usos de 

sequências oníricas, narrações oniscientes e, como visto no remake, a metarreflexão.   

Por fim, é interessante reforçar como a profusão de remakes da última década ocorre 

de maneira concomitante à ascensão das plataformas de streaming e das novas formas de 

consumo de filmes e séries. Se a atual era da ficção seriada é a era da complexidade 

narrativa, pode-se deduzir que espectadores contemporâneos estão cada vez mais exigentes 

no que diz respeito às narrativas que consomem.  

Com a alta competição existente entre as plataformas de streaming e a grande 

variedade de filmes e séries oferecidos, narrativas precisam ser cada vez mais envolventes e 

significativas para ganhar a atenção da audiência. Assim, apostar em remakes talvez seja o 

futuro, pois trazem a familiaridade e a nostalgia (logo, são apostas seguras) associadas ao 

potencial infinito que se apresenta quando um texto é adaptado.   

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

  

                                                 
21 Novos episódios de Gossip Girl estão sendo produzidos no momento da escrita deste artigo. 
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NEW SERIAL FICTION CONFIGURATIONS: GOSSIP GIRL´S REINVENTION THROUGH REMAKE 
 

ABSTRACT  
 

This paper reflects on the role of remakes in contemporary media culture, especially surrounding 
serial fiction. The text consists in an exploratory research and a literature review, and it's separated 
in three parts. First, after Achouche (2017) and Proctor (2012; 2014), the concept of remake is briefly 
defined in the context of fiction and its dynamics of production and consumption. The authors not 
only establish a difference between remake and other similar terms (such as 'reboot'), but also 
consider the remake as one of the most important resources found by studios to revitalize older 
franchises with new stories, characters and perspectives. In the same topic, examples of remakes in 
the current moment are presented, both in movies and television, which demonstrates how they're 
not isolated events, but a cultural phenomenon that walks hand in hand with the rise of streaming. 
After that, the Gossip Girl series is introduced: its origins in young adult literatura, its eventual 
adaptation to television and its highly commercial appeal. Mittell's concept of complex narratives 
(2012) is used to describe interesting aspects in the series, such as intertextuality and omniscient 
narration, demonstrating how even mainstream shows can offer such elements. This also puts in 
evidence what the author defines as the age of complexity in television. In the end, the Gossip Girl 
remake is presented and some of the elements from its first episode are discussed in relation to 
remakes and narrative complexity in serial fiction. Notably, Mittell's notion of meta-reflection is 
observed in relation to Gossip Girl's new episodes. Also it is argued that the level of meta-reflection 
visible in the episodes is only possible because it is a remake which, by its nature, has infinite 
potential for directors, producers and screenwriters to explore gradually more complex narratives.  
 
Keywords: Serial Fiction; Remake; Complex Narratives; Gossip Girl. 
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O FILME “AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA” E OS INVISÍVEIS  DA REGIÃO   
 

Jorgelene dos Santos Olivera1 

Jorge Pedro Sousa2 

 
RESUMO 

 
 

O foco desta investigação é a representação da Amazônia brasileira a partir dos elementos gerais que 
compõem a vinheta de introdução do documentário “Amazônia Sociedade Anônima”, da Pindorama 
Filmes, exibido em 2015, pela Rede Globo de Televisão, emissora comercial de maior audiência no 
Brasil, bem como a percepção que os habitantes da região têm da sua representação na referida 
vinheta. Parte-se da seguinte pergunta de investigação: a imagem de que a região é um vazio de 
populações resulta de um olhar externo ou os moradores locais reforçam essa ideia? A metodologia 
cruza a análise de conteúdo e do discurso utilizando ferramentas quantitativas e qualitativas. Foi 
realizado um grupo focal que em seguida foi complementado com entrevistas em profundidade 
semi-estruturadas, de acordo com as propostas metodológicas de estudiosos do assunto. Partindo da 
ideia de que as produções midiáticas desempenham um papel essencial sendo, muitas vezes, a 
marca da sociedade, buscou-se refletir, especificamente, sobre o binômio visibilidade/invisibilidade 
dos moradores, indígenas ou não, que vivem nesta região. Ao analisar a vinheta do filme “Amazônia 
Sociedade Anônima” percebeu-se que o foco principal é centrado nas representações de natureza, 
na exuberância da floresta, na preservação ou na destruição, ou ainda no desmatamento da região. 
Neste breve filme que transmite diversas mensagens, os habitantes do local estão ausentes da 
narrativa. As imagens mostradas em destaque todas as vezes em que o filme é exibido não fazem 
nenhuma referência às populações tradicionais ou aos moradores das cidades amazônicas que foram 
entrevistados e até tiveram voz ao longo do filme. Conclui-se então, que ao intitular o audiovisual 
com os termos “sociedade” e “anônima” pode-se inferir, no primeiro momento, à invisibilidade dos 
habitantes da região. Uma análise detalhada demonstra que a vinheta, portanto, reforça essa 
invisibilidade que não resulta apenas de um olhar externo, mas também é reforçada pelos 
moradores da região.  

Palavras-chave: Amazônia; Televisão; Vinheta; Invisibilidade.  
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 Quantas Amazônias cabem dentro da Amazônia? A maior reserva ambiental do 

planeta tem sido inspiração para muitos relatos, sejam esses de caráter documental ou 

ficcional. Desde os cronistas das Descobertas à representação midiática atual, passando pela 
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produção cinematográfica, essas representações construídas sobre a Amazônia reforçam 

ideias elaboradas pelo trabalho desenvolvido por norte-americanos e europeus. Como 

demostra Guarin (2012), ao analisar elementos do cinema documental da primeira metade 

do século XX, são representações que ainda permanecem arraigadas, algumas delas há pelo 

menos 500 anos.  

É comum nos relatos sobre a região a predominância de imagens de uma floresta, de 

um “vazio demográfico”. Está assim em escritos que resultaram da caravana do capitão 

Pedro Teixeira na famosa expedição de “apossamento do Amazonas”, ocorrida no período 

entre 1637 e 1639, entre outros relatos relacionados aos desbravamentos lusitanos 

(TEIXEIRA, 1889).   

Essa imagem de que a região é um vazio de populações resulta de um olhar externo 

ou os moradores locais reforçam essa ideia? Partindo deste questionamento, este trabalho 

buscar analisar qual é a representação da Amazônia brasileira presente na vinheta de 

introdução do filme “Amazônia Sociedade Anônima”, da produtora brasileira Pindorama 

Filmes e exibido em 2015 pela Rede Globo de Televisão, emissora comercial de maior 

audiência no Brasil, e como essa representação é percebida por jovens universitários que 

vivem na região.  

Investigar esta percepção considerando o binômio visibilidade/invisibilidade está no 

foco deste estudo que pretende ainda analisar o que percebem esses jovens acerca da sua 

representação nesta vinheta, enquanto sujeitos amazônicos. Para tanto, parte-se da ideia de 

que as produções midiáticas desempenham um papel essencial sendo elas, de acordo com 

Mainguneau (2001), a marca dessa sociedade. Para muitas pessoas, a televisão é o único 

meio de acesso a produtos de entretenimento e única companhia quando é preciso estar em 

casa, por vontade ou não.  

Raros e recentes são relatos como o de Algot (1914) que percorreu a região 

“desconhecida” do Baixo Amazonas, teve contato direto com cientistas locais e descreveu, 

sem deixar de lado o olhar eurocêntrico, parte da cidade de Belém, capital do Pará, de onde 

iniciou a sua expedição em direção ao Oeste do estado.  

Agora que descrevi todo o círculo panorâmico, resta apenas a cidade moderna ao 
norte do nosso navio; docas de cimento e grandes armazens de ferro constituindo 
o “Porto” do Pará, construído por empresas estrangeiras e indicando a necessidade 
absoluta de atividade estrangeira aqui para inaugurar [...] (ALGOT, 1914, tradução 
livre).   
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Com o objetivo de compreender alguns dos elementos expostos e para entender 

melhor o objeto deste estudo, apresentamos a seguir notas do filme colocado em debate e 

notas sobre a vinheta em si, elemento constituidor de marca, como indica Schiavoni (2007).    

1.1 NOTAS DE APRESENTAÇÃO: A VINHETA E O FILME AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA 

O longa metragem Amazônia Sociedade Anônima foi produzido pela Pindorama 

Filmes, uma produtora de audiovisual brasileira. Foi exibido de forma fragmentada em cinco 

episódios semanais, com média de tempo de dez minutos cada um, no ano de 2015 pela 

Rede Globo de Televisão, emissora comercial de maior audiência no Brasil.  

O filme não é objeto de estudo deste trabalho, mas sim a vinheta em si, que marca a 

introdução de cada um desses episódios por ser exibida sempre no início da veiculação. Por 

isso, faz-se necessário uma breve introdução sobre o termo vinheta para esclarecer o 

contexto em que foi apresentada.   

Em primeiro lugar, buscou-se a definição no verbete do dicionário. Para Bechara, 

vinheta é definida como: “filme, música ou curto texto que caracterizam uma emissora ou 

programa e que, geralmente são apresentados no princípio, no fim ou nos intervalos das 

transmissões”(BECHARA, 2011, p.1292). 

Procurando uma citação mais próxima ao objeto deste estudo buscou-se o conceito 

de vinheta em dois autores que são referência em definições de termos ligados à 

comunicação. No verbete da obra intitulada Dicionário de Comunicação encontram-se pelo 

menos seis conceitos relativos ao termo. Optei por reunir os principais elementos e a 

seguinte definição é a que mais se aplica ao estudo em questão: vinheta é definida como um 

breve filme sempre exibido antes dos produtos audiovisuais com o objetivo de chamar a 

atenção para o conteúdo. Uma mistura de sons e imagens que dividem os segmentos de um 

filme ou programa e podem ser apresentadas tanto no início quanto no final da exibição das 

produções. (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p.598-600).       

No cinema, a vinheta é introduzida por volta da década de 1950, tornando-se quase 

obrigatória nas prévias das exibições. Schiavoni (2007) estudou o papel da vinheta no 

estabelecimento de uma marca em telejornais brasileiros. Importante ressaltar as 

conclusões às quais chega a autora:  

No que diz respeito ao segmento informativo, vimos a contibuição das vinhetas 
quanto a identificar a origem do produto, apresentar seu conteúdo e efetivar 
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contratos: na mira, o telespectador. A adesão da audiência.Afinal, sobretudo na 
telinha tudo é uma questão de imagem. (SCHIAVONI, 2007, p.227).   

A respeito do filme, destaca-se que no sítio na internet da produtora, o longa-

metragem é descrito por meio de um texto curto, reproduzido a seguir, que chama a 

atenção para os fatos mostrados no documentário:  

O futuro da maior floresta tropical do mundo será decidido na região da rodovia 
BR-163, onde grileiros estão roubando imensas áreas de florestas públicas, um 
patrimônio do povo brasileiro. Em resposta ao fracasso do governo brasileiro em 
defender efetivamente essas florestas, as populações tradicionais estão na linha de 
frente contra grileiros para salvar a Amazônia. (PINDORAMA FILMES, 2021a).  

Em seguida à descrição do filme, aparece a indicação de que “238 árvores foram 

plantadas”. Essa informação, colocada logo acima da ficha técnica, não explica o local nem 

as condições em que foram plantadas essas árvores. A equipe técnica do filme é composta 

pelo diretor Estevão Ciavatta, a fotografia feita por Dudu Miranda e Fernando Acquarone, a 

edição por Bernardo Pimenta e a produção por Estevão Ciavatta e Susana Campos. 

Em seu sítio, a Pindorama Filmes se autodefine como:  

a primeira empresa do audiovisual brasileiro a neutralizar o carbono de todas as 
suas atividades. Com 14 anos de experiência, desenvolvemos nossa vocação 
popular trabalhando o conteúdo como entretenimento. Desde 2000, criamos mais 
de 2000 horas de cinema, tv, comerciais, mídia digital e produzimos mais de 3000 
árvores. Pindorama significa terra das palmeiras em tupi-guarani. É assim que os 
nativos chamam nosso país (PINDORAMA FILMES, 2021b).  

O longa metragem é narrado pela respeitada atriz brasileira Fernanda Montenegro. 

Logo na apresentação, do primeiro episódio ela fala: “Nós viajamos mais de 10 mil 

quilômetros por água, terra e ar para tentar revelar uma sociedade que continua anônima 

para o Brasil”. Certamente toda a narrativa merece uma investigação detalhada, mas este 

trabalho não pretende analisar o filme em si, como já foi dito, mas a vinheta que o 

apresenta.  

Para entender melhor essas e outras questões elencadas, faz-se necessário além de 

conhecer um pouco mais sobre o filme, destacar algumas anotações sobre a região 

amazônica, na parte brasileira, assim como da cidade de Santarém, onde está localizada a 

universidade de onde são oriundos os jovens entrevistados para este estudo. É o que se 

apresenta a seguir.     
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1.2 DELIMITAÇÕES SOBRE A REGIÃO AMAZÔNICA E A CIDADE DE SANTARÉM (PA) 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informam que a região 

amazônica, compreendida pela bacia do Rio Amazonas, a mais extensa do planeta, é 

formada por 25 mil quilômetros de rios navegáveis, em cerca de 6.900 quilômetros 

quadrados, dos quais aproximadamente 3.800 quilômetros quadrados estão no Brasil.  

Com a designação de Amazônia Legal, estabelecida no artigo 2º da Lei nº 5.173, de 

outubro de 1966, a região abrange os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do Maranhão e mais cinco municípios do 

estado de Goiás. O que representa 59% do território brasileiro, distribuído por 775 

municípios, onde viviam no ano de 2000, segundo o Censo Demográfico, 20,3 milhões de 

pessoas (12,32% da população nacional), mais da metade deste montante, ou seja, 68,9% 

vivendo em zonas urbanas.  

Elevada à categoria de cidade em 1848, a antiga aldeia do Tapajós, hoje Santarém, 

surgiu com as expedições militares dos conquistadores portugueses no século XVII que 

trouxeram para cá missões religiosas. A Carta Régia de 6 de junho de 1755 deu à antiga vila o 

mesmo nome de uma cidade lusitana.  

Dados do último censo demográfico brasileiro atestam que 304 mil habitantes vivem 

em Santarém, em uma área de aproximadamente 80 quilômetros quadrados divididos em 

48 bairros. Com uma população predominantemente jovem, a cidade é sede da primeira 

instituição de ensino superior pública implantada no interior da Amazônia, a Universidade 

Federal do Oeste do Pará (UFOPA) que oferece cerca de 50 cursos de graduação e pós-

graduação, entre eles o bacharelado em Engenharia Florestal cujos alunos foram ouvidos 

para esta investigação.  A universidade está bem no centro da região Oeste do estado do 

Pará,  que abrange 722 mil quilômetros quadrados e tem a divisão administrativa regional 

formada por 25 municípios e quase um milhão e meio de habitantes. Dentre estes, os jovens 

universitários ouvidos para esta investigação (IBGE, 2014). 

2 ESTADO DA QUESTÃO 

Como já dito, em diferentes épocas desde as crônicas das Descobertas no século XVII 

até as narrativas atuais reproduzidas pelos diferentes meios de comunicação, as 

representações sobre a Amazônia são baseadas na noção de natureza exuberante, exótica, 

como uma fonte inesgotável de recursos naturais e uma “riqueza” a ser preservada. De 
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acordo com Acuña (1641), que relatou a expedição de Pedro Teixeira à Amazônia em 

primeira edição forjada pela imprensa espanhola do reino, a região poderia ser descrita 

assim:  

Nacieron (curioso lector) tan hermanadas en las cosas grandes, la nouedad y el 
descrédito, que no parecen sino gemelos de un parto; y que por el mesmo caso que 
en lo nueuo, reparacon cuydado, la admiración; peligra el crédito en el ascenso de 
los más acordados. Y aunque es verdad, que la eficacia de la curiosidad natural, nos 
inclina á saber nouedades, la incertidumbre de su puntualidad, priua el 
entendimiento, del mayor deleyte, de que sin duda gozara, si persuadido de lo 
cier.(ACUÑA, 1641)   

Em sua obra Visões da Amazônia, o Que Mudou, o Que Persiste e Porque Isso 

Importa, Slater (2005) é assertiva:    

As imagens de hoje da Amazônia têm raízes parciais nos primeiros crônicos 
coloniais que alternam entre visões da região como uma natureza paradisíaca, 
cheia de maravilhas, e um inferno terrestre que pune intrusos presunçosos 
(SLATER, 2005 p.4, tradução livre).   

Para Quijano (2005), o que entendemos como Amazônia hoje é resultado da 

construção de um olhar “eurocêntico colonial”, predominante na América Latina:  

Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de conhecimento cuja 
elaboração sistemática começou na Europa Ocidental, antes de mediados do século 
XVII, ainda que algumas de suas raízes são sem dúvida mais velhas, ou mesmo 
antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente hegemônica 
percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa. Sua constituição 
ocorreu associada à específica secularização burguesa do pensamento europeu e à 
experiência e às necessidades do padrão mundial de poder capitalista, 
colonial/moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América (QUIJANO, 
2005, p. 126).   

Assim, por ser geralmente considerada como um “vazio demográfico”, Steinbrenner 

(2007) afirma que as ideias podem levar ao pensamento “em paralelo”, a uma 

“desumanização espacial”.  

A floresta surge como atributo máximo de classificação da Amazônia, o que por si 
só reforça, em paralelo, a idéia de desumanização do espaço, traduzida, por 
exemplo, na noção emblemática do “vazio demográfico. (STEINBRENNER, 2007).   

Essa centralidade nas referências ao exótico e à natureza exuberante, quando se 

trata de relatos sobre a Amazônia, já foi estudada também em Gondin, (1994) e Dutra 

(2009).  

Mesmo que de forma fragmentada e multifacetada, a maneira como foram 

construídos à época da colonização os discursos sobre a Amazônia focados na natureza e 

descolados das figuras humanas continuam atualmente.  São reforçados principalmente pela 

linguagem da televisão, como foi demonstrado por Dutra (2009) em sua célebre obra que 
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analisa relatos jornalísticos e que está presente na maioria dos estudos que tratam deste 

tema.  

Exuberância de riquezas naturais, de um lado e pequenez humana de outro, são 
dois pólos geradores do campo no interior do qual se fixaram as noções 
estereotipadas que dão substâncias à fabricação de diversificados modos de falas 
sobre a Amazônia. (DUTRA, 2009, p.65) 

O autor destaca de forma categórica o “processo autolegitimador das narrativas 

coloniais” afirmando que “a mídia imprime, dessa forma, um caráter de imanência a 

determinados enunciados historicamente fabricados” (DUTRA, 2009, p.23). Ressalta, ainda, 

os relatos sobre a abundância de recursos e o “vazio humano”.  Com frequência, essas 

narrativas desconsideram as populações que vivem na região reforçando a ideia de “vazio 

demográfico”, como já demonstrado por Dutra (2009) Steinbrenner (2007) e Rego (2015).    

O discurso da mídia reforça principalmente, além do “vazio demográfico”, a ideia de 

abundância de recursos naturais, conforme em Rego: 

A imagem é uma representação do real que torna presente uma ausência. Impõe-
se no lugar do real, representando algo e se colocando no lugar desse mesmo algo. 
A representação da paisagem amazônica é um fenômeno que propicia que ela se 
torne presente em muitas imagens: florestas, índios, biodiversidade, rios. A 
presença desse universo é percebida a partir de um discurso que se coloca 
imageticamente no lugar da própria paisagem (REGO, 2015, p. 114).  

Pizzaro considera que “La Amazonia es, entonces, una construcción discursiva”(2009, 

p.28) elaborada por meio de um pensamento externo a ela.  

A invisibilidade dos habitantes da região já foi estudada também por Bueno (2008) 

que afirma que esta representação é reforçada pelos relatos midiáticos, bem como pela 

narrativa audiovisual da qual trata este trabalho, centrado na vinheta do filme documentário 

Amazônia Sociedade Anônima.   

Elementos de uma mítica incluem-se nesse contexto à narrativa ficcional como em 

Rangel (2001) e o seu Inferno Verde. Sendo assim, a mítica e a realidade se misturam numa 

narrativa cinematográfica elaborada por norte-americamos e europeus na primeira metade 

do século XX. Guarin (2012) discute as representações sobre a Amazônia formadas a partir 

desse cinema documental ou de ficção, por meio de um discurso de construção da 

“alteridade”:   

Podemos entonces afirmar que esta historia singular de la Amazonía fue construida 
a partir de las imágenes y las representaciones que hicieron de ella quienes se 
adentraron en sus selvas con el propósito de “revelar sus secretos”, aunque esta 
sentencia y promesa no fuese más que un eufemismo que escondía otras 
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aspiraciones más arrasadoras. Ocurrió así con los naturalistas decimonónicos, y fue 
así con los viajeros y exploradores del siglo XX. La selva fue conquistada primero en 
el imaginario, para luego ser sometida en la cruda realidad (GUARIN, 2012, p.57).   

Ao analisar mais detidamente a expressão “terra à vista”, que para a Orlandi (1990) 

inaugura os enunciados sobre o Brasil, a autora fala dos efeitos de sentido que até hoje nos 

“submetem ao espírito de colônia”. 

O princípio talvez mais forte da constituição do discurso colonial, que é o produto 
mais eficaz do discurso das descobertas, é reconhecer apenas o cultural e des-
conhecer (apagar) o histórico, o político. Os efeitos de sentido que até hoje nos 
submetem ao “espírito” de colônia (singulares), a-históricos (ORLANDI, 1990, p.15).   

Em relação ao referencial teórico para interpretação dos resultados, buscou-se apoio 

nas teorias de Maingueneau (2001), Sousa (2006) e Orlandi (2009).  Ao citar o linguista 

Antoine Culioli, referindo-se à essencialidade do discurso, Maingueneau, que tem sua teoria 

embasada na Análise do Discurso (AD) francesa, considera o conceito de coenunciadores 

para designar os parceiros do discurso. No caso analisado neste artigo, o que é transmitido 

pela vinheta e pelos alunos, considerando a interatividade do discurso.   

Outra característica essencial do discurso é que este deve ser considerado no 

contexto de um interdiscurso. Ainda segundo Maingueneau, “O discurso só adquire sentido 

no interior de um universo de outros discursos, lugar no qual ele deve traçar seu caminho” 

(2001, p. 55).  

Busca-se nos estudos de Sousa (2006) chegar ao cerne do discurso mesclando a AD e 

análise de conteúdo. O autor ajuda a entender a construção da linguagem visual e a 

produção de sentido ao tratar das imagens, entre outros elementos, como por exemplo a 

composição e o enquadramento destas, no caso da vinheta os mosaicos ressaltados para 

destacar as imagens:  

Compõe-se uma imagem quando se dispõem e/ou enquadram os elementos 
visíveis numa imagem tendo em vista a obtenção de um efeito unificado. 
Normalmente, este efeito unificado que se busca corresponde à geração de uma 
determinada sensação ou de um determinado sentido (SOUSA, 2006, p.587).   

De acordo com Orlandi (2009, p.43) uma formação discursiva “se define como aquilo 

que em uma formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma 

conjuntura dada – determina o que pode e deve ser dito”. 
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3 OBJETIVOS, HIPÓTESES E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo geral deste estudo é investigar a representação da Amazônia brasileira a 

partir dos elementos gerais que compõem a vinheta de introdução do documentário: 

Amazônia Sociedade Anônima, da Pindorama Filmes exibido, em 2015, pela Rede Globo de 

Televisão, emissora comercial de maior audiência no Brasil considerando o binômio 

visibilidade/invisibilidade na percepção de habitantes da região.  

Mais especificamente, pretende-se: analisar as falas de jovens universitários oriundos da 

região amazônica e que estão se graduando no curso de Engenharia Florestal, cujo conteúdo 

prioriza temas ligados à realidade amazônica; distinguir até que ponto as representações 

sobre a região presentes na vinheta do documentário: Amazônia Sociedade Anônima se 

refletem nas falas desses jovens; classificar os termos utilizados pelos jovens universitários 

na definição dos elementos presentes na vinheta do documentário Amazônia Sociedade 

Anônima; diferenciar, nas falas dos jovens, os conceitos utilizados para definir a Amazônia e 

contrastá-los com os termos utilizados nas representações da Amazônia presentes em 

relatos sobre a região produzidos em diferentes locais e datas.  

As hipóteses levantadas são, primeiramente, o fato de que o foco principal da vinheta 

do filme centrado nas representações de natureza, na exuberância da floresta, na 

preservação ou na destruição, ou ainda no desmatamento e cujas imagens não fazem 

referência a figuras humanas reforçam a ideia de que a Amazônia é uma sociedade anônima 

na qual seus habitantes são invisíveis. Em segundo lugar, que a representação de uma 

sociedade amazônica anônima, sem habitantes humanos centrada em imagens de natureza, 

exultação da floresta e de outros recursos naturais, na qual os habitantes são invisibilizados 

resultam não só de olhares exógenos, mas também estão presentes nas falas de quem vive 

na região.   

No âmbito metodológico, são utilizadas as ferramentas de grupo focal e entrevistas 

semiestruturadas apoiadas pela Análise de Conteúdo (AC) e pela Análise do Discurso (AD).  

Com ferramentas qualitativas e quantitativas com base nas teorias de Maingueneau (2001) e 

Sousa (2006), buscou-se analisar até que ponto as representações ditadas sobre Amazônia 

na vinheta do documentário Amazônia Sociedade Anônima são refletidas nas falas de quem 

vive na região. 
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A participação dos jovens na sessão de grupo focal foi dividida em duas etapas: a 

primeira, uma discussão em grupo, orientada por perguntas elaboradoras previamente. A 

segunda, entrevistas semiestruturadas individuais gravadas e transcritas posteriormente.  

Antes de exibir o pequeno filme foi solicitado aos estudantes que anotassem a 

primeira palavra que lhes viesse à cabeça ao ouvir o termo Amazônia. Em seguida, após a 

exibição da vinheta, eles manifestaram suas percepções em grupo e depois manifestaram-se 

individualmente por meio das entrevistas semiestruturadas e gravadas em áudio.  

A sondagem prosseguiu com a visualização das imagens da vinheta projetadas em 

uma tela em branco.  Primeiro, mostrou-se a vinheta completa com os 11 segundos que a 

compõem. Em seguida, a exibição foi feita quadro a quadro, conforme pedido dos alunos, 

pois essa mostra fragmentada não havia sido planejada para a pesquisa. Eles argumentaram 

o pedido da seguinte maneira: “Para que pudéssemos observar melhor os conteúdos 

apresentados”, segundo a fala de um dos integrantes do grupo. E assim foi feito, com a 

aprovação de todos. Cada quadro da vinheta apresentado tem em média de um segundo de 

duração.     

Reforça-se a justificativa da escolha deste grupo formado por dez estudantes do 

sexto semestre do curso de graduação em Engenharia Florestal, da Universidade Federal do 

Oeste do Pará (UFOPA), com sede em Santarém (PA), cujo currículo possui conteúdo 

diversificado sobre questões referentes ao meio ambiente, desmatamento, queimadas, 

agronegócio, Amazônia, entre outros temas (UFOPA, 2014).  

Conjuntamente, eles analisaram cada um dos dez quadros que formam a vinheta. A 

cada exibição expunham o que percebiam nas imagens e faziam inferências ao que, a partir 

daquelas imagens, o documentário iria apresentar. Importante ressaltar que as imagens não 

são objeto direto desta análise, mas o discurso em si, apresentado pelos jovens 

universitários acerca dessas imagens. A análise está centrada, portanto, no mapeamento das 

vozes e na identificação dos sentidos a partir do método da AD.  

O grupo formado por cinco mulheres e quatro homens, entre eles uma professora, 

expressou em primeiro lugar a primeira palavra que lhes viessem à cabeça depois de ouvir a 

palavra Amazônia. Essas palavras estão elencadas no Quadro 1, reproduzido mais adiante. 

Eles responderam ainda sobre o que as imagens mostradas na vinheta lhes remetem. Na 
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sequência, responderam à pergunta: Como você define a Amazônia? Tal questionamento foi 

feito individualmente e gravado posteriormente, em separado.     

Ressalta-se que nenhum integrante do grupo focal havia assistido ao documentário 

anteriormente e, consequentemente também não conhecia a vinheta exibida antes de seus 

episódios. A seguir, serão apresentadas as análises e os resultados obtidos por meio da 

realização da experiência citada acima.  

 

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As percepções de jovens universitários sobre a Amazônia apresentadas neste 

trabalho resultaram da visualização conjunta da vinheta do filme Amazônia Sociedade 

Anônima por meio de metodologia específica, como já foi citado anteriormente.  

Antes da exibição de cada um dos cinco episódios pela televisão aberta brasileira, 

apresentava-se a vinheta de 11 segundos. O breve filme, usado para introduzir produtos 

audiovisuais, mostra uma tela dividida: de um lado a floresta vista de cima, do outro uma 

imagem desfocada da floresta e no centro um formato triangular preenchido com a imagem 

de uma árvore de cabeça para baixo.  

Na sequência de imagens é mostrado um mosaico com formas triangulares que 

resultam em outros triângulos lembrando “pequenas pirâmides”, conforme observou um 

dos alunos participantes do grupo focal. A seguir, a imagem de um dos quadros da vinheta:  

 

Figura 1: Reprodução da tela da televisão com a primeira imagem exibida na vinheta 

 

Fonte: filme documentário Amazônia Sociedade Anônima 

 

Ao analisar os resultados oriundos da primeira parte do estudo verificou-se que as 
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duas palavras com maior incidência entre os universitários foi “floresta”, registrada em duas 

das nove falas; seguida de “biodiversidade”, que aparece em três falas. Percebe-se 

claramente nessas falas a centralidade nos termos relacionados à natureza e às riquezas 

oriundas dela. Considerando que as opiniões sobre uma região são parte constitutiva da 

própria região, como afirma Bueno:  

A opinião de um indivíduo ou de um grupo em relação a um objeto é, de uma certa 
maneira, também constitutiva do objeto, ela o determina. O objeto – a Amazônia, 
neste caso – é então reconstruído de maneira a estar consistente com o sistema de 
avaliação utilizado pelo grupo em relação a ele (BUENO, 2008, p.79)  

 

Quadro 1: Relação com primeira palavra que vem a cabeça ao ouvir o termo Amazônia 
 

 
Alunos  

Primeira palavra que vem a cabeça ao ouvir o 
termo Amazônia 

Aluno 1  Riqueza  

Aluno 2 Biodiversidade  

Aluno 3  Floresta  

Aluno 4 Biodiversidade 

Aluno 5 Biodiversidade  

Aluno 6 Animais  

Aluno 7 Conexão 

Professora  Sobrevivência 

Aluno 9 Floresta 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a Aluna 1 a palavra dominante foi “riqueza”. Ela define a Amazônia como: “um 

bem a ser preservado”. Percebe-se o predomínio de uma representação caracterizada por 

algo de valor e que precisa de proteção. Como define a Amazônia: “A Amazônia para mim é 

uma região de grande biodiversidade que precisa ser cuidada, e que não deve ser vista como 

um potencial econômico. Precisa ser cuidada e valorizada porque pessoas dependem, nós 

dependemos da Amazônia”.  

Depois de assistir à vinheta ela descreve a sensação ao ver o filme que a “remete à 

destruição”. Para expressar essa ideia utiliza a frase: “removendo tudo aqui”:   

A mim, me pareceu como se fosse contando uma história onde a Amazônia começa 
com as árvores, mas aos poucos vai sendo removido tudo aqui. Aos poucos, vão 
sendo montadas novas economias, como agronegócio e pecuária que vão 
ganhando destaque, é como se isso movimentasse e a floresta em si, não.  

 A seguir, apresento a transcrição das falas dos universitários elencados 
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aleatoriamente no Quadro 1, reproduzido acima. Em primeiro lugar, por questões 

metodológicas, repito a palavra a qual cada um se referiu ao fazer citar o termo Amazônia. 

Em seguida, eles falam sobre a sensação que tiveram ao visualizar a vinheta e logo após, 

cada um, define o que é Amazônia para si.  

De uma maneira geral, apresentaram um conjunto de opiniões que define a 

Amazônia como um local a ser preservado ou que está “sendo destruído”. Mais uma vez 

percebe-se que os moradores da região se tornam invisíveis.  

Quando são solicitados a opinar sobre a vinheta, reproduzem um discurso que 

considera sempre uma dicotomia destruição/preservação, agronegócio/biodiversidade, 

visibilidade da natureza e invisibilidade dos grupos humanos, como no caso do aluno 2 e, 

também, nas falas reproduzidas a seguir:       

Aluno 2   

A palavra: “biodiversidade”.  

Quando assiste à vinheta: “Vi a ameaça do agronegócio em relação à biodiversidade 

da Amazônia. No mosaico de imagens dá para perceber que o agronegócio em relação à 

Amazônia está evoluindo, está crescendo e ofuscando essa parte da biodiversidade”. 

A partir dos elementos da vinheta: “Acho que o filme vai discutir sobre a relação da 

economia influenciando a Amazônia. A relação do agronegócio, dos madeireiros dos 

garimpos, tudo isso influenciando sobre a Amazônia”. 

Aluno 3  

A palavra: “floresta”.  

Sobre a vinheta: “Vejo o uso dos recursos e, também, das terras da Amazônia em prol 

do desenvolvimento da agropecuária”.  

Como define Amazônia? “Uma região que tem uma vasta biodiversidade”.  

Aluno 4  

A palavra: “biodiversidade”.  

Sobre a vinheta: “Vejo um antagonismo de informação, mas principalmente a 

questão do desenvolvimento, só que para ter esse desenvolvimento é preciso, que de certa 

forma, a Amazônia seja explorada, mas isso precisa melhorar”. 

Como define Amazônia? “Amazônia é uma região muito biodiversa e que domina o 

contexto mundial. Aparece também a questão das queimadas entre outras e acaba fazendo 
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um filtro de tudo isso. Então nesse processo, ela precisa ser melhor visualizada”. 

Aluno 5  

A palavra: “biodiversidade”.  

Sobre a vinheta: “Eu entendi que era sobre exploração de recursos naturais da 

Amazônia. A exploração com a serra e, também, a agropecuária”.  

Como define a Amazônia? “Pra mim, a Amazônia é um grande espaço com recursos 

naturais a ser aproveitado sustentavelmente”.   

Aluno 6  

A palavra: “animais”. 

Sobre a vinheta: “Remete-me a pensar que o filme vai mostrar a floresta tendo suas 

fontes desgastadas e com isso, o agronegócio esgotando tudo isso. Me remete também aos 

animais mortos, árvores derrubadas”.  

Como define a Amazônia?  

Para mim ela é como uma casa confortável com muito verde, confortável, que tu 
quer chegar e dormir e tu sabe que tu vai encontrar aquele conforto, mas que hoje 
a realidade não é mais essa. A realidade hoje é que o ar que a gente respira é 
diferente, a gente não tem mais ar puro para respirar. É muito quente é todo dia 
parece que é pior. Já não é um lugar muito confortável. A gente precisa de 
tecnologia para imitar o vento, precisa do ar-condicionado para trazer aquela brisa 
fria que a gente tinha natural e hoje não tem mais.  

 

Aluno 7  

A palavra: “conexão”.  

Sobre a vinheta:  

Quando a gente vê a vinheta vem aquele impacto. A gente vê que a Amazônia está 
sendo utilizada, está sendo derrubada para o agronegócio. A gente deixa de lado 
um pouco a riqueza da Amazônia, da floresta em pé. Qual a importância da floresta 
em pé, qual é a riqueza que ela pode proporcionar? Porque a Amazônia é 
imensamente rica.  

Como define Amazônia? “É riqueza, riqueza de beleza, ela é riqueza de recursos, de 

conhecimento. Ela está aqui para gente, coisas que as pessoas não veem. Só vem um grande 

cifrão. Não veem ela como ela é”.   

Aluno 9  

A palavra que lhe veio à cabeça: “floresta”.  

Ela foi a única a citar o termo “pessoas” ao inferir sobre o que o filme apresentaria: 

“Eu acho que o filme vai mostrar tanto da exploração madeireira, como também a 
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substituição da floresta pelo gado. E que existem pessoas por trás disso. Tem pessoas que 

moram aqui e que necessitam desse lugar”.  

Imagem que me remete ao ver a vinheta: “O rio passando entre a floresta, como uma 

cobra”.  

Como define a Amazônia?  

Em primeiro lugar, a Amazônia é a minha casa. Aqui não é o que as pessoas de fora 
pensam. Elas pensam que a gente precisa de desenvolvimento e que para ter 
desenvolvimento precisa destruir tudo. A Amazônia deveria continuar como ela 
está. Desenvolver? Sim, mas desenvolver com nossos recursos, sem derrubar nada, 
usando as pessoas da nossa região. 

Ao ser questionada sobre os mesmos pontos, a professora que integrou o grupo 

responde que a palavra que lhe vem à cabeça é: “sobrevivência”. E que as imagens da 

vinheta remetem ao recorte: “Sinto desconforto, falta de visão do todo, de conexão, me 

incomodou esse retalhamento. A todo momento as imagens sendo retalhadas. Isso me 

incomodou”. 

Como define Amazônia? “Defino assim, como uma certa invasão. Desrespeito. Algo 

como falta de regra, invasão, desrespeito”.   

Importante ressaltar a diferença no conteúdo da fala da professora, a única do grupo 

que não nasceu na região. Ela veio de uma cidade do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, 

o que é bastante comum, pois esta é uma região da Amazônia onde vivem centenas de 

sulistas há décadas. Um discurso que se assemelha ao reproduzido pela vinheta, pelas 

palavras que ela utiliza ao expressar a sua opinião: “destruição”, “invasão” “desrespeito”. 

A Aluna 6, Ayla, define a Amazônia usando conceito de “vento/brisa”. Ela utiliza a sua 

relação com a natureza baseando-se na linguagem dos rios e da floresta quando faz 

referência à brisa “que agora é produzida pelo ventilador”, enfatiza.    

A vinheta mostra a serra em movimento, da qual respingam pequenos fragmentos 

que aparecem difusos nas imagens e que levam à conclusão de que se trata de madeira, pois 

assemelham-se a pó de serragem.  

Ao final do debate, foram alertados para o fato de que a vinheta não apresentava 

figuras humanas. Uma das estudantes afirmou que: “sim há humanos”, “a mão humana está 

por trás da motosserra”. A lâmina e os dentes rugosos de uma serra (uma das máquinas 

manuais mais utilizadas para desmatar a floresta) é um dos elementos de destaque nas 

imagens da vinheta.  
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Quando lhes foi solicitado que definissem a Amazônia, a maioria fez referência à floresta, à 

natureza, aos recursos naturais, à beleza, à riqueza, ao desenvolvimento, à preservação, ao rio etc. A 

ameaça do agronegócio, a diversa “riqueza” biológica e a imensidão da floresta foram alguns dos 

conteúdos presentes nas falas desses jovens. Um deles afirmou a necessidade de que todos 

precisam “enxergar melhor a região”.  Poderia estar se referindo, com esta afirmação, ao 

olhar que colocasse em um lugar de visibilidade ou enquadrasse ou mesmo colocasse em 

foco, a exemplo do que faz a linguagem audiovisual, os viventes da região.   

 

5 CONCLUSÃO 

Pretendeu-se com este estudo investigar a representação da Amazônia brasileira a 

partir dos elementos gerais que compõem a vinheta de introdução do documentário 

Amazônia Sociedade Anônima, da Pindorama Filmes exibido em 2015 pela Rede Globo de 

Televisão, considerando o binômio visibilidade/invisibilidade na percepção de habitantes da 

região.  

Para alcançar esse objetivo optou-se por ouvir jovens universitários que vivem na 

Amazônia e estão se graduando em Engenharia Florestal, curso que tem no currículo farto 

conteúdo sobre a questão ambiental, econômica e social que dizem respeito à região.  

Eles foram ouvidos por meio de uma sessão de grupo focal e de entrevistas 

semiestruturadas por meio das quais tiveram a oportunidade de expor suas opiniões, depois 

de terem sido submetidos a uma sessão de exibição do pequeno filme, o qual conheceram 

durante esta atividade. Nenhum dos participantes havia visto o filme completo antes e, 

portanto, também não conheciam a vinheta que o apresenta.  

Os resultados alcançados por este estudo satisfazem a primeira hipótese apontada 

para o fato de que o foco principal da vinheta do filme está centrado nas representações de 

natureza, na exuberância da floresta, na preservação ou na destruição, ou ainda no 

desmatamento, e cujas imagens não fazem referência a figuras humanas reforçando a ideia 

de que a Amazônia é uma “sociedade anônima” na qual seus habitantes são invisibilizados.  

Portanto, ao intitular o audiovisual com os termos “sociedade” e “anônima”, no 

primeiro momento, pode-se fazer inferência ao fato de querer chamar a atenção para a 

invisibilidade dos grupos humanos que habitam a região, porém uma análise detalhada 

demonstra que a vinheta reforça essa invisibilidade. 
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Os resultados permitem aceitar também a segunda hipótese de que é feita uma 

representação de uma sociedade amazônica anônima, sem habitantes humanos, centrada 

em imagens de natureza, na exultação da floresta e de outros recursos naturais, na qual seus 

moradores são invisibilizados, resultando não só de olhares exógenos, mas que também 

estão presentes nas falas de quem vive na região. Com base no relato dos universitários 

ouvidos para esta investigação e considerando o binômio visibilidade/invisibilidade, 

percebe-se que os habitantes da região reforçam as ideias reproduzidas pela vinheta.  

Ficam aceitas, portanto, as duas hipóteses iniciais: a primeira de que a vinheta 

reforça a invisibilidade dos habitantes da região, pois reproduz apenas imagens do 

ambiente; e a segunda hipótese na qual os próprios moradores da região não se veem como 

pertencentes à paisagem da Amazônia.  

Esta pesquisa foi realizada fora do âmbito de um grande centro hegemônico de 

produção de conhecimento científico, onde se localiza a Amazônia, ou seja, na periferia da 

produção deste conhecimento. Constata-se, portanto, que mesmo o olhar endógeno 

reproduz um discurso do centro.  

Atesta-se que a compreensão sobre a Amazônia excede o que se entende a partir das 

representações presentes nas imagens recortadas do mosaico apresentado na vinheta do 

filme em questão e que tal compressão excede também aquela que os próprios moradores 

da região têm sobre si mesmos. 

Assim, os resultados alcançados neste trabalho não esgotam as discussões acerca do 

tema, mas devem ser entendidos como uma mera abertura de possibilidades para outras 

investigações.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

 

THE MOVIE “AMAZÔNIA SOCIEDADE ANÔNIMA” AND THE INVISIBLES OF THE REGION  

 
ABSTRACT  

 
The focus of this investigation is the representation of the Brazilian Amazon from the general 
elements that make up the introduction vignette of the documentary “Amazônia Sociedade 
Anônima”, by Pindorama Filmes, shown in 2015 by Rede Globo de Televisão, the largest commercial 
broadcaster in Brazil, as well as the perception that the inhabitants of the region have of their 
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representation in the aforementioned vignette. I start with the following research question: does the 
image that the region is a void of populations result from an external look or do local residents 
reinforce this idea? In the methodology I cross content and discourse analysis using quantitative and 
qualitative tools. I carried out a focus group and then it was complemented with in-depth semi-
structured interviews, according to the methodological proposals of scholars on the subject. Based 
on the idea that media productions play an essential role and are often the mark of society, we 
sought to reflect specifically on the visibility/invisibility of residents, indigenous or not, who live in 
this region. When analyzing the vignette of the film “Amazônia Sociedade Anônima” it was noticed 
that the main focus is centered on representations of nature, the exuberance of the forest, 
preservation or destruction, or even deforestation in the region. In this short film that conveys 
several messages, the inhabitants of the place are absent from the narrative. The highlighted images 
every time the film is shown do not make any reference to the traditional populations or the 
inhabitants of Amazonian cities who were interviewed and even had a voice throughout the film. It is 
concluded then, that by naming the audiovisual with the terms “society” and “anonymous” one can 
infer, at first, the invisibility of the region's inhabitants. A detailed analysis demonstrates that the 
vignette, therefore, reinforces this invisibility that is not only the result of an external gaze, but is also 
reinforced by the region's residents. 

Keywords: Amazon; TV; Vignette, Invisibility 
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POR ONDE ANDA ELENA? A CIRCULAÇÃO NO FILME-ENSAIO DE PETRA COSTA 
 

Letícia Benevides Araújo Almeida1 

Alexandre Tadeu dos Santos2 

Adriana Pierre Coca3 

 
 

RESUMO 
 

O filme-ensaio Elena (2012) é sensível e permite olhar para uma questão ocultada em nossa 
sociedade, o suicídio. A diretora Petra Costa criou uma narrativa a partir das suas vivências com essa 
temática. Sua visão evoca o que Nicholas Mizoerff (2016) teoriza como "o direito de olhar". Essa 
análise me instigou na realização do presente artigo. Como ponto de partida, pretendo refletir sobre 
a circulação, teorizada por Gillian Rose (2016), e os efeitos gerados pelo filme-ensaio a partir das três 
modalidades de abordagem: tecnológica, composicional e social. Para dar base a tal perspectiva, será 
utilizada a metodologia de cruzamento de imagens, conceituada por Didi-Huberman (2013), para a 
análise da circulação do filme-ensaio Elena (2012). Meus questionamentos partiram das montagens 
de imagens que realizei por onde Elena (2012) passou: grandes festivais de filmes, plataformas de 
streamings, entrevistas, congressos e redes sociais. Tem-se como resultado que a circulação, assim 
como o filme-ensaio e a montagem Mnemosyne, cria relações entre as imagens e memórias de 
diferentes tempos, reincendiando-as em audiências distantes temporalmente.  

 
Palavras-chave: Filme-ensaio; Circulação; Elena; Montagem Mnemosyne.   
 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Minha reflexão busca compreender a sobrevivência do filme-ensaio Elena (2012) 

dirigido por Petra Costa observando como se dá a circulação do longa brasileiro, que partiu 

da exibição em festivais exclusivos para a maior plataforma de streaming, a Netflix. Além do 

"direito de olhar" (MIZOERFF, 2016), presente na questão, me interessa, especialmente, o 

fato de Elena (2012) ser um dos poucos longas brasileiros dessa categoria dirigidos e 

roteirizados por uma mulher4.    

                                                 
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) pela Faculdade de Informação e 

Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás. Bolsista da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás (FAPEG). E-mail: leticiabene.a@gmail.com. 
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo - USP. 

Professor adjunto na Faculdade de Informação e Comunicação na Universidade Federal de Goiás - UFG. E-mail: 

alexandresantos5@terra.com.br. 

3 Pós-doutora em Ciências da Informação na Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal. E-mail: 

pierrecoca@hotmail.com. 
4 Essa é apenas uma constatação e não vou desenvolver alguma discussão sobre essa questão neste artigo. 
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Elena (2012) foi premiado em 14 festivais espalhados pelo mundo. Destaco o 45º 

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro no qual recebeu os prêmios como melhor direção, 

melhor montagem, melhor direção de arte e melhor filme pelo júri popular. Elena (2012) 

também ganhou como melhor filme no 4º Arlington International Film Festival (AIFF) dos 

Estados Unidos e melhor documentário no 35º Festival Internacional de Nuevo Cine 

Latinoamericano de Havana, Cuba. Apesar de se mostrar relevante para o cenário brasileiro, 

o filme recebeu pouca atenção nos estudos cinematográficos e hoje parece esquecido pela 

indústria.    

Porém, este filme-ensaio está disponível gratuitamente no Youtube e também faz 

parte do catálogo da Netflix. Observando essa viagem de Elena (2012), partindo das cenas 

caseiras até as distribuidoras on-line, o problema de pesquisa a que me dedico questiona 

como se dá o processo de circulação e sobrevivência do filme-ensaio possibilitando que ele 

toque o real e arda novamente (DIDI-HUBERMAN, 2012). Também pretendo investigar como 

e quando o longa aparece, tentando observar se existem aspectos que possibilitam ou não o 

seu esquecimento.    

Trabalho com a hipótese de que Elena (2012), mesmo disponível gratuitamente na 

internet, possuindo um site exclusivo com todas as informações e participando do catálogo 

da Netflix, de alguma forma não está visível a todos, como se o público não tivesse o direito 

de olhar para esse filme ou para a questão trabalhada nele. Para pensar esta questão da 

visibilidade, proponho percorrer o processo de circulação da obra através da montagem de 

um mosaico com imagens de divulgação de Elena (2012), para, em seguida, observar o 

cruzamento entre elas, a fim de enxergar as conexões geradas, estabelecendo diferentes 

formas de relação entre o eu e o filme, o privado e o coletivo.   

Pretendo, em um primeiro momento, fazer uma revisão bibliográfica do conceito de 

filme-ensaio e uma breve exposição do Elena (2012), para, em seguida, refletir sobre o papel 

de circulação nesse contexto. Com essa fundamentação, partirei para a apreensão das 

complexas relações que se estabelecem entre o filme e o indivíduo, como a narrativa os 

tocam para que exista uma nova ardência, conforme proposição de Didi-Huberman (2012). 

Por fim, realizarei uma montagem a partir do atlas Mnemosyne, criado por Abby Warburg e 

resgatado por Didi-Huberman (2013), centrada no cruzamento das imagens de divulgação do 

filme.  
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2 FILME ENSAIO  

Theodor Adorno (2003) em seu livro O ensaio como forma, afirma que o ensaio 

“provoca resistência porque evoca a liberdade de espírito” e que “se revolta sobretudo 

contra a doutrina” (ADORNO, 2003, p. 16). É justamente essa relutância do ensaio - em 

separar o objetivo científico do subjetivo – que justifica a perpetuação das discussões sobre 

o estilo. “[...] o mutável e o efêmero não seriam dignos da filosofia; revolta-se contra essa 

antiga injustiça cometida contra o transitório, pela qual este é novamente condenado no 

conceito” (ADORNO, 2003, p. 25).     

O ensaio pode ser lido como uma ode à liberdade, à emancipação intelectual dos 

epistemes tradicionais e ao pensamento coletivo – um convite à reflexão partilhada entre 

locutor e locutário no processo comunicativo que se baseia em pretensões de validade 

socialmente assumidas. E essa autonomia libertária de um estruturalismo dissecante se faz 

valer para a construção de novos sentidos.   

No livro O Filme-ensaio: desde Montaigne e depois de Marker (2015), Timothy 

Corrigan percorre esse estilo fílmico. Segundo o autor, o cinema ensaístico, ao se afastar das 

regras, não oferece os prazeres associados às narrativas cinematográficas:   

Com uma desconcertante e enriquecedora falta de rigor formal, os ensaios e os 
filmes-ensaio geralmente não oferecem os tipos de prazer associados a formas 
estéticas tradicionais como a narrativa ou a poesia lírica; em vez disso, tendem a 
reflexões intelectuais que muitas vezes insistem em respostas mais conceituais ou 
pragmáticas, bem distantes das fronteiras dos princípios de prazer convencionais. 
(CORRIGAN, 2015, p. 9).   

É essa falta de rigor com a universalidade, com o início, meio e fim, com a forma e 

com as regras que faz o ensaio encontrar sua unidade através dos fragmentos que o 

constitui. O ensaio apresenta uma tendência crítica ao expor um conteúdo erosivo, que 

tensiona o indivíduo. Essa linguagem ensaística também é identificada no cinema, que, com 

o vigor do pensamento livre, parte de uma combinação de conteúdos distintos que se 

relacionam sem rigor e linearidade. Elena (2012) se utiliza de estratégias não convencionais 

para aproximar o público da narrativa e conduzi-lo a uma reflexão.   

Corrigan (2015), identifica a primeira circunstância que define o ensaístico: a 

centralidade do produtor na obra. O ensaístico “[...] estende-se e equilibra-se entre a 

representação abstraída e exagerada do eu (na linguagem e na imagem) e um mundo 

experiencial encontrado e adquirido por meio do discurso do pensar em voz alta.” 
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(CORRIGAN, 2015, p. 19). É justamente essa manifestação da voz autoral, esse “discurso do 

pensar em voz alta” que caracteriza um dos fundamentos do filme-ensaio. Esse “pensar em 

voz alta” é perceptível em Elena (2012), objeto de análise deste artigo, o qual será tratado 

adiante.  

 

3 O FILME ENSAIO ELENA 

Elena (2012) é o primeiro longa ensaístico realizado por Petra Costa. Toda narrativa é 

conduzida pela voz pensante da cineasta nos 80 minutos de filme. Desde a abertura do 

quadro, o filme se revela não linear e contrário a linguagem tradicional hollywoodiana. A 

obra é composta por memórias do diário de Elena; imagens de arquivos; ensaios fotográficos 

e fotos de família; recortes de jornal; e entrevistas com familiares e amigos de Elena.   

Logo no início do filme, percebemos que Petra Costa está em um passeio de carro, o 

quadro se movimenta como se estivéssemos viajando com ela.  A luz do dia toma conta da 

tela e através da voz autoral sabemos que Petra está em Nova York atrás de sua irmã mais 

velha, Elena. Em um plano longo e totalmente escuro ouvimos algumas vozes, esse  fade-

out5 nos permite imaginar o que está fora de cena, o que está entre o eu e as imagens. Logo 

em seguida a câmera se abre e Petra parece dar início às "cartas em fitas-cassetes” deixadas 

pela irmã mais velha. Elena em um tom de empolgação relata como está sendo sua futura 

vida de atriz nos Estados Unidos. As cenas mostram a cidade agitada, cheia de luzes e 

energia.   

Posteriormente, a diretora faz uma montagem temporal e exibe o casting de Elena 

nos anos 80. A irmã mais velha revela na entrevista os motivos de tentar a vida de atriz nos 

Estados Unidos: “Eu queria fazer filmes. No Brasil não tem quase nenhum.” (ELENA, 2012). A 

cena se encerra com um plano detalhe de Elena no centro do quadro, em um corte rápido, 

vemos a mãe de Petra e Elena exatamente na mesma posição em um filme caseiro dos anos 

60: sorrindo em um plano próximo. Logo em seguida, Petra aparece nos confrontando no 

reflexo dos prédios no meio da rua nos anos 2000. A diretora aparece quase em oposição a 

sua mãe e irmã que estão sorrindo e desviando o olhar, Petra, ao contrário, se olha, nos olha 

                                                 
5 Do inglês, o termo é utilizado para indicar o desaparecimento gradual do plano até uma imagem neutra. 
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e desnuda as cenas anteriores. Aqui Petra, ao quebrar a quarta parede6 parece exibir a sua 

autorreflexão, ela se vê, se percebe e se refaz.  

Agora, todas as imagens estão em preto e branco, a narrativa exibe o contexto de 

clandestinidade devido à ditadura militar em que Elena nasceu. Petra afirma que foi sua irmã 

mais velha quem salvou a vida de seus pais. Eles eram ativos politicamente e estavam 

prontos para lutar na Guerrilha do Araguaia (onde todos os seus amigos foram assassinados 

por militares) quando foram impedidos porque Elena já se exibia na barriga de sua mãe. As 

cores tomam conta novamente da narrativa, como se Elena desse vida novamente àquele 

contexto repressor. Treze anos depois, quando finalmente a ditadura acaba e a família pode 

sair da clandestinidade, Petra nasce e Elena “começa a dançar” (ELENA, 2012).   

A narrativa volta para os anos 80 mostrando mais uma vez a agitada cidade, porém, 

Elena revela a sua tristeza e solidão. A irmã mais velha volta ao Brasil, mas pouco tempo 

depois recebe uma carta a convidando para estudar em uma Universidade em Nova York. 

Desta vez, Elena, Petra e sua mãe mudam para os Estados Unidos. A diretora conta que sua 

adaptação naquela nova cidade foi difícil. Mesmo com a família presente, Elena parece 

doente, fica o dia todo trancada no quarto, sempre aparece com os olhos vermelhos e um 

dia falou que iria se matar.    

Neste momento, o filme muda, o silêncio toma conta. O próximo plano revela a 

entrada do apartamento em que elas moravam, a calçada está molhada, como se algo 

tivesse escorrido ali, logo em seguida vemos uma pichação vermelha. Antes mesmo da voz 

autoral revelar, sabemos que Elena se foi.    

Petra, para reencontrar a vida, se afoga como a personagem Ofélia em Hamlet de 

Shakespeare. A diretora está em um rio e o seu vestido dança com a correnteza da água. 

Petra cria uma espécie de rito para que morra e renasça. A cena é sedutora e dura cerca de 5 

minutos. E em perda recente7, eu também me permiti afogar, refletir e deixar ir as dores.  

Petra, especialmente nessa cena, reivindica o seu “direito de olhar” (a sua 

“contravisualidade”) sobre a morte da sua irmã. Segundo Nicholas Mirzoeff (2016):    

                                                 
6 A quebra da quarta parede pode ser entendida como a suspensão da ficção que é provocada de forma 

intencional no cinema, no teatro, na televisão e na arte escrita. 

7 No ano passado, como Petra, também perdi uma amiga para suicídio. Esse não é o enfoque do artigo, mas o 

filme-ensaio tem esse poder de falar de si mas se conectar ao outro. 
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É a reivindicação performativa de um direito a olhar onde tecnicamente ele não 
existe que coloca a contravisualidade em jogo. Como a visualidade, ele relaciona 
aspectos formais e históricos. O direito, no direito a olhar, contesta primeiramente 
o direito de propriedade sobre outra pessoa, insistindo na autonomia irredutível de 
todas as pessoas, antes de qualquer lei. (MIRZOEFF, 2016, p. 750).   

Esse direito de olhar foi estendido para quem assiste a Elena (2012). Permiti me 

afogar, remontar minhas vivências e renascer. O filme termina como começa: com a dança. 

Mas agora é Petra quem sai da clandestinidade do luto e pode dançar nas ruas, como Elena, 

aos 13 anos, quando a ditadura militar se encerrou.    

 

4 POR ONDE ANDOU E ANDA ELENA? 

Assim como Petra Costa, perdi uma pessoa querida para o suicidio. A possibilidade de 

olhar para esse tema, de ir ao encontro das memórias e remontar os momentos que vivi, me 

incentivou na feitura deste artigo. Deste modo, apenas entrando em contato com o filme, a 

partir de sua circulação nas plataformas on-line, foi possível refletir sobre essa tônica.   

Gillian Rose (2016) sugere que o pesquisador, ao estudar a imagem, assuma algumas 

atitudes: não desconecta a imagem do seu contexto social e não a reduz a esse contexto; 

percebe que o olhar do pesquisador não é inocente e é fundamental para refletir sobre as 

imagens a partir de suas vivências, contexto cultural, social, histórico e geográfico; considera 

que a imagem está sujeita às articulações de significados. Partindo dessas observações e se 

assemelhando à realização de um ensaio, não é possível uma metodologia rígida para 

tensionar as imagens, visto que é preciso considerar a sensibilidade envolvida no processo.   

A autora propõe a observação das imagens por quatro portas de entrada ou sites8: a 

imagem em si (mais comum quando se trata de análise fílmica), a produção, a circulação e a 

audiência. Para cada um dos sites, Rose (2016) salienta três modalidades de abordagem: 

tecnológica, composicional e social. Então, para iniciar a busca por Elena (2012), partirei da 

porta de entrada da circulação considerando essas três modalidades.    

Rose (2016) destaca que o pesquisador cria o seu próprio caminho metodológico. 

Sendo assim, antes de mergulhar nas três modalidades de abordagem da porta de entrada 

da circulação do filme-ensaio Elena (2012), começarei minha trajetória através do 

                                                 
8 O livro Visual Methodologies: An Introduction to the interpretation of Visual Materials (2016) de Gillian Rose 

não possui tradução para português. A autora utiliza o termo “site” para observar a partir de qual perspectiva 

estamos olhando a imagem: produção, imagem em si, circulação e audiência. Aqui, emprego o termo “porta de 

entrada” como sinônimo de site. 
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cruzamento de imagens vinculadas à circulação, para, posteriormente, a partir dessa 

montagem, perceber a sua circulação através da perspectiva tecnológica, composicional e 

social.   

  

4.1. A Montagem Mnemosyne do processo de circulação do filme-ensaio   

Georges Didi-Huberman (2013) traz à tona a pesquisa de Abby Warburg, criador do 

Atlas Mnemosyne. Esse é um atlas composto apenas por imagens, realizado nos anos de 

1924 a 1929, que reuniu milhares de fotografias em telas negras. Essa disposição revela uma 

forma de “pensamento por imagens. Não apenas um ‘lembrete’ mas uma memória no 

trabalho.  

Em outras palavras, a memória como tal, a memória viva” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 

383), partindo daí o nome Mnemosyne: a deusa da memória. O mosaico proposto por 

Warburg, remontado por Didi-Huberman e recuperado nesta pesquisa, possui o princípio da 

rememoração e do cruzamento com o tempo que já se passou e que se repete. Elena (2012), 

em sua própria narrativa, também retorna no passado, cruzando temporalmente as cenas de 

arquivos com entrevistas e capturas recentes. Sigo a cineasta nesse caminho do cruzamento, 

mas para pensar o processo de circulação da obra.   

O resgate realizado por Didi-Huberman (2013) é fundamental porque preconiza o 

pensamento a partir das imagens a fim de delinear uma proposição metodológica para 

analisá-las e pensar em caminhos de continuidade para novas montagens. A partir desse 

cruzamento existe uma contaminação de épocas, estilos, culturas, vivências, porque, dessa 

forma, as imagens dialogam e sobrevivem com os seus tempos. Por mais que uma imagem 

seja produzida em uma determinada data, isso não pressupõe que a análise está pronta e 

acabada.  

Se trago outras imagens, além do seu tempo histórico, posso perceber outros 

aspectos, propiciando contaminações e sobrevivências mnemônicas que só são possíveis, 

para Didi-Huberman (2013), por esse processo de aproximação. E é nesse exercício de 

montar as imagens que observo como o filme circulou, circula e pode continuar circulando.   

Fazer quadros com fotografias (sobretudo fotos de quadros)? Essa poderia ser uma 
definição mínima da história da arte por seu ângulo mais prático. Que faz, em geral, 
quem pratica essa disciplina? Primeiro, viaja pela diversidade mais desnorteadora, 
mais contrastante: passa de uma cultura a outra, de uma época a outra, do 
conhecido ao estranho, de um museu a outro, de uma igreja a uma biblioteca, de 
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uma miniatura a um ciclo de afrescos, ou de um Rosário a uma catedral… Seu 
denominador comum é a escala fotográfica. Ela lhe permite por tudo isso na mesa 
de trabalho, depois ordená-lo de acordo com suas hipóteses, a fim de produzir uma 
série comparativa desses objetos tão distantes no espaço e tempo reais. (DIDI-
HUBERMAN, 2013, p. 385-386).   

Segundo Warburg, a materialidade das imagens (trazê-las impressas e palpáveis) é 

fundamental para a metodologia. Didi-Huberman também se apropria desse modo e relata 

que o mais importante ao se trabalhar com imagens é ter uma mesa grande para que possa 

dispor na mesa e criar relações. A princípio, faria a minha montagem virtualmente por 

intermédio de uma tela de computador, o meu meio não era mais o fundo negro, mas esse 

quadro luminoso que tentei aproximar do palpável.  

Porém, fiz alguns testes do meu atlas on-line e não fiquei satisfeita com os 

resultados, precisava sentir a materialidade das minhas imagens. Então, decidi imprimi-las 

para colocá-las no meu fundo negro. Depois de muitas possibilidades, testes e mudanças, 

optei por olhar para a associação das imagens dessa forma. Após a montagem física, retornei 

ao digital apenas por uma questão estética e para as imagens ficarem mais nítidas. Por uma 

questão didática, também numerei as imagens na montagem para que sua leitura flua 

melhor.  

 

Figura 1: Cruzamento das imagens de divulgação do filme Elena (2012) 

 

 
Fonte: os autores 
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Comecei a minha montagem por onde acessei o filme pela primeira vez: a Netflix. 

Imaginei que ali seria o local de maior contato das pessoas com Elena (2012), mas, tentando 

encontrá-lo de forma espontânea, mesmo já tendo assistido na plataforma, não o encontrei. 

Apenas consegui acessá-lo quando pesquisei pelo nome do filme ou pelo da diretora. Vários 

questionamentos surgiram nesse momento: mesmo o longa estando na maior plataforma de 

streaming do mundo, ainda assim o filme-ensaio continua esquecido? O que Corrigan (2015) 

relata sobre a falta de prazer que as narrativas ensaísticas causam contribui para esse 

apagamento? Não temos o direito de olhar para Elena (2012)?   

Diferente do que eu imaginava, percebi que o filme-ensaio naquela plataforma se 

afoga na quantidade de conteúdos e informações frenéticas. Dessa forma, decidi colocar na 

montagem a divulgação de Elena (2012) na Netflix como um quadro pequeno no canto 

superior esquerdo (número 1 na Figura 1). Mas, diferente das outras divulgações do filme, 

no streaming aparece Petra Costa em uma das cenas na qual ela caminha em busca da sua 

irmã mais velha.    

A plataforma Youtube me surpreendeu com a circulação que permite ao filme. Na 

busca por Elena, descobri que existe um canal dedicado a esse longa, no qual há 135 vídeos 

tratando dessa narrativa: cenas que não aparecem no filme, entrevistas com legendas em 

inglês, atores globais falando das suas vivências com Elena, relatos mais íntimos, congressos 

com a participação de Petra na divulgação do filme, espectadores relatando suas sensações 

ao entrar em contato com o ensaio.    

Todos os conteúdos do Youtube possuem mais de anos, ou seja, foram publicados 

até 2016, quatro anos após a estreia do filme. Além disso, o canal tem cerca de 4 mil 

inscritos e uma média considerável de reproduções em cada um dos vídeos, o de maior 

sucesso é uma divulgação de pré-venda que reuniu alguns atores globais como Wagner 

Moura, Alexandre Borges e Julia Lemmertz. Esse conteúdo tem mais de 700 mil visualizações 

e começa com uma provocação “Você não ia querer conhecer Elena”, a partir daí, os atores 

vão falando sobre as suas vivências com ela, como a conheceram, seu jeito, o que ela fazia, 

sua personalidade. No começo, realmente parece que todos tiveram contato com Elena, mas 

ao final, Petra Costa deixa claro que é um vídeo promocional e que os atores estão ajudando 

na divulgação.    
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Na montagem, escolhi deixar a circulação no Youtube dominando o lado esquerdo do 

meu atlas (número 2 na Figura 1). Em contraposição com o fundo negro, as imagens 

possuem grande predominância de branco e estão amontoadas sem que apareça um 

intervalo escuro. O vídeo de maior visualização está maior e traz essa informação na 

montagem, revelando a sua importância para que Elena encontrasse mais pessoas. Em 

contrapartida, por estar no fluxo enleado da internet, o filme em si ainda se perde, tendo 8 

mil visualizações no Youtube.    

Em contrapartida temporal, a montagem da mãe de Petra Costa no canto inferior 

esquerdo (número 3 na Figura 1) é uma divulgação de janeiro de 2020 no Facebook do 

Cinematologia. Essa página é dedicada a essas montagens de filmes com alguma frase 

marcante para a narrativa e possui mais de 2 milhões de curtidas. A divulgação de Elena 

(2012) teve 609 curtidas e mais de 100 compartilhamentos, é impossível mensurar quantas 

pessoas foram atravessadas por Elena por meio dessa divulgação, mas, olhando para esses 

dados, percebo que o filme continua viajando e não está adormecido como acreditava 

observando apenas a Netflix.    

Coloquei essa imagem invadindo as divulgações do Youtube, como se fossem 

extensões on-line, uma rede se conecta com a outra. Essas imagens juntas trazem outras 

percepções dessa circulação: Wagner Moura quase me envergonha ao olhar diretamente 

para a câmera e questionar se eu realmente quero conhecer Elena; a mãe desnudando o 

fato dela preferir morrer do que viver sem a arte; os congressos em que Petra discursa para 

o público sobre a narrativa. Em uma entrevista para a Revista Zum, Didi-Huberman afirma 

que “uma imagem fotográfica nunca é isto ou aquilo: ela é apenas o que se quer fazer dela, 

seja do ponto de vista do produtor, seja do ponto de vista do espectador”. O fato de eu 

escolher relacionar essas imagens mostra que elas não são fixas e acabadas em seu 

contexto, essas conexões são pulsantes e trazem uma nova vida a todo momento em que 

tocam alguém.   

No lado esquerdo da tela, deixei todas as divulgações realizadas fora da internet. 

Começo com a capa de DVD (número 4 na Figura 1), que, diferente de todas as outras 

imagens que apresentam a capa do filme, essa mostra o frame congelado de Petra se 

afogando para renascer. Porém, diferente da cena original, existe um filtro azul na 

composição do DVD que acompanha toda a arte. Aqui, também percebo informações 
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escritas revelando a direção do filme, qual a idade recomendada e qual foi a produtora. O 

DVD está sendo vendido pela Magazine Luiza (uma grande loja de venda e revenda no Brasil) 

por R$69,90.    

É nesse cruzamento temporal que percebemos a ardência da qual Didi-Huberman 

(2012) discute. O Elena foi lançado em 2012 com grandes estratégias de divulgação: 

congressos pelo Brasil, participação em festivais no mundo todo, um canal exclusivo no 

Youtube, site com todas as informações do ensaio, DVDs e entrevistas globais, porém a cada 

vez que reaparece e se conecta com alguém, mesmo distante do momento do seu 

lançamento, arderia novamente.    

Em 2020, após o sucesso de Democracia em Vertigem (2019) - o último filme-ensaio 

de Petra Costa -, Elena também foi disponibilizado na plataforma Netflix e mais uma vez se 

incendeia ao tocar novas pessoas. Me tocou quando perdi uma grande amiga para o suicídio, 

no mesmo ano que Elena entra na Netflix, e com as suas cinzas (DIDI-HUBERMAN, 2012) me 

permitiu olhar para esse assunto, vivenciando o luto, indo atrás da Giovanna como Petra 

busca sua irmã mais velha. São esses novos incêndios propiciados pela circulação que fazem 

Elena (2012) arder novamente e suas cinzas cruzarem novas memórias:    

[...] a imagem arde. Arde com o real do que, em um dado momento, se acercou 

(como se costuma dizer, nos jogos de adivinhações, “quente” quando alguém se 

acerca do objeto escondido). Arde pelo desejo que a anima, pela intencionalidade 

que a estrutura, pela enunciação, inclusive a urgência que manifesta (como se 

costuma dizer “ardo de amor por você” ou “me consome a impaciência”). Arde 

pela destruição, pelo incêndio que quase a pulveriza, do qual escapou e cujo 

arquivo e possível imaginação é, por conseguinte, capaz de oferecer hoje. Arde 

pelo resplendor, isto é, pela possibilidade visual aberta por sua própria 

consumação: verdade valiosa mas passageira, posto que está destinada a apagar-se 

(como uma vela que nos ilumina mas que ao arder destrói a si mesma). Arde por 

seu intempestivo movimento, incapaz como é de deter-se no caminho (como se 

costuma dizer “queimar etapas”), capaz como é de bifurcar sempre, de ir 

bruscamente a outra parte (como se costuma dizer “queimar a cortesia”; despedir-

se à francesa). Arde por sua audácia, quando faz com que todo retrocesso, toda 

retirada sejam impossíveis (como se costuma dizer “queimar os navios”). Arde pela 

dor da qual provém e que procura todo aquele que dedica tempo para que se 

importe. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 216) 
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4.2. A abordagem tecnológica da circulação da obra Elena (2012)   

Neste momento, resgato Gillian Rose (2016) para olhar a circulação de Elena (2012) a 

partir da abordagem tecnológica. Segundo a autora é quase inimaginável uma imagem que 

não se afaste do seu local de produção. O filme se desloca, depois de concluído, para outros 

locais, de forma a ser exposto a vários tipos de públicos, passando por festivais, galerias de 

arte, cinema e televisão, por exemplo. E, “pensar nesse movimento como um local de 

circulação é focar em como e onde esse movimento ocorre” . (ROSE, 2016, p. 34).   

Rose (2016) deixa questões para tensionar o objeto a partir de cada perspectiva e eu 

me utilizarei, adaptando-as, para guiar o início dessa investigação. Quais as tecnologias 

fazem o filme-ensaio Elena (2012) mudar de lugar? Esse questionamento me direciona a 

pensar na modalidade tecnológica. As várias tecnologias que transportam esse filme-ensaio 

de um local para outro são diversas. Algumas servem apenas como distribuição do filme e 

não o afetam enquanto a sua materialidade, como por exemplo os sistemas de entrega 

(navios, caminhões e aviões) que transportam a obra entre festivais. Elena (2012), participou 

de 14 festivais no mundo9, e algumas tecnologias de transporte foram necessárias para que 

o filme se desloquesse. Considerando que a produção foi em 2012, os grandes rolos de 

filmes foram substituídos por pequenos DVDs que podem ter sido transportados em aviões, 

navios, carros e caminhões. Porém, outras tecnologias de transporte foram necessárias e 

que influenciam na materialidade da imagem:    

Outras tecnologias de transporte estão mais imbricadas na materialidade da 
imagem. Pegue um filme, por exemplo: “Qualquer filme adquire inevitavelmente 
uma variedade de sotaques e aparência à medida que passa por censuras locais, 
deteriorações de impressão, dublagem ou legendagem de linguagem, colorização, 
léxico, over scanning, panorâmica e digitalização, o PG, 3D e as versões da 
companhia aérea, o corte do diretor e as manipulações individuais de contraste, 

                                                 
9 Os festivais e premiações conquistados por Elena (2012) são: 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; 28º 

Festival Internacional de Cinema de Guadalajara – menção especial; 9º Festival Internacional de Documentários 
ZagrebDox – menção especial; Films de Femmes 2013; 10º Planete+ Doc Film Festival Varsóvia – Prêmio Canon 
de Cinematografia; 7º Cine Música – Festival de Cinema de Conservatória; 6º Los Angeles Brazilian Film Festival; 
9º Festival Internacional de Cine Documental de la Cuidad de México (DocsDF) – melhor longa-metragem 
latinoamericano; 35º Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano – Havana, CUBA; 40º Festival Sesc 
Melhores Filmes – São Paulo, BRASIL – melhor documentário (votação do público); 13º Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro – Rio de Janeiro, BRASIL; 4º Arlington International Film Festival (AIFF) – Estados Unidos – 
melhor filme. Informações contidas no site oficial do filme. Disponível em: http://www.elenafilme.com/. 
Acesso em 7 de agosto de 2021. 
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brilho, proporção de aspecto e balanço de branco pelos proprietários de televisores 
”(Geuens, 2013: 50). (ROSE, 2016, p.35, tradução minha)10  

Em Elena (2012), podemos pensar em algumas tecnologias de transportes (ROSE, 

2016) que provocam uma transformação em sua materialidade: as legendas, os projetores 

com suas respectivas qualidades, a montagem para que o filme seja exibido no tempo de 

execução pré-estabelecido pelos eventos de divulgação. Porém, este filme-ensaio também 

circula digitalmente e, segundo a autora, as imagens digitais são sempre mediadas por uma 

série de softwares e hardwares em sua produção, circulação e exibição.    

O filme-ensaio analisado foi criado com imagens de arquivos, vídeos caseiros em fita-

cassete e entrevistas, todas essas captações passaram por transformações através de vários 

hardware e software antes de se tornarem visíveis na tela do computador para a edição. 

Posteriormente, o filme foi exportado em diferentes formatos para serem visualizados: DVD 

(número 4 na Figura 1); tela de cinema (números de 5 ao 10 na Figura 1 estão os cartazes de 

divulgação de festivais e salas de cinema); Youtube e plataformas de streaming (números 1 e 

2 na Figura 1).    

Em seguida, Elena (2012) passa novamente por interferência de uma série de 

softwares e hardwares ao ser adaptado do DVD para a TV. O filme no Youtube e na Netflix 

são assistidos no celular ou na tela do computador. Todas essas traduções são feitas para 

que o filme viaje por todo o mundo e todos esses espectadores se encontrem com Elena. A 

autora também mostra relevante o fato das plataformas on-line possuírem seus processos 

internos de ranqueamento  das imagens que chegam até seus usuários por meio do 

algoritmo - “[...] um conjunto de regras para resolver um problema específico (de 

computação).  

Eles podem fazer todos os tipos de coisas, mas, por exemplo, são particularmente 

importantes na criação de resultados de pesquisa” (ROSE, 2016, p. 35, tradução minha)11. 

Dessa forma, as imagens de divulgação que chegaram para mim, on-line ou off-line, foram 

                                                 
10 Trecho original: “Other transportation technologies are more imbricated in the materiality of the image. Take 

a film, for example: ‘Any film inevitably acquires a variety of accents and looks as it makes its way through local 

censorships, print deteriorations, language dubbing or subtitling, colorizing, lexiconing, overscanning, panning 

and scanning, the PG, 3D and the airline versions, the director’s cut and the individual manipulations of 

contrast, brightness, aspect ratio, and white balance by television set owners’ (Geuens, 2013: 50).” (ROSE, 

2016, p.35)  

11 No original “An algorithm is a set of rules to solve a specific (computing) problem. They can do all sorts of 

things, but, as an example, they are particularly important in the creation of search results.” (ROSE, 2016, p.35). 
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determinadas a partir dos ranqueamentos (provavelmente são aqueles conteúdos que 

tiveram maior alcance para o público).  Os algoritmos adaptaram meus resultados de 

pesquisa e são um exemplo de como as tecnologias que fazem circular imagens podem 

afetar o processo de circulação do filme Elena (2012).   

Retorno a observação ao meu atlas (Figura 1), coloquei todas as divulgações off-line 

espaçadas. Um festival de divulgação não se conecta diretamente com o outro, existe um 

espaço temporal e uma distância regional entre eles. Na parte superior coloquei uma das 

capas de divulgação com o nome do filme (número 6 na Figura 1), a mesma cena utilizada no 

DVD.  

Porém, aqui, a imagem parece a mesma captada no filme, apenas mostrando o frame 

congelado, revelando a fluidez, o balançar do vestido e o afogar de Petra para que ela 

renasça. Nessa divulgação também são expostas as premiações do filme - uma estratégia 

que valoriza a narrativa - e ao buscar por  “divulgação elena filme” na seção "Imagens" do 

Google é a primeira tela que aparece para mim ao pesquisar (Figura 2).   

 

Figura 2: Divulgação de Elena (2012) a partir da busca no Google 

Imagens

FONTE: Google Imagens 

 
A montagem criada pelo Google Imagens revela, a partir dos algoritmos, quais 

conteúdos tiveram maior relevância. Mas, mesmo a capa de divulgação da exibição física 

sendo a mais importante segundo esse ranqueamento, acredito que a circulação de forma 

on-line tenha maior possibilidade de tocar novas pessoas e Elena (2012) continue 
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sobrevivendo, algo plausível de concluirmos ao observar a grande visualização do vídeo de 

pré-venda de Elena, com quase 800 mil visualizações.    

Ainda assim, parti desse algoritmo para realizar o meu atlas (Figura 1) afetada pela 

forma com que as imagens me tocam, por isso ele é tão diferente da montagem que vemos 

na figura 2. Aqui temos duas possibilidades de cruzamento, uma segundo os algoritmos e 

outra realizada por mim, mas as imagens, ao se relacionar com outras, criam diversas 

questões, se revelando não fixas. “A montagem escapa às teleologias, torna visíveis as 

sobrevivências, os anacronismos, os encontros de temporalidades contraditórias que afetam 

cada objeto, cada acontecimento, cada pessoa, cada gesto.” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 

212).   

Ainda do lado direito da montagem, Petra Costa está ao lado do cartaz de seu filme 

(número 7, Figura 1). O link da imagem direciona para uma matéria no portal da Empresa 

Brasil de Comunicação. O título da matéria é "Diretora destaca utilização das redes sociais na 

divulgação do filme Elena", publicada em 2013 e atualizada em 2015. Petra conta a 

importância da sua divulgação no Facebook e a relevância dos temas discutidos no filme. 

“Acredito que cada um tem uma Elena que perdeu ou em si e o material tem sido muito 

inspirador”.  

Também conta algumas estratégias realizadas nas redes sociais como a solicitação 

para que as pessoas enviem suas memórias inconsoláveis, as convidando para dançar com 

elas, sem deixá-las esquecidas, e trazê-las para o presente de forma transformadora. 

Acredito que essas ações de marketing misturando o virtual e o real, o imaginário e o 

palpável, trazem novamente uma ardência ao filme e às memórias em um cruzamento 

temporal da vida.  

Não vivenciei o filme nesse ápice de divulgação, entrei em contato com ele sozinha, 

por um acaso do algoritmo da Netflix que parece ter descoberto a minha recente vivência 

com o suicídio. Mas, mesmo não participando quando o filme estava se incendiando, ele me 

revirou e agora eu o reviro para buscar Elena e deixar a Giovanna ir. O filme ensaístico 

sobrevive a cada novo incêndio. “[...] a imagem arde pela memória, quer dizer que de todo 

modo arde , quando já não é mais que cinza: uma forma de dizer sua essencial vocação para 

a sobrevivência, apesar de tudo.” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 216).   
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À primeira vista, a divulgação on-line está desconectada da presencial, mas, 

observando um pouco mais, percebi que a circulação de Elena (2012) foi promovida a partir 

do equilíbrio do virtual com o off-line. No meu cruzamento das imagens (Figura 1), deixei 

bem dividido: do lado esquerdo as figuras criadas para a internet e do lado direito as 

produzidas para o presencial. No on-line, as conexões são feitas por algoritmos de 

ranqueamento, até por isso se deu a escolha de colocar essas imagens amontoadas. Já no 

presencial, os congressos, festivais, entrevistas e relatos não se conectam de maneira 

imediata, na minha montagem, o intervalo (o fundo negro) é o que as conectam.    

Didi-Huberman (2013) expõe, a partir da montagem, a possibilidade de pensar o 

passado como uma montagem de elementos heterogêneos (neste caso, as diversas formas 

de divulgação de Elena). E, assim como as imagens, as memória também são cheias de 

lacunas (espaços negros do atlas), cujas ligações não são fixas, mas dependem de quem as 

olha. Essa iconologia do intervalo, denominada por Warburg, se torna possível através da 

montagem que cria “os intervalos como uma rede das articulações figurais que organizam 

todo o sistema da representação”.  

O intervalo é o que liga um tempo no outro: a pré-divulgação do filme em 2012, a 

entrevista em 2015, o resgate em 2019 e o momento em que assisto o filme em 2020 e a 

produção deste artigo em 2021. Nesse espaço negro sempre há algo a ser completado e o 

que estou propondo é um dos milhares de caminhos de percepção das imagens em 

circulação de Elena (2012).    

Além da abordagem tecnológica, Gillian Rose (2016) afirma que a circulação da 

imagem também pode afetar a sua qualidade composicional. O questionamento que me 

guia na busca dessa abordagem é: onde Elena (2012) aparece? Na plataforma Netflix, este 

filme não está presente no circuito composicional, o longa só aparece quando realizo uma 

busca muito específica dentro do streaming. Acredito que na plataforma Youtube, o filme-

ensaio possui uma relevância maior: mesmo estando em um rolo infinito de conteúdos, 

ainda é possível observar que a narrativa tocou muitas pessoas. Nas divulgações de festivais 

e cinemas, Elena (2012) participa do circuito composicional apenas nos primeiros anos após 

a estreia do filme, nessa primeira ardência, mas se apagando na mesma época.  

Trago em meu atlas (Figura 1) a composição das circulações, que se cruzam 

temporalmente e são transformadas quando se conectam. Essas exibições também se 
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alteram quando são contempladas em celulares, computadores, tablets ou através deste 

artigo.   A última modalidade de abordagem cunhada por Rose (2016) é a social:   

E, finalmente, a circulação de uma imagem também é afetada por todos os tipos de 
considerações sociais, culturais, políticas e econômicas que irão influenciar seu 
movimento através da economia visual. Como o capítulo anterior apontou, é difícil 
imaginar um objeto visual que nunca se moveu, e muitos se moveram 
repetidamente e por longas distâncias. Seu movimento terá acontecido como parte 
de muitos tipos diferentes de processos sociais e outros. [...]. As imagens de 
viagens podem fazer parte de muitos outros processos, de muitas maneiras 
diferentes. (ROSE, 2016, p. 37-38, tradução minha)12.   

Então, quais processos sociais, políticos e econômicos dão forma a essa mudança de 

lugar? O cruzamento deste filme com o posterior lançamento de Petra Costa, Democracia 

em Vertigem (2019), provoca uma contaminação política e social da sua recepção, visto que 

o último título tematiza o cenário político incendiário no Brasil nesses últimos anos. Ambos 

os filmes também compartilham imagens do acervo pessoal da diretora.  

É através de Democracia em Vertigem (2019) que Petra Costa se torna mais 

conhecida por uma grande audiência, o que provoca a procura pela produção anterior e o 

cruzamento inevitável entre as duas obras. Não é possível se esquecer do animal político 

Petra Costa, nem mesmo de seu olhar criterioso lançado sobre os eventos de sua vida e da 

vida coletiva no Brasil do século presente. Essa ambivalência do eu e do coletivo é 

prerrogativa do ensaio.  

Presente em muitas e diferentes formas artísticas e materiais além do filme-ensaio, 
o ensaístico executa uma apresentação performativa do eu como uma espécie de 
autonegação em que estruturas narrativas ou experimentais são subsumidas no 
processo do pensamento por meio de uma experiência pública. (CORRIGAN, 2015, 
p. 10)    

A voz autoral – que pensa com quem assiste o filme e procura amarrar fatos, produzir 

recortes históricos e lançar críticas sociais sobre uma miscelânia de eventos pescados à 

revelia no real – é uma instância que pensa com o cruzamento de imagens de forma livre, 

bem semelhante ao esforço do pesquisador que, buscando pensar com imagens e memórias 

através da montagem Mnemosyne, lança sobre o fundo escuro as imagens de  muitos 

"agoras" flutuando entre os espaços negativos que permitem o cruzamento livre do espírito.  

                                                 
12 Do original “And finally, the circulation of an image is also affected by all sorts of social, cultural, political and 

economic considerations that will influence its movement through the visual economy. As the previous chapter 

pointed out, it is difficult to imagine a visual object that has never moved at all, and many have moved 

repeatedly and over long distances. Their movement will have happened as part of many different kinds of 

social and other processes.[...] Travelling images can be part of many other such processes, in many different 

ways.” (ROSE, 2016, p. 37-38) 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            308 

Petra Costa, ao se propor esse intento ensaístico, lança mão desse mesmo pensar 

com registros, memórias, com um olhar reflexivo que convida o outro a participar do eu 

pulsante e sensível, manifesto tanto nas imagens quanto nos cruzamentos feitos, ora pela 

voz autoral, ora pelos espaços entre os sons e imagens. O cruzamento de várias "presentes" 

retomados nesse presente diegético vacilante (o qual, por sua vez, também é reincendiado 

num outro presente, o nosso), é característica marcante do ensaio – a voz autoral ensaística, 

partindo de um "agora" que partiu, dialoga tanto com o "agora" das imagens quanto com o 

"agora" dos espectadores.    

Essa instância autoral perfaz recortes no tempo como forma de realizar a reflexão a 

que se propõe, produzindo um olhar político, socializante, capaz de desnudar as estruturas 

de uma sociedade em tempos distintos – é o que vemos em Democracia em Vertigem (2019) 

e em Elena (2012). Aqui, é preciso entender a sociedade não dissociada do indivíduo (como 

preconiza Sigmund Freud, 1996, com a sua concepção do indivíduo), só assim é possível 

considerar o suicídio, em Elena (2012), um fato social, que toca qualquer espectador, mesmo 

quem não vivenciou nenhum episódio de suicídio, mas está ligado pela empatia e pelo laço 

social a tal fenômeno – podendo compreendê-lo com os medos e dilemas que evoca em 

qualquer pessoa.   

A montagem Mnemosyne parece se animar com o mesmo espírito livre do ensaio, 

capaz de versar essas imagens de diferentes momentos lançados nesse mesmo espaço para 

que, entre elas, o eu e o coletivo façam cruzamentos mnemônicos e criativos que voltem a 

incendiá-las num outro agora. Cruzamentos e ardências que também são provocados pela 

circulação contínua, pelo transporte no tempo dessas imagens sempre incendiárias, sempre 

em novas relações, sempre entre o eu e o coletivo, entre uma imagem e outra no espaço 

escuro qual seja o fundo da nossa consciência, onde a montagem acontece livremente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A circulação, assim como o filme-ensaio e a montagem Mnemosyne, cria relações 

entre as imagens e memórias de diferentes tempos, reincendiando-as em audiências 

distantes temporalmente. Esses fluxos e refluxos das imagens, seja na estrutura do filme, 

seja na sua divulgação contínua, produzem lacunas e contaminações que permitem ao 

espírito reanimar essas memórias no fundo da consciência, um quadro escuro em que o eu e 
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o coletivo se comutam no cruzamento desses registros e na reflexão que emerge dessas 

conexões.   

Desde o momento em que somos impactados pela divulgação desse produto até o 

momento em que somos conduzidos pela narrativa ao ver o filme, as imagens voltam a arder 

no agora e sobrevivem se refazendo (produzindo outras cinzas que não aquelas do passado 

desse registro mecânico), em outros espectadores, mas com a mesma questão perpassando 

a todos: onde está Elena que nunca pareceu estar no "agora", nem mesmo antes de 

"partir"? Por entre os registros ela escapou e, junto, algo parece ter escapado de nós que 

não vimos quando isso se deu.  

Ao lado de Petra Costa, passamos a unir as memórias e reduzir os espaços negros 

entre as imagens e sons para fazer arder de novo essa existência que virou cinzas, essa 

presença de Elena que há de se consumir de novo e de novo sem que a luz produzida pelas 

suas efêmeras imagens seja suficiente para clarear o fundo escuro da nossa consciência – 

onde lançamos essas memórias e, numa conjunção entre o eu e o coletivo, tentamos esgotar 

todos os cruzamentos possíveis entre essas lacunas.   

Quando o meu eu tenta fazer essa montagem, as memórias de Elena se contaminam 

e são contaminadas com as memórias da Giovanna. Ela acendia velas e fazia suas rezas nas 

imagens que tenho dela. As velas se consumiam depois que ela parava de gravar, eu não as 

via arder até o fim, como não vi a Giovanna no momento em que sua chama se apagou. 

Mas, assim como Elena, ela volta a arder em mim e suas imagens provocam um incêndio de 

muitos "agoras", crepitando e produzindo novas cinzas. E entre as lacunas, minha voz se 

mistura com a voz de Elena, de Petra Costa, de Giovanna e de todo o coletivo que anima 

meu espírito e me faz incendiar com imagens que pensam e não param de arder.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

WHERE IS ELENA GOING? CIRCULATION IN THE FILM-ESSAY IN PETRA COSTA 
 

ABSTRACT  
 

The film-essay Elena (2012) is sensitive and allows us to look at a hidden issue in our society, suicide. 
Director Petra Costa created a narrative based on her experiences with this theme. Her vision evokes 
what Nicholas Mizoerff (2016) theorizes as "the right to look". This analysis prompted me to carry 
out this article. As a starting point, I intend to reflect on circulation, theorized by Gillian Rose (2016), 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            310 

and the effects generated by the film-essay from the three modalities of approach: technological, 
compositional and social. To support this perspective, the image crossing methodology, 
conceptualized by Didi-Huberman (2013), will be used to analyze the circulation of the film-essay 
Elena (2012). My questions came from the montages of images I made wherever Elena (2012) went: 
major film festivals, streaming platforms, interviews, conferences and social networks. As a result, 
circulation, like the film-essay and the Mnemosyne montage, creates relationships between images 
and memories from different times, rekindling them in temporally distant audiences. 

 
Keywords: Film-essay; Circulation; Elena; Mnemosyne. 
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O JORNALISMO E A COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA: ROTEIROS, POSSIBILIDADES E REFLEXÕES 
 

Guilherme Lucian1 

Ângela Teixeira de Moraes2 

 
 

RESUMO 
 
 

Este texto trata do ajuste responsável entre a ciência e as vivências do cidadão (mas de uma forma 
reflexiva apenas, e não propositiva), e busca compreender o compromisso da literacia científica para além 
da divulgação de resultados ou da transposição de conteúdos especializados que não se integram à 
realidade cognitiva das sociedades — sobretudo quando narrados sob a perspectiva da atividade 
jornalística. O propósito é interrogar em que medida é possível aclimatar o saber da ciência ao tecido da 
vida humana, consolidando nas pronúncias de uma época os termos que assegurarão a sua apropriação 
subjetiva com base na responsabilidade do cuidado e na superação das fronteiras de um conhecimento 
funcional ou simplesmente adaptável às situações da educação. Pretende-se, portanto, à discussão de 
uma disposição para comunicar a ciência, tornando-a um componente transformativo da vida em 
sociedade. A primeira parte trata do aspecto simbólico que associa a ciência (e também o cientista) a uma 
mística de incompreensão e de deslumbramento que os despersonaliza a ponto de alterar sutilmente o 
seu aspecto social, ao passo que, na segunda parte, é discutida a questão da aplicabilidade prática do 
conhecimento, afastando-o da concepção de uma tradução que parece inarticulável com o mundo 
comum. Espera-se que, com isso, seja proposto um debate que abra a ciência à realidade, e que a deixe 
falar na sua própria ressonância. 
 
Palavras-chave: Ciência; Literacia científica; Jornalismo; Cidadania; Educação. 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Para que serve o jornalismo quando o associamos ao seu compromisso com a 

ciência? Talvez essa interrogação possa parecer um tanto óbvia e desnecessária à primeira 

vista; mas ela esconde uma série de outras questões que apontam para algo ainda mais 

complexo: qual é o propósito dessa articulação informal com o domínio científico? Seria fácil 

respondê-la — porque bastaria que disséssemos algo como: “seu fim é tornar cada vez mais 

próxima a profundidade do conhecimento que temos sobre o mundo à volta e sobre nós 

mesmos” —; não fosse, contudo, pela força do discurso que atualmente articula o saber 
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científico em função do engano, da fantasia e da apatia social. As palavras e as noções são 

traiçoeiras, e turvam as sutilezas do processo que escapa à forma da caricatura que criamos.  

A figura arquetípica do cientista, no entanto, parece hoje se desmanchar. Poderíamos 

nos dar ao trabalho de tecer toda uma explicação teórica a respeito do que é um arquétipo, 

aliás — costurando cada conceito para afirmarmos que não é outra coisa senão a 

representação de uma imagem inconsciente que se caracteriza pela sedimentação de todo o 

passado ancestral da humanidade sob a forma de mito ou de tema —, mas do que 

adiantaria? Muito possivelmente, a depender de quem se situa ao nosso lado neste instante, 

um sussurro à consciência ecoaria algo como: “Não compreendo uma única palavra do que 

me diz, mas tenho certeza de que você tem um conhecimento e tanto!”. E eis o ponto, 

afinal. A que conhecimento nos referimos quando ele simplesmente nos foge do alcance?   

Qualquer movimento à direção de uma proposta de educação científica conduzida 

pelo campo jornalístico deve, por princípio, conduzir a sociedade ao arranjo de ideias que se 

inclinam à mudança ou ao incômodo que a arranca da inércia e das sombras que se 

distorcem à volta das ilusões. Como, porém, dar início à agitação desse pensamento? E até 

que ponto, aliás, é legítimo assegurá-lo a todos pela sujeição de modelos cuja força de 

pronúncia é mais ou menos universalizável? Em termos objetivos e metodológicos, um tal 

projeto resulta dos esboços inventivos daqueles que de fato seguirão uma carreira na ciência 

(REIS, 2006), mas podem não ser, por conseguinte, extensíveis aos que têm dificuldade em 

enxergar nesse plano político-pedagógico algo que lhes seja realmente relevante à própria 

vida. E isto porque, muito regularmente, não lhes parece interessante ou mesmo útil às 

ações futuras. Algo no ajuste entre a ciência e suas vivências, afinal, aparenta ter há tempos 

se deslocado dos eixos.   

A articulação entre ciência e vida concreta depende não apenas da divulgação de 

resultados, como também, e sobretudo, da tradução dos seus sentidos. Não se trata 

simplesmente de adaptar linguagens ou de enquadrá-las em um mesmo eixo referencial, 

mas sim de demonstrar que tudo à nossa volta é consequência histórica do conhecimento. 

Dá-se a essa tentativa de consolidação do discurso do saber nas sociedades o nome de 

literacia científica (scientific literacy), o que não implica necessariamente a mera 

transposição de conteúdos especializados à realidade intelectiva daqueles que são leigos. 
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Uma vez mais, é preciso insistir: os processos têm as suas sutilezas, e qualquer caricatura 

evocada para descrevê-los não é mais do que uma possibilidade interpretativa.   

A noção de literacia científica surge à superfície dos dizeres no século XX para 

designar não exatamente “a produção científica escrita — que deveria estar incluída —, mas 

apenas o conhecimento que as pessoas têm da ciência” (MORAIS; KOLINSKY, 2016, p. 147-

148). Em termos etimológicos, e isto a partir dos anos 1800, refere-se de modo restrito à 

habilidade de ler a ciência, sendo formada pelo adjetivo literatus, que em latim significa 

“educado”, “instruído”.   

Essa ênfase que articula ciência e educação não é aleatória ou restrita à mera 

transmissão de saberes, porque o que parece estar em jogo quando se evoca o termo 

literacia no campo discursivo do jornalismo é a compreensão pública do conhecimento 

sistemático. Isso equivale a dizer, por conseguinte, que não se trata apenas de falar a seu 

respeito, mas de consolidar nas pronúncias de uma época os termos que assegurarão a 

apropriação subjetiva da cultura científica com base na responsabilidade do cuidado.  

Se antes a literacia se restringia às finalidades educacionais — e isto às alturas dos 

anos 1950 (REIS, 2006) —, é porque não havia ao alcance do próprio horizonte simbólico a 

devida compreensão em relação ao tipo de abordagem que assegura a conexão entre os 

fundamentos científicos e a vida compartilhada. Esse aspecto instrumental é facilmente 

traduzível segundo a linguagem da eficácia, e está ancorada na possibilidade de uma 

economia pedagógica que se pretende a ser geral (“ciência para todos”, por exemplo). O que 

se observa atualmente, por outro lado, é a restrição do conceito fundamental, porque ainda 

se acentua o aspecto técnico pela associação entre ensino e transmissão de conteúdo.   

São notáveis algumas tentativas de reformulação conceitual ou de revisão da sua 

angulação pública para além da semântica aparente da literacia. O governo escocês, por 

exemplo, evoca desde os anos 1990 a expressão aptidão científica com o propósito de 

chamar atenção para a ênfase dada à questão do voluntarismo, isto é, do movimento que 

orienta e que conduz o cidadão à possibilidade de transformação pelas vias da ciência. Essa 

perspectiva pode parecer interessante à primeira vista — sobretudo por expor o relevo de 

um projeto destinado à ação prática e à sensibilidade social —, mas suas fronteiras de 

sentido fazem poucas curvas de olhar à cidadania, porque a competência não assegura 

quaisquer disposições comunicativas à direção do cuidado amoroso e à da preocupação 
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zelosa. É provável que tenha algum efeito demonstrável na consciência crítica coletiva, de 

fato, mas não é, ao menos não necessariamente, um motor à compreensão responsável da 

ciência.   

O problema da noção de aptidão, considerando-a como uma inclinação inata ou 

adquirida, é que ela não define para si mesma os requisitos necessários ao exercício de uma 

atividade projetada à interposição dos saberes científicos na vida em sociedade. E de modo 

análogo, é problemática a correspondência simbólica entre ciência e competência — ao 

menos no que diz respeito aos domínios epistêmicos da literacia —, porque a qualidade 

legítima de autoridade pode se restringir simplesmente às expressões de valor ou de 

sinalização moral na esfera social. É nesse ponto que ser cientificamente competente 

equivaleria à habilidade instrumental de transposição de todo o aparato teórico do saber 

rigoroso e sistemático da ciência à textura semântica de uma outra linguagem possível.  

Linguagem esta que, por conseguinte, contenta-se com o valor da competência, da 

produção dizível sem equívocos de sentido ou desperdícios simbólicos, e, de modo geral, do 

rendimento sem dispêndios à compreensão pública. À falha do seu sistema de imagens de 

mundo, aliás, fracassa a comunicação de ideias e de sentimentos projetados ao repertório 

de conhecimentos da própria ciência. Por falha, referimo-nos não exatamente à ausência de 

eficácia em relação à livre passagem de informações entre universos distintos, mas à fratura 

de superfície que escancara a dificuldade de se unir aquilo que, por força das circunstâncias, 

mantém-se apartado.   

A transposição de conteúdos entre linguagens, convém reforçar, não assegura em 

grau nenhum o apreço sincero pela curiosidade ou inventividade científicas; e tampouco — 

ao menos como se configura à textura simbólica da ciência — criará aberturas à 

compreensão, à consciência crítica e à disposição comunicativa para atitudes de amparo e 

de proteção mobilizadas ao futuro.   

A questão que se torna relevante, portanto, é a de incorporar à dinâmica cotidiana 

dos cidadãos a presença da ciência para além de uma visão reducionista e potencialmente 

perigosa. Isto porque, se bem repararmos, a associação indevida da figura do cientista com a 

ideia imprecisa de um ser que se isola socialmente e que pouco se importa com a 

humanidade que rasteja a metros do rés-do-chão de sua torre altiva não diz coisa alguma a 

respeito de como o conhecimento opera de fato. A expressão social da ciência depende da 
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sua inserção na vida, e isso é incontáveis vezes mais complexo do que ser apenas assimilada 

no plano das superfícies. Para que serve o esforço do jornalismo em tornar públicos os 

saberes científicos, afinal? Serve para transformar a pessoa humana! E também para instituir 

um dos vínculos mais belos e poderosos que estão aí pressupostos, qual seja: o do amor pela 

luz.   

Eis, afinal, o problema que orienta as ênfases dizíveis deste texto: até que ponto é 

possível articular o saber da ciência ao tecido da vida a partir das pronúncias do jornalismo? 

E, de modo mais restrito: em que medida a literacia pode cruzar as fronteiras de um 

conhecimento funcional e mais ou menos adaptável às situações formais da educação para 

abrir margens de manobra à consolidação de uma espécie de “consciência científica” 

(MORAIS; KOLINSKY, 2016, p. 151) no espaço púbico?   

Trata-se, afinal, não de uma simples correspondência entre a produção sistemática e 

a segurança garantida de sua interpretação, mas de torná-la um elemento central (e por que 

não fundador?) à transformação da pessoa humana a partir de vínculos e de solidariedades 

compartilhadas. Por detrás desse argumento — que nada mais é do que uma contraposição 

à ideia utilitarista de uma educação científica projetada à competência —, revela-se a 

densidade simbólica da nossa pretensão, porque o que importa é a disposição sensível para 

comunicar a ciência, tornando-a um componente formativo (e responsável) da vida em 

sociedade. Isso certamente carece de análises.  

 

2 O DESAJUSTE DA ARTICULAÇÃO    

De início, convém desenhar a seguinte situação imaginativa: designam-lhe à 

cobertura de uma palestra à comunidade científica que, assim como você, interessa-se por 

estudos experimentais de associações simbólicas realizados com pacientes histéricos. É 

complicado e ao mesmo tempo interessantíssimo como isso soa, de fato. E isto porque, 

devido a um novo método surgido a partir de investigações ainda inéditas, os resultados 

dessa pesquisa são minimamente suficientes a ponto de desmistificar todo um conjunto de 

ideias dominantes.   

Seu destino é bem definido, aliás: dirige-se à universidade que sediará o congresso, e 

os demais institutos sequer souberam da aparente grandeza desse evento (mas não por falta 

de aviso ou de divulgação). Ocorre que, para quem nunca pôs as solas no território 
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impenetrável e sagrado de uma universidade — com tantas torres imponentes onde ao 

cume se erguem gloriosos aqueles que, de cajados em punho, observam a movimentação 

aleatória das criaturinhas que se contorcem e que sofrem a milhas abaixo —, essa palestra 

não passa de um evento irrelevante às suas existências, ou, quando muito, uma abstração 

não-quantificável. Eis uma caricatura, evidentemente; mas reforçada pela fantasia de um 

olhar criado às pressas e sob medida para expor mais ou menos a possível interpretação de 

quem, do lado de fora, observa esse mundo tão improvável e tão distante da sua realidade.  

O que aparenta estar em jogo, portanto, é a consolidação de um símbolo que associa 

a ciência (e também o cientista) a toda uma mística de incompreensão diante do 

deslumbramento e do encantamento fantástico que a despersonaliza. Cria-se, de mais a 

mais, uma imagem representativa de si e do mundo ao qual se projeta; mas desfigurada 

pelos olhares ocupados com a maravilha do mistério que gravita à volta do seu aparato. Essa 

figuração altera sutilmente o aspecto social da prática científica, isto é, a sua força de 

inclinação ao espaço público; e desencoraja quaisquer caminhos em direção ao estudo, 

porque é tanto mais eficiente manter-se na admiração a ter de enfrentar os espinhais do 

procedimento crítico e sistemático.    

O perigo dessa correspondência indevida é a formação de um discurso que 

condiciona o saber científico à incomunicabilidade de seus próprios princípios, tornando-o 

dogmático, autoritário, não-negociável (HODSON, 1998) ou, quando muito, inflexível em 

relação às proposições que eleva à cognição de uma época. O processo de diálogo entre 

sociedade, imprensa e pesquisadores tem as suas sutilezas, é claro. Muda-se a linguagem e 

os padrões da escrita acadêmica ou da enunciação jornalística, testa-se uma ou outra 

abordagem diferente, reajusta-se o roteiro previsto às conversas responsáveis de uma 

época, mas, ainda assim, acentua-se a cada vez mais o abismo.   

Alteremos a situação de nossa trama fictícia; e imaginemos que, em vez do jornalista, 

é você o palestrante. Algo interessante lhe acontece no trajeto ao local da conferência: você 

toma um desvio inesperado, e se encontra com um rapaz que o reconhece da foto de uma 

revista. Cumprimenta-o e, um tanto tímido, pergunta-lhe a respeito de como se sente nesta 

manhã. Tão logo é firmada a prosa, ele lhe ruma o seguinte: “Você é aquele senhor que 

estuda gente louca, não?”. Sem muito espanto, porém, diz que as coisas são bem mais 

complicadas do que aparentam ser, e que, de maneira alguma, são loucas as pessoas que há 
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anos investiga (ao menos não segundo a ideia que muitos de nós consolidamos sobre a 

loucura). Também se dispõe, com muita ternura e paixão, a explicar a natureza teórica de 

suas pesquisas, expondo-lhe tudo o mais que serve de orientação ao seu trabalho. Isso o 

frustra bastante, certamente, mas não porque você o contesta.   

Seu estado de aparente decepção se deve ao fato de que lhe tirou a estabilidade dos 

fundamentos mais sólidos, e assim lhe abalou, num só instante, tudo o que servia de base 

segura às crenças. Ele logo se desculpa, sim, mas algo em sua consciência começa a ecoar o 

sussurro de uma palavra que já não disfarça a sua pretensão. À concepção que formou 

durante tempos, a ciência se revela agora como sendo algo alheio e de difícil encaixe em 

relação àquilo que já lhe parecia tão certo, tão precioso, tão invariável. Torna-se objeto de 

desapontamento, portanto, e sequer chega perto do quão mais agradável lhe parece a 

própria versão dos acontecimentos. Se antes lhe havia um mínimo de interesse dirigido às 

preocupações científicas, sua narrativa basta para fazê-lo crer apenas na direção que 

aparenta ser a mais cômoda e confortável possível.   

O problema não consiste na ênfase de sua fala, e muito menos na maneira como 

foram ordenados os elementos mais coesos de uma narrativa feita sob medida à 

circunstância. Havia amor e responsabilidade na sua explicação; e de modo algum lhe faltou 

o devido respeito no ajuste entre intelecções tão distintas. Ainda assim, contudo, isso não 

bastou para desmanchar as ideias persistentes ou para acolhê-lo na confusão da própria 

admiração. Essas ideias são desde há tempos formadas no escuro de uma consciência que se 

crê a par de todas as coisas, e que dificilmente se permite a caminhos contrários quando 

comparados àqueles que já foram nivelados. Ao crer que eram loucos aqueles que são 

estudados por você, portanto, formou-se aos poucos uma representação não apenas da 

pessoa humana, mas também da própria ciência (que é tanto mais científica quanto mais se 

presta a investigar essa gente louca!). A ciência, por assim dizer, nunca antes o abraçou, e é 

certo que, no decorrer desse caminho, desfigurou-se na forma de um senso que se contenta 

com a superfície aparente do mundo. Sua relação com o saber rigoroso é desde sempre 

mediada por um sem-número de ilusões confusas, as quais são reguladas pela palavra da 

distância.    

A fronteira que atrasa o deslizamento da ciência ao espaço público não aparenta se 

constituir apenas pela dificuldade de se apreender ou dominar de maneira estável o código 
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linguístico dos saberes científicos (WELLINGTON; OSBORNE, 2001), porque a gênese do 

próprio fundamento que serve de base à construção desse limite pouco poroso é de 

natureza comunicacional. A instrumentalidade da eficácia — ou, em termos gerais, a 

enunciação que sustenta para si mesma a necessidade de uma tradução orientada a efeitos 

tangíveis — não assegura margens de manobra à abertura da ciência à vida; e tampouco se 

empresta à preocupação responsável (e amorosa) de se criar pontes entre para daí então 

administrá-las. A transposição de linguagens ou a tentativa de torná-las acessíveis àqueles 

que se situam para além do campo cognoscível das ciências também não basta para 

construir os roteiros de composição à compreensão transformativa do pensamento 

científico (SILVA; LOPES; SILVA, 2009), isto é, da apropriação subjetiva de toda a cultura que 

se desenvolve à volta desses saberes.   

Antes de encontrar uma rota segura em direção ao cotidiano do rapaz cujas 

concepções de mundo são desfeitas por você em nosso exemplo hipotético, portanto, a 

ciência foi diluída na correnteza de inúmeros outros conhecimentos que lutaram por um 

lugar na superfície. Foi traduzida segundo o filtro de ideias e de palavras singulares que aos 

poucos lhe compuseram uma visão mais ou menos estável sobre tudo (e tudo mesmo). Seu 

orgulho e sua crença eram poderosamente sustentados pelo mais aconchegante dentre os 

amparos: a certeza. E há algo curioso a este respeito, aliás, porque ela é traiçoeira. Peleja o 

tempo todo para trapacear. Seus sussurros ecoam na ressonância de uma miragem que se 

recusa a ser efêmera. O verbo que tece esconde os véus por sobre as peças já dispostas no 

grande tabuleiro. O alento que oferta é projetado para durar. Sua luz é puro encanto. Mas 

como são bonitas as ilusões!   

À vida deste rapaz, afinal, ciência é uma dessas palavras de vazio. Quando muito, 

inclusive, parece-se à coisa que se agita no escuro e que de jeito maneira pertence ao seu 

olhar. Torna-se aos poucos o evento irrelevante. A abstração não-quantificável. O ponto que 

estará indefinidamente situado para além da curva visível do seu horizonte de eventos. A luz 

que do alto não alcança o chão. Coisa de gente louca, de fato; mas que surgirá no cotidiano 

sob o relevo de uma outra forma — e mais poderosa se considerarmos apenas a trajetória 

do sentido que dita seus rumos. Eis que a certeza se converte em regra, e a ignorância, de 

menos a mais, adquire qualidade científica.   
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Se a linguagem da ciência se ajustou à sua realidade — ainda que de forma 

desfigurada e um tanto improvisada devido à força das circunstâncias da História —, é sinal 

de que, em algum instante, o conhecimento propriamente científico falhou em seu 

empreendimento. Essa conclusão é tentadora, mas está muito distante daquilo que de fato 

ocorre na realidade. A bem dizer, apenas nós, na condição de cientistas ou de jornalistas, 

fracassamos em fazer da ciência o elo que nos une ao cidadão. Pouco importa ao saber se 

será compreendido ou não, mas suas benesses dependem bastante do esforço que 

mobilizamos a ponto de entrelaçá-lo à vida da sociedade. À ciência são reservados o erro, a 

tentativa, a perseverança, a ruína, a glória, o recomeço a partir do ponto em que as 

esperanças começaram a minguar. Mas a nós, atravessados por seus feixes de luz, é legado o 

dever de estendê-la ao mundo na promessa de quebrar as correntes que nos atam às 

miragens; ou ao menos de afrouxar as cavilhas dos pesados grilhões. A culpa não é nossa, 

portanto. Ela é inteiramente nossa!    

Muito do que foi posto às vistas do rapaz que lhe questiona sobre a loucura — e sem 

saber, de fato, o que ela significa para além da ênfase dada por ele mesmo em sua confusão 

confortável — é o resultado de uma traição coletiva (SAGAN, 2006). Traíram-no, portanto, os 

sistemas educacionais, as instituições sociais, a cultura que nem sempre é subjetivamente 

apropriada para exaltar a humanidade que há em si mesmo e, de modo menos sutil, 

também os meios de comunicação. A educação, muitas vezes às bordas de um abismo que o 

tenta (mas que não o provoca a saltar), pouco consegue além de lhe despertar o incômodo 

— e isso já é muito! As estruturas materiais e humanas que promovem ações de interesse 

social atravessam a sua vida, sim, mas são elas mesmas as responsáveis por lhe firmar 

aquelas convicções inabaláveis.  

A cultura, por conseguinte, torna-se própria no momento em que ele configura para 

si os padrões de comportamento, de crenças, de saberes e de costumes orientadores, mas 

falha ao ser convertida (e pervertida) em componente do capital, transformando-se na 

escuridão mais densa. O jornalismo lhe traz os informes, certamente, mas de modo algum o 

transforma — porque em vez de tecer as tramas à sua compreensão e humanização, limita-

se a descrever uma realidade que às vezes passa ao largo das suas experiências cotidianas. E 

isto, aliás, quando não se desfigura em contextos nos quais os acontecimentos à volta são 

entrelaçados aos desígnios da desinformação; iludindo-o, desorientando-o, regressando-o 
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àqueles estados em que reinava soberana a ausência de luz. Em cada qual dessas traições, 

afinal, vê-se traído por si mesmo.   

Seu destino é entregue às inconstâncias duradouras, portanto. O espírito é 

despedaçado pela brutalidade de conhecimentos que competem uns com os outros por um 

bocado de atenção. Seus roteiros são seguros, porque não fazem curvas de olhar àquilo que 

está a salvo do perigo, da derrota, da dor. Seu pensamento é diluído em ideias que, em vez 

de abraçá-lo com ternura sem igual, arrastam-no cada vez mais em direção àquela certeza 

atrevida que se recusa a admitir o conflito, a dúvida, a admiração, o temor, o horror, a 

ignorância, a angústia, a tempestade. Trocando os termos — e recorrendo à estabilidade de 

uma linguagem de gente sã —, somos tentados a concluir: o rapaz com quem troca prosas 

sinceras não faz a menor ideia de como diabos a ciência opera.   

É nesse ponto que as lacunas deixadas por aquilo que dificilmente se encaixa nos 

eixos de sua existência são preenchidas por outros conjuntos de conhecimentos. Estes, por 

conseguinte, não precisam se ajustar em função de procedimentos sistemáticos de 

observação e de experimentação, porque se contentam em ser apenas metades sem 

projetos definidos. Eis um ponto interessante, aliás: em que medida o cidadão, ao se 

reconhecer no discurso alentador da pseudociência, está disposto a se libertar? Como 

importar-se com a verdade se, de modo muito mais reconfortante e duradouro, a ilusão do 

mundo já lhe basta às lutas cotidianas? Escapam as respostas, de fato, mas a urgência do 

questionamento nos tenta às costuras da análise.  

 

3 O PROBLEMA DA APLICABILIDADE   

A estas alturas, é necessário reconhecer que o problema de uma divulgação 

inadequada e imprecisa da ciência não consiste apenas na perda dos referenciais em relação 

à conformidade dos fatos com a realidade à nossa volta, mas sim, e talvez de modo menos 

explícito, na consolidação de concepções frágeis que são aos poucos aceitas como autênticas 

e que dificultam a nossa emancipação diante da investida das trevas. Ora, se a ciência tomou 

distância das pequenas sutilezas da vida do rapaz que ilustra o exemplo do tópico anterior, 

que diferença faz se a verdade abraçada já não se distingue da miragem aceita e sustentada 

como necessária? Se há a possibilidade iminente à ascensão de um mal aleatório, por que é 
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impróprio se esconder por detrás de ideias que alentam e que amparam na medida de sua 

ficção? A questão nos parece mais complicada.   

De fato, há um distanciamento pressuposto entre o cidadão e o tipo de 

conhecimento cuja aplicabilidade prática não se ajeita em seu cotidiano, mas se trata de 

uma diferença de intervalo aparente, e não fundamental. A ciência se revela na sua 

integração com a existência humana — pois é este, e não outro, o seu propósito —, e 

quaisquer desvios nesse sentido são tropeços de um percurso que, às vezes, nos compele a 

seguir às cegas pela escuridão. Para integrar-se, porém, é necessário que na própria 

tentativa de divulgação sejam reforçadas as pretensões de acolhimento na dimensão da 

linguagem, e que o aspecto definidor do conhecimento evocado pela ciência não seja 

traduzido a partir de falsos mecanismos pedagógicos que parecem inarticuláveis com o 

mundo comum. Caso queiramos despertar no outro o amor pela verdade e fazer da 

enunciação jornalística o elo que conecta universos simbólicos distintos, o primeiro passo é 

demonstrar de maneira sincera que as sombras que consolam já não transformam, e que 

nem sempre a possibilidade de um único caminho (que aparenta ser o mais seguro) é a saída 

ao labirinto das ilusões.   

O que está em jogo, afinal, é a compreensão do alcance extensível da ciência às 

várias dimensões da vida humana na sua condição de herança e de patrimônio cultural. Essa 

direção nos permite o seguinte questionamento: como assegurar os termos da apropriação 

subjetiva da cultura de uma época sem se distanciar de um projeto público orientado ao 

vínculo duradouro entre o saber científico e o cidadão?   

Qualquer concepção de literacia científica que se pretenda à formação da pessoa 

humana pela via do discurso jornalístico deve tornar consciente para si mesma os princípios 

que compõem a sua ênfase pedagógica, isto é, as regras e as proposições elementares que 

asseguram ao espaço público o seu pleno desenvolvimento para além das margens 

confortáveis da ignorância. Isto não implica, aliás, assegurar apenas a transmissão noticiosa 

e eficaz dos saberes que estão aí pressupostos, mas sim, e sobretudo, garantir que sejam 

parte fundamental da vida do cidadão; ou que se tornem aquele pedaço do mundo que se 

desprende do cotidiano para atuar em suas ações concretas.  

A única exigência que esse roteiro nos parece demandar é a de que o relato da 

ciência não perca a especificidade do rigor ou do conhecimento sistemático a ponto de se 
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desfigurar em sua simplificação; e que tampouco se oriente por práticas letivas cujos 

problemas estão limitados no tempo e no espaço (VIEIRA, 2007) em vez de se articularem 

em relação à dinâmica das vivências sociais.    

Uma vez acrescentada à concepção de literacia o princípio da transformação — 

ampliando-a para além da divulgação —, resta-nos compreender a singularidade do tipo de 

educação em questão e como, afinal, comunicá-la à sociedade. No Título I da Lei n. 9.394 de 

1996, cujo artigo primeiro trata dos princípios e das finalidades educacionais em solo 

brasileiro, já é possível entrever a ênfase que nos interessa:   

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 
culturais3.   

Ao passo que, no Título II, lê-se o seguinte:   

 A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho
4.   

 Não há nada em sua superfície semântica ou simbólica, portanto, que se distinga 

radicalmente do quanto assumimos e sustentamos. O processo [trans]formativo é 

institucionalmente orientado à emancipação da pessoa humana — na medida em que, 

responsavelmente, solicita aberturas em relação às amarras das ilusões —, e seu propósito é 

assegurar o pleno desenvolvimento do cidadão. Chama a atenção, aliás, que essa noção em 

específico (a de desenvolver-se) seja articulada em função da vida em comum, isto é, da 

vivência comungada. Se admitimos que a ciência está entrelaçada às várias dimensões da 

existência humana, então nos parece razoável acrescentar ao princípio transformativo uma 

disposição solidária, qual seja: a da comunicação da vida.   

A noção de dever também nos parece preciosa à composição desse argumento; e isto 

porque, para além da ênfase da obrigação, ela revela os contornos simbólicos de um tipo de 

compromisso pressuposto no instante em que se assume pela pessoa humana a 

responsabilidade do vínculo entre ciência e cotidiano. O que intentamos realçar, nestas 

alturas, é a não-separação nitidamente categórica entre literacia e educação, pois ambas 

                                                 
3 Cf. PALACIO DO PLANALTO, 1996. 

4 Ibid. n/p. 
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constituem os fundamentos de um valor maior, ao qual atribuímos a designação um tanto 

restrita de transformação. Trata-se, afinal, da aprendizagem do conhecimento científico a 

partir daquilo que convoca o cidadão à empatia pela própria ciência (DEBOER, 2000), 

reconhecendo-a como uma espécie de inclinação responsável ao desenvolvimento social.    

A conivência da sociedade em relação às alternativas de sentido apresentadas a 

despeito do saber científico, por outro lado, parece estar de algum modo associada à 

circulação contínua e mais ou menos estável daqueles enunciados que confirmam o senso 

comum como a possibilidade mais legítima de conhecimento (ou a mais precisa quando 

comparada à maneira como costumamos enxergar as coisas no escuro), elevando-o, 

portanto, à condição de verdade aceita. E isto não é à toa. A pseudociência é mais acessível, 

e, de certo modo, também mais “divulgável” devido ao simplismo de seus postulados. 

Ajusta-se muito bem em relação às falas corriqueiras, pois se disfarça surpreendentemente 

em meio às ideias e às concepções que desde há muito parecem confortáveis e seguras. Ela 

as abraça; e não admite a probabilidade do diverso, do complexo, do diferenciável, do 

variável, do arriscado.   

Encontra-se à disposição às páginas de alguns dos nossos jornais, revistas, quadrinhos 

e nos enredos mais críveis dentre as nossas ficções. Insinua-se em algumas de nossas 

instituições (atravessando-as, modificando-as, consolidando-as), e se encontra sempre por 

debaixo dos holofotes cuja luz é mais acentuada (embora ilusória). Esconde-se na espessura 

pronunciável das falas escancaradas, dos silêncios guardados, dos gestos ensaiados, dos 

olhares oblíquos e do pensamento inquieto; mas de modo tão eficiente que, àqueles cujas 

vistas se enturveceram devido aos véus da fantasia, dá a impressão de serem realmente suas 

as ideias. Sua sutileza chegou ao ponto de se fundir à dinâmica do cotidiano, e não raras 

vezes, aliás, encontra o caminho até nós por meio de costuras aparentemente lógicas, de 

sussurros escandalosos e até mesmo de aspectos dissimulados — tal como naquelas 

mensagens matinais destinadas aos grupos virtuais com os quais interagimos. Acaso há algo 

mais alentador e garantido do que uma pretensão de verdade que nos dá “bom dia”?   

Talvez, seja o caso de interrogarmos: até que ponto a ciência acolhe de fato o 

cidadão? Devemos admitir que essa distância presumida seja um atributo essencial, ou que, 

muito regularmente, fracassamos por falta de esforço? É provável que não. E por razões 

simples, até: a fragilidade de seu elo com a sociedade não consiste fundamentalmente em 
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uma questão reduzida à linguagem ou à visibilidade, mas sim à não-articulação do 

conhecimento em função da vida humana. A este respeito, basta pensarmos o quão comum 

é a associação do saber científico com a sua finalidade meramente técnica. É tanto mais 

seguro e verdadeiro, segundo a lógica desse argumento, aquilo que escancara uma 

aplicabilidade prática imediata ou que aparenta servir realmente para alguma coisa. Pouco 

se fala, por exemplo — e aqui incluímos as pronúncias do campo jornalístico —, sobre a 

importância da ciência enquanto forma de resistência contra os tipos de discurso que 

fragilizam os nossos sistemas educacionais, que pervertem a cultura que apropriamos 

subjetivamente ou que limitam o exercício pleno da cidadania. E isto porque o traço mais 

bonito de sua presença nos passa ao largo do cotidiano, ou, quando muito, dilui-se na 

dimensão instrumental. Torna-se complicada e de difícil encaixe em relação aos eixos da 

imaginação; e a correspondência simbólica comum é a de que o saber científico se manifesta 

em sua plenitude apenas quando trata da tecnologia — não importando se, nesse meio 

tempo, cada erro e cada fracasso se tornou precioso à sua constituição.   

Não há um método estável e mais ou menos universal de se ensinar a ciência às 

sociedades, evidentemente (VIEIRA, 2007), e tampouco uma maneira segura de se desfazer 

as associações que atribuem a ela a imagem mística da distância e a da incompatibilidade 

com a vida em comunhão. Ao passo que uns se sentem motivados pela ênfase do próprio 

deslumbramento, outros se distanciam devido ao desconforto que antecede a ida ao 

desconhecido.   

A perspectiva de uma aplicabilidade social prática e rápida transformou radicalmente 

a relação entre ciência e sociedade, aliás (ALBAGLI, 1996). Espera-se cada vez mais — e isto 

desde os avanços do período de entre-guerras — que o conhecimento tenha alguma 

finalidade útil e mais ou menos tangível àqueles que não fazem ideia de como ele funciona 

(mas que ainda assim aguardam por suas benesses). Essa postura é legitima, de fato, mas 

por considerá-la como o evento que se situa aquém das alturas da nossa existência ou da 

nossa intelecção, afastamo-nos do seu projeto público (e abrimos mão de cuidar do nosso 

destino).   

A própria sofisticação dos aparatos técnicos — tão mais científicos quanto mais 

eficientes em sua aparência sedutora — simplificou sua utilização (REIS, 2006), e, 

consequentemente, tornou mais ou menos dispensável a compreensão dos processos e das 
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dinâmicas de força que atuam por detrás dos véus de encanto. Pouco se questiona a 

respeito de uma teleologia da técnica, porque se funciona às urgências práticas do cotidiano, 

não é necessário repensá-la fundamentalmente; e tampouco interrogar se são de fato justos 

ou responsáveis os seus fins. Entre a projeção e o uso extensível ao alcance das sociedades, 

portanto, há toda uma mística que se escancara na penumbra do próprio aparato, eximindo 

do esforço imaginativo e potencialmente criativo aqueles que dele se apropriam. Se algo se 

desalinha em relação aos eixos esperados, terceiriza-se o conhecimento do incompreensível 

à competência legítima dos especialistas. Sacrifica-se o inteligível em prol da eficácia 

garantida. Mais feitiçaria do que tecnologia, a bem da verdade.    

Se o questionamento da ciência se desfaz em algo desnecessário ao cidadão — 

considerando-se que no intermédio que regula cada distância pressuposta há finalizada e 

devidamente autorizada a interpretação do próprio cientista ou do jornalista —, pouco 

importa qualquer projeto de ensino ou de reorientação, porque se torna tanto mais válida 

quanto mais aplicável à dinâmica instrumental do cotidiano. Seus conhecimentos 

atravessam o tecido social, de fato, embora percam a força daquilo que os faz interrogáveis 

à consciência coletiva. Convém explicar, nestas alturas, que consolidar-se estrategicamente 

na sucessão de tempos da sociedade e articular-se de fato à vida implicam processos de 

compreensão distintos. Ao passo que o primeiro se restringe à instrumentalidade da eficácia 

do saber científico, este último diz respeito ao elo que se adensa a partir dos problemas da 

vida comum. Não se trata, portanto, de limitar-se à apresentação dos tipos de 

empreendimento que conduzem ao progresso e ao bem-estar da humanidade (QUEIROZ, 

1998), mas de erguer os fundamentos básicos à comunicabilidade da ciência pelas vias 

enunciativas do jornalismo ou de outros roteiros discursivos.   

E se qualquer informação — científica ou não — carece de precisão no que diz 

respeito à sua própria composição e à divulgação (VIEIRA, 2004) que é projetada ao espaço 

público, quais aproximações podemos ensaiar entre ciência, pesquisador, jornalismo e 

sociedade? Parece haver nesse embaraço uma questão de ordem mais urgente, a qual nos 

força a admitir que não se trata simplesmente de atribuir à quantidade de conhecimentos 

sociais já disponíveis um fluxo cada vez mais constante de visibilidade, mas de criar sentidos 

a partir daquilo que é submetido à percepção das pessoas devido à sua relevância.   
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Do ponto de vista social, aliás, os resultados de uma pesquisa científica podem 

convocar os cidadãos às decisões importantes que atravessam o cotidiano, despertando-os 

de algum modo a tomar gosto pelos assuntos políticos, econômicos e ambientais — desde 

que façam sentido não devido à sua utilidade ou aplicabilidade imediata, mas à maneira 

como se entremeiam ao tecido de suas vidas futuras. No aspecto educacional, por sua vez, 

essa lógica assume outra semântica, já que a perspectiva de uma transmissão informacional 

de saberes não basta a ponto de compreendermos o que de fato está em jogo no processo 

transformativo da ciência.   

Se situamos a questão da divulgação científica no plano educacional, é porque, 

considerando-se a sua dimensão formal, isto é, a extensão mensurável que configura o 

ecossistema das instituições de ensino — e de acordo com os desígnios de seus programas 

político-pedagógicos —, o processo educativo se articula em relação aos eixos de uma 

estrutura solene e mais ou menos invariável que assegura a livre circulação do 

conhecimento. Essa é a maneira, por exemplo, como o saber é projetado para se consolidar 

nas escolas primárias e nas universidades. Há, por outro lado, a possibilidade de se 

“informalizar” a apropriação subjetiva do conjunto de crenças e de costumes que nos 

distinguem (tal como o faz a atividade enunciativa do jornalismo, por exemplo), na medida 

em que rearranjamos os nossos valores, as nossas atitudes diante do mundo, nossos laços 

de família ou de trabalho e também os tipos de experiência que atravessam toda a 

espessura cognoscível dos nossos cotidianos (LANGHI; NARDI, 2009).   

Por detrás dos sentidos dessa informalização do conhecimento, aliás, há um 

argumento que reforça o seu caráter democrático, isto é, que destaca a ênfase da 

construção de uma sociedade mais cordata e justa, na qual os cidadãos se tornam capazes 

não apenas de participar do processo de formação de saberes sempre inacabados, mas 

também, e sobretudo, de julgar com discernimento tudo o que é submetido às reflexões, 

aos debates ou às decisões que gravitam à volta das temáticas sócio-científicas de sua época 

(REIS, 2006). Esse discernimento implica tornar conscientes todas as questões em jogo a 

partir das determinações políticas, sociais, econômicas, ambientais e culturais; assim como 

se trata de encorajar o espaço público em relação à instrução que solicita a inventividade e o 

amor crítico pela ciência (JARMAN; MCCLUNE, 2007). Para além da aplicabilidade 
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instrumental, afinal, desenvolve-se o compromisso responsável do saber científico nas 

sociedades contemporâneas.  

  

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES   

Se o propósito da divulgação científica é adensar o elo entre cidadão e sociedade nas 

várias dimensões da existência, portanto, é necessário abrir a própria ciência à realidade; e 

deixá-la falar na ressonância de seus muitos ecos — os quais podem repercutir às páginas 

dos livros, revistas, jornais e quadrinhos; às ondas do rádio, aos sinais televisivos, às letras 

das canções e às propagandas de tudo o que consumimos; aos detalhes que, às vezes, 

passam desapercebidos do cotidiano, aos silêncios de nossas poesias, às aventuras dos 

jogos, do cinema, das peças de teatro e também às unidades de dados transmitidos no 

interior fantástico de uma ficção imaginada à qual demos o nome de internet. Recorrer aos 

métodos mais inventivos e provocadores (MASSARANI, 2004) equivale a pensar o 

procedimento científico como uma atividade social que não perde do horizonte a pessoa 

humana, e que, justamente por isso, torna-se capaz de despertar em nós a vontade pela 

exploração e pela descoberta.   

À divulgação da ciência, afinal, não basta a descrição das informações já disponíveis 

— e tampouco a explicação que se contenta com a superfície mais rasa dos fenômenos —, 

porque o essencial (que já não é mais tão invisível aos olhos!) consiste em tornar 

compreensíveis os sentidos que circulam e que aos poucos se conectam com a nossa 

existência. Eis como será possível uma mudança crítica no plano da cidadania para além da 

obviedade informativa, na medida em que a reflexão encontra o seu caminho a ponto de 

triunfar diante da simples aquisição de conhecimento. Essa nitidez a respeito do papel da 

literacia, aliás, é o que consolida na sociedade os desígnios de um projeto público orientado 

à transformação da pessoa humana.   

Há exemplos interessantes de possibilidade de articulação intuitiva entre ciência e 

vida cotidiana, os quais há algum tempo alcançaram o olhar crítico da atividade jornalística. 

O projeto Nature’s Calendar5, por exemplo — que é coordenado pela instituição de caridade 

e de preservação florestal britânica The Woodland Trust —, consiste em nos estimular a 

registrar os pequenos eventos naturais que são perceptíveis nos espaços mais próximos, tais 
                                                 
5 Disponível em: https://naturescalendar.woodlandtrust.org.uk. Acesso em: 17 jun. 2021. 

https://naturescalendar.woodlandtrust.org.uk/
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como as primeiras folhas que aparecem numa árvore cujas raízes estão fincadas em nossos 

quintais ou até mesmo a chegada de pássaros que escolheram os telhados das nossas casas 

para nidificar. Esses dados são encaminhados a um banco público e aberto para qualquer 

cientista ou jornalista analisar, e podem servir à criação de estratégias de proteção e de 

restauração de ambientes nativos. Já o aplicativo Bee Kind6, proposto pela instituição 

Bumblebee Conservation Trust, ajuda-nos na escolha do cultivo de plantas ideais aos insetos 

polinizadores que de vez em quando surgem em nossos jardins, ao passo que o projeto 

Giraffe Spotter7, umas das extensões do programa de código aberto Wild Book, disponibiliza 

aos visitantes de parques nacionais, pesquisadores, jornalistas e quaisquer outras pessoas 

um banco de dados para que sejam enviadas e analisadas as fotos de girafas em seu habitat, 

integrando de uma maneira inventiva a inteligência artificial, os megadados da 

aprendizagem de máquina e a ciência. Há também os bancos de dados virtuais Flukebook8 e 

Manta Matcher9, que catalogam informações para estudo sobre baleias e arraias, 

respectivamente. Um projeto da cidade de Stuttgart10, aliás, encoraja o cidadão a construir 

seu próprio sensor de poluição do ar, incentivando a conscientização do problema através 

da criação de um mapa global que identifica com maior precisão os índices de poluição por 

partículas. São inúmeras, portanto, as possibilidades de acesso ao conhecimento, de 

estímulo à participação democrática, de inventividade científica e de desenvolvimento das 

estratégias que fortalecem a sociedade.   

Quando o conhecimento se entrelaça à vida concreta, circula-se mais do que um 

conjunto de saberes especializados; e é neste instante — sustentado pela comunicabilidade 

da ciência — que se transforma o humano.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

                                                 
6 Disponível em: https://beekind.bumblebeeconservation.org. Acesso em: 17 jun. 2021. 

7 Disponível em: https://giraffespotter.org. Acesso em: 18 jun. 2021. 

8 Disponível em: https://www.flukebook.org. Acesso em: 18 jun. 2021. 

9 Disponível em: https://www.mantamatcher.org. Acesso em: 17 jun. 2021. 

10 Disponível em: https://luftdaten.info. Acesso em: 17 jun. 2021. 

https://beekind.bumblebeeconservation.org/
https://giraffespotter.org/
https://www.flukebook.org/
https://www.mantamatcher.org/
https://luftdaten.info/
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THE JOURNALISM AND SCIENCE COMMUNICATION: SCRIPTS, POSSIBILITIES AND 
REFLECTIONS 

 
ABSTRACT  

 
This text discusses the responsible adjustment between science and citizens’ experiences (but in a 
reflexive way only, not propositional), and seeks to understand the commitment of scientific literacy 
beyond the dissemination of results or the transposition of specialized content that is not integrated with 
the cognitive reality of societies — especially when narrated from the perspective of journalistic activity. 
The purpose is to question how it is possible to acclimate the knowledge of science to human life, 
consolidating in the pronunciations of an era the terms that will ensure their subjective appropriation 
based on the responsibility of care and overcoming the frontiers of functional knowledge or adaptable to 
education situations. It is intended, therefore, to discuss a willingness to communicate science, making it a 
transformative component of life in society. The first part discusses the symbolic aspect that associates 
science (and also the scientist) with a mystique of incomprehension and dazzle that depersonalizes them 
to the point of subtly altering their social aspect, while in the second part, the practical applicability of 
knowledge is debated, moving it away from the concept of translation that seem inarticulable with the 
common world. It is hoped that, with this, a debate will be proposed that opens science to reality, and 
that lets it speak in their own resonance. 

 
Keywords: Science; Scientific literacy; Journalism; Citizenship; Education. 

 

REFERÊNCIAS   

ALBAGLI, S. Divulgação científica: informação científica para a cidadania? Ciência da 
Informação, 25, n. 3, 1996. p. 396-397. 
 
CARVALHO, G. S. Literacia científica: conceitos e dimensões. In: AZEVEDO, F.; SARDINHA, M. 
G. Modelos e práticas em literacia. Lisboa: Lidel, 2009. Cap. 15. p. 179‐194. 
 
DEBOER, G. Scientific literacy: another look at its historical and contemporary meanings and 
its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37, n. 
6, 2000. 582-601. 
 
HODSON, D. Teaching and learning science: towards a personalized approach. Buckingham: 
Open University Press, 1998. 
 
JARMAN, R.; MCCLUNE, B. Developing scientific literacy: using news media in the classroom. 
New York, NY: Open University Press, 2007. 
 
LANGHI, R.; NARDI, R. Ensino da astronomia no Brasil: educação formal, informal, não-formal 
e divulgação científica. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, 31, n. 4, 2009. p. 
01-11. 
 
MASSARANI, L. Desafios da divulgação científica na América Latina. In: DICKSON, D.; 
KEATING, B.; MASSARANI, L. Guia de Divulgação Científica. Brasília, DF: Secretaria de Ciência 
e Tecnologia para a Inclusão Social, 2004. Cap. 1. p. 11-12. 
 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            331 

PALACIO DO PLANALTO. Lei N. 9.394. Presidência da República: Casa Civil (Subchefia para 
Assuntos Jurídicos), 20 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: jan. 2021. 
 
QUEIROZ, C. A ciência em debate. In: ALVES, J. L. Ética e o futuro da democracia. Lisboa: 
Edições Colibri, 1998. p. 451-458. 
 
REIS, P. Ciência e educação: que relação? Interacções, Lisboa, n. 3, 2006. 160-187. 
 
SAGAN, C. O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro. 
Tradução de Rosaura Eichemberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 
SILVA, P. J.; LOPES, J.; SILVA, A. Situação formativa: um instrumento de gestão do currículo 
capaz de promover literacia científica. Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y 
experiencias didácticas, Barcelona, n. extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación 
en Didáctica de las Ciencias, 2009. 1616-1621. 
 
VIEIRA, C. L. Pequeno manual de divulgação científica: um resumo. In: DICKSON, D.; 
KEATING, B.; MASSARANI, L. Guia de divulgação científica. Brasília, DF: Secretaria de Ciência 
e Tecnologia para a Inclusão Social, 2004. Cap. 2. p. 13-14. 
 
VIEIRA, N. Literacia científica e educação de ciência: dois objectivos para a mesma aula. 
Revista Lusófona de Educação, Lisboa, 10, n. 10, 2007. 97-108. 
 
WELLINGTON, J.; OSBORNE, J. Language and literacy in science education. Buckingham: 
Open University Press, 2001. 



XV Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação 
___________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            332 

 

 

COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA E JORNALISMO: IMPLICAÇÕES PARA A CIDADANIA 
 

Mayara Jordana Sousa Santana1 

Ângela Teixeira de Moraes2 

 
RESUMO 

 
 

As relações entre a Ciência e os processos comunicacionais constituem-se enquanto desafios 
contínuos para o campo científico que visa, além da produção de conhecimento, aproximar-se da 
sociedade, obter visibilidade e contribuir socialmente. Neste ensaio, essa interface é repercutida 
como a Comunicação da Ciência e será discutida teoricamente a partir de distinções de alguns 
conceitos que também se referem a essa temática, como: extensão, difusionismo, difusão científica, 
disseminação científica, divulgação científica e jornalismo científico. Sobre esse último, este ensaio 
enfatiza as possibilidades e os limites do jornalismo científico para a comunicação da Ciência, 
segundo os critérios e valores de noticiabilidade concernentes à divulgação jornalística sobre os 
conhecimentos científicos e as funções do jornalismo científico, especialmente considerando o 
contexto da Ciência no Brasil. Discute-se também que a má divulgação da Ciência feita pela imprensa 
promove, além de erros na atuação jornalística, um desserviço público. Também as novas 
tecnologias de informação e comunicação e as redes sociais digitais e seus reflexos para a 
Comunicação da Ciência são repercutidos brevemente no ensaio, com o objetivo de promover 
reflexões críticas atinentes à questão da importância de se comunicar a Ciência também nas mídias 
digitais na contemporaneidade. Dentre as considerações finais, reúnem-se proposições críticas em 
torno de um repensar sobre as atuais práticas e critérios adotados pelo jornalismo científico e o 
papel dos jornalistas para a Comunicação da Ciência no Brasil enquanto mediadores dos processos 
comunicacionais que envolvem a Ciência e a sociedade brasileira, mediante a expansão dos 
processos comunicacionais decorrentes das novas tecnologias, das mídias e redes sociais digitais. A 
Comunicação da Ciência é enfatizada como uma temática relevante também para o gozo do direito à 
informação pelos cidadãos e que deve ser atendido também pelo jornalismo científico, pelos meios 
de comunicação e pelas mídias e redes sociais digitais tendo em vista a promoção da cidadania no 
Brasil. 

 
Palavras-chave: Comunicação da ciência; Divulgação científica; Jornalismo científico. 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Ciência, em geral e tal qual a reconhecemos ainda hoje, é resultante de uma 

ruptura paradigmática em relação ao senso comum, conforme defende Sousa Santos (2008), 
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desde o século XVI, quando se registram os primeiros cientistas modernos. Segundo o autor, 

o conhecimento científico moderno instaura a predominância da racionalidade em relação 

às experiências e aos saberes compartilhados pelos homens, bem como os conhecimentos 

filosóficos, a proeminência das Ciências Naturais e a posterior emergência das Ciências 

Sociais. 

O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constitui-se a partir da 
revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes 
basicamente no domínio das ciências naturais. Ainda que com alguns prenúncios 
no século XVIII, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às 
ciências sociais emergentes. A partir de então pode falar-se de um modelo global 
de racionalidade científica que admite variedade interna mas que se distingue e 
defende, por via de fronteiras ostensivas e ostensivamente policiadas, de duas 
formas de conhecimento não científico (e, portanto, irracional) potencialmente 
perturbadoras e intrusas: o senso comum e as chamadas humanidades ou estudos 
humanísticos ( em que se incluíram, entre outros, os estudos históricos, filológicos, 
jurídicos, literários, filosóficos e teológicos). (SOUSA SANTOS, 2008, p.20-21) 

Apesar da hegemonia da Ciência no século XIX, o autor credita ainda ao final do 

século XX o encerramento de “[...] um ciclo de hegemonia de uma certa ordem científica” 

(SOUSA SANTOS, 2008, p.19) e uma crise do paradigma dominante da racionalidade 

científica que reverbera nesse início do século XXI. Nesse sentido, por mais que a Ciência 

goze de autoridade e legitimidade conquistada enquanto campo institucionalizado no meio 

acadêmico e entre seus pares, a sua relação com a sociedade, especialmente a comunicação 

da produção científica ainda se constitui um desafio na contemporaneidade.  

Registra-se neste atual contexto de pandemia de Covid-19 no cenário brasileiro, 

desde o primeiro semestre de 2020 até então, a reverberação de discursos de grupos que se 

apropriaram das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) e das redes 

sociais digitais e as utilizam ativamente para invalidar e atacar os conhecimentos científicos 

e suas metodologias, promovendo um retrocesso no que tange aos avanços resultantes de 

comprovações científicas que já invalidaram ideias como: terraplanismo, condutas 

antivacinas, prescrições medicamentosas sem validação médico-científica e etc. Os reflexos 

desses movimentos considerados anticientíficos geram desinformação e promovem um 

desserviço público no Brasil, além da urgente necessidade de enfrentamento desses dilemas 

também por meio de uma eficiente comunicação da Ciência que alcance amplamente a 

sociedade.  
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Nesse sentido, a comunicação da Ciência é discutida neste ensaio não como a 

transmissão e compartilhamento de informações sobre pesquisas e conteúdos entre 

cientistas e pesquisadores num relacionamento interpares, pois, desse modo, entende-se 

que se trata mais de uma comunicação na Ciência. Noutro prisma, visa-se discutir uma 

noção de comunicação da Ciência como uma relação que busca a dialogicidade entre o 

campo científico e a sociedade e tem como público-alvo os não especialistas e até mesmo 

pessoas tidas como leigas nos assuntos da área científica. 

São variadas as conceituações atribuídas à comunicação da Ciência, por exemplo, a 

difusão científica, a divulgação científica e a popularização da Ciência. Entretanto, os usos 

desses termos sem uma reflexão crítica sobre seus sentidos levam à compreensão de que 

eles se alinham, de modo latente, ao modelo transmissivo informacional de comunicação. 

Até mesmo, pode se ater que essas conceituações carregam subjacentemente a lógica de 

uma política hegemônica orientada para uma comunicação da Ciência segundo perspectivas 

da extensão como uma transmissão de conhecimentos e do difusionismo. 

A respeito da extensão, o educador brasileiro Paulo Freire (1983) teorizou sobre esse 

conceito que agrega à discussão da comunicação da Ciência o horizonte de reconhecer a 

importância da dialogicidade na busca do conhecimento entre os sujeitos pensantes. O autor 

promoveu uma crítica ao que ocorria nos anos de 1980 por meio do extensionismo rural ao 

analisar a relação entre os técnicos agrônomos e os camponeses chilenos.  

Freire (1983) elucidou, à época, a lógica de transmissão e extensão de um saber ao 

exemplificar a atuação dos técnicos agrônomos, considerados como especialistas e 

detentores de conhecimentos validados academicamente, sobre os camponeses chilenos. 

Desse modo, não haveria trocas mútuas e nem dialógicas de conhecimentos entre esses 

sujeitos pensantes, mas sim o depósito de saberes – que, desse modo, foram nomeados pelo 

autor como comunicados – dos especialistas sobre os aprendizes tidos como leigos, segundo 

um modelo de uma educação bancária compreendida como antidialógica e opressora pelo 

autor. Freire (1983), ainda nos anos de 1980, defendeu que, na educação, deve prevalecer a 

comunicação no lugar do extensionismo: “A educação é comunicação, é diálogo, na medida 

que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam 

a significação dos significados.” (FREIRE, 1983, p.69). 
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Outro conceito que também se associa à comunicação da Ciência é o de difusionismo. 

Segundo as autoras Temer e Nery (2004, p.157), ele se refere à comunicação direcionada à 

“[...] capacidade de convencer os receptores a adotarem inovações e recursos científicos 

modernos para o desenvolvimento”. O difusionismo nas pesquisas da área de Comunicação 

vincula-se às estratégias de políticas articuladas pelos Estados Unidos nos anos de 1960 a 

1970, junto às nações subdesenvolvidas (especialmente os países da América Latina), com o 

objetivo de que os veículos de comunicação dos países periféricos pudessem contribuir para 

“[...] difundir a modernização e/ou as inovações, gerando desenvolvimento, 

independentemente das condições sociais, políticas e econômicas” (TEMER; NERY, 2004, 

p.157).  

Especialmente no Brasil, a comunicação da Ciência, por um longo tempo, esteve 

muito atrelada à divulgação dos conhecimentos científicos principalmente por meio do 

jornalismo científico, conforme corrobora Bueno (1985) nos anos de 1980.  

O jornalismo científico deve estar atento, para o fato, já lembrado por José Reis, de 

que, em muitos casos, ele se constitui na única fonte popular de informações sobre 

ciência e tecnologia. Num país como o nosso, caracterizado pelo ensino precário e 

desatualizado de ciências, passa a ser a única forma pela qual os cidadãos tomam 

contato com a atividade e os produtos de tecnólogos e cientistas. Daí, a 

responsabilidade do profissional que exerce a função de informar, formar e 

conscientizar o público sobre as questões e repercussões da ciência e tecnologia. 

(BUENO, 1985, p. 1425) 

A comunicação da Ciência (termo adotado neste ensaio no lugar de divulgação 

científica por compreendê-lo como mais abrangente) será discutida com o objetivo de 

distinguir alguns conceitos que se relacionam ao tema, como: difusão científica, 

disseminação científica, divulgação científica e jornalismo científico. A discussão teórica aqui 

apresentada tem como ênfase o jornalismo científico. Para tanto, serão apresentadas as 

características desse tipo de jornalismo, suas funções e relações com a Ciência. Também é 

apresentada uma breve discussão sobre as NTICs, especialmente a respeito do papel da 

Internet, das mídias e das redes sociais digitais para a comunicação da Ciência. 
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2 DISTINÇÕES ENTRE DIFUSÃO CIENTÍFICA, DISSEMINAÇÃO CIENTÍFICA, DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA E JORNALISMO CIENTÍFICO 

Bueno (1985) distingue quatro conceitos que se relacionam à comunicação da Ciência, 

a saber: a) difusão científica; b) disseminação científica; c) divulgação científica; d) 

jornalismo científico. Segundo o autor, a difusão científica é um termo muito amplo que se 

refere, na prática, “[...] a todo e qualquer processo ou recurso utilizado para a veiculação de 

informações científicas ou tecnológicas” (BUENO, 1985, p.1421), abarcando também os 

conceitos de disseminação científica, divulgação científica e de jornalismo científico. Além 

disso, a difusão científica pode ser divida em dois níveis: a difusão científica interpares e 

outra para o público em geral, de acordo com o autor. 

Já o conceito de disseminação científica, segundo esse autor, é um processo de “[...] 

transferência de informações científicas e tecnológicas, transcritas em códigos 

especializados, a um público seleto formado por especialistas” (BUENO, 1985, p.1421), 

podendo ocorrer em dois níveis: a) intrapares (pesquisadores da mesma área de 

conhecimento) e b) extrapares (entre pesquisadores de áreas distintas, segundo relações 

multidisciplinares). Nesse sentido, ele considera que o termo não remete à comunicação 

orientada ao público leigo, sendo, portanto, mais referente ao que compreendemos neste 

ensaio como a comunicação na Ciência.  

Outro termo é o de divulgação científica, que “[...] compreende a utilização de 

recursos, técnicas e processos para a veiculação de informações científicas e tecnológicas ao 

público em geral” (BUENO, 1985, p.1421). Para o autor, essa divulgação estabelece-se 

mediante processos comunicacionais de adequação de uma linguagem científica 

especializada para outra não especializada que seja compreendida por uma grande 

audiência, ou seja, um maior número de públicos. O autor explica que a divulgação científica, 

por vezes, também é chamada de popularização ou vulgarização da Ciência.  

Bueno (1985) aponta que a divulgação científica, por se ater também à veiculação de 

informações sobre a Ciência pela imprensa, a faz associar (e até mesmo confundir) com o 

termo jornalismo científico. Entretanto, a divulgação científica, como destaca o autor, não se 

limita ao jornalismo: 

É importante frisar que a divulgação científica não se restringe ao campo da 
imprensa. Inclui os jornais e revistas, mas também os livros didáticos, as aulas de 
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ciência do 2º grau, os cursos de extensão para não especialistas, as estórias em 
quadrinhos, os suplementos infantis, muitos dos folhetos utilizados na prática de 
extensão rural ou em campanhas de educação voltadas, por exemplo, para as áreas 
de higiene e saúde, os fascículos produzidos por grandes editoras, documentários, 
programas especiais de rádio e televisão etc. (BUENO, 1985, p. 1422) 

Ademais, na atualidade somam-se a esses exemplos que foram mencionados alguns 

novos meios de divulgação científica encontrados em mídias digitais (sites, blogs¸ podcasts, 

vídeos no YouTube etc.) e em redes sociais digitais (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

WhatsApp), que ainda não tinham sido desenvolvidos à época da escrita do texto por Bueno 

nos anos de 1980. Nesse sentido, é preciso considerar que a comunicação da Ciência se 

transforma também graças à emergência de novos meios de comunicação desenvolvidos 

pela sociedade. Pesquisadores contemporâneos que se detém em investigar a comunicação 

da Ciência já contemplam essas novas mídias em suas pesquisas empíricas, avaliando as 

potencialidades e as limitações dessas para a divulgação científica.  

Por exemplo, no artigo Das Apresentações Públicas às Redes Sociais: Apontamentos 

Sobre Divulgação Científica na Mídia Brasileira, dos autores Marina Muniz Mendes e João de 

Melo Maricato (2020), é apresentado painel sobre a divulgação científica realizada na 

grande mídia3  e também em mídias digitais e corrobora a relevância da análise da 

comunicação da Ciência efetivada pelas NTICs. Além da divulgação científica realizada pelos 

veículos de comunicação tradicionais (jornal impresso, televisão e rádio), “[...] as redes 

sociais tornaram-se importantes canais de comunicação entre a sociedade e instituições de 

produção do conhecimento científico, bem como, diretamente, entre cientistas” (MENDES; 

MARICATO, 2020 p. 3). 

Portanto, reduzir a divulgação científica somente à comunicação realizada pelo 

jornalismo e pela imprensa não contempla mais a complexidade da comunicação da Ciência, 

mesmo no Brasil. Além disso, o jornalismo científico é uma comunicação específica da 

Ciência e se vincula a critérios e formatos peculiares às práticas jornalísticas, que serão 

apresentados a seguir. 

 

 
                                                 
3 No artigo desses autores, o termo grande mídia se refere aos processos comunicacionais produzidos e 

difundidos pelas chamadas mídias de referência ou mídias tradicionais, a saber: jornal impresso, televisão e 

rádio. Não sendo contemplados pelo termo os processos comunicacionais efetivados pela comunicação 

comunitária ou pelos meios de comunicação que se intitulam como mídias alternativas. 
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3 JORNALISMO CIENTÍFICO: ESPECIFICIDADES E FUNÇÕES 

Bueno (1985) considera que o termo jornalismo científico deve incluir 

obrigatoriamente as características definidoras da área do jornalismo, que foram 

categorizadas, por exemplo, pelo autor Otto Groth (2011), por ele citado ao discorrer sobre 

a Ciência dos Jornais e sua relação com a cultura. Para Bueno (1985), o jornalismo científico 

se orienta segundo as seguintes características definidoras do jornalismo, a saber: 

atualidade, universalidade, periodicidade e difusão. O autor explicita como essas 

características acabam por definir esse tipo de jornalismo especializado ou também 

nomeado como um gênero do discurso jornalístico.  

Na prática, isso significa dizer que ele se define pela atualidade, ocupando-se de 
fatos (eventos, descobertas) ou pessoas (cientistas, tecnólogos, pesquisadores) que 
estejam direta e indiretamente relacionados com o momento presente; pela 
universalidade, abrigando os diferentes ramos do conhecimento científico; pela 
periodicidade, mantendo o ritmo de publicações ou matérias, certamente antes em 
conformidade com o desenvolvimento peculiar da ciência do que com o próprio 
ritmo de edição dos veículos jornalísticos (oportunidade, segundo Groth); e pela 
difusão, o que pressupõe a sua circulação pela coletividade. (BUENO, 1985, p.1422, 
grifos do autor) 

O jornalismo científico institui uma forma particular de comunicação da Ciência feita 

pela imprensa, em que incide, nessa relação entre o campo científico e a sociedade, o 

jornalista enquanto um divulgador e/ou mediador científico. O jornalista media as variadas 

relações existentes na área científica que envolve, por exemplo, pesquisadores, órgãos de 

fomento à pesquisa, as universidades e também os cidadãos. Desse modo, os critérios 

jornalísticos, o agendamento de assuntos e eventos do campo científico efetivados pelo 

jornalismo, a noticiabilidade, os valores-notícia, as interferências das rotinas produtivas e as 

linhas editorias dos meios noticiosos precisam ser considerados para que se atente que esse 

não é o único modo de se fazer a comunicação da Ciência e que há também potencialidades 

e limitações no jornalismo científico.  

A comunicação da Ciência realizada pelo jornalismo científico acaba por enquadrar a 

divulgação conforme valores de noticiabilidade, de acordo com os autores Brockington e 

Mesquita (2018) ao se referirem à divulgação científica (DC) promovida pelo jornalismo.  

Quando se pensa na DC profissional, na qual jornalistas se especializam ou vivem 
dessa produção específica, muitas vezes, contorna-se o problema da técnica, mas 
recai-se no problema do mercado. Isso porque não há limites para o que é escrito 
em textos, roteiros ou em notícias científicas. Ao se pensar nesse segmento, que 
cresce a cada ano com a proliferação dos blogs, percebe-se que ele é dependente 
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do valor notícia. Os “valores notícia” no jornalismo são definidos como o conjunto 
de elementos, princípios e valores por meio dos quais o sistema informativo que 
controla e gerencia o fluxo de informações sobre os eventos procederá à seleção 
de notícias (Epstein, 2008). Ocorre que, dada a forma com a qual nossa sociedade 
está construída, o sistema de comunicação de massa visa, quase que 
exclusivamente, o capital. Assim o que é noticiado acaba por ser tornar 
dependente do quanto aquele assunto tem potencial “de venda”. Com isso, um 
“valor notícia” importante para a DC, como a possibilidade de auxiliar o cidadão a 
tomar decisões bem-informadas, infelizmente, perde espaço para o “valor de 
venda”. (BROCKINGTON; MESQUITA, 2018, p.30) 

Brockington e Mesquita (2018) citam casos de erros na comunicação da Ciência 

realizada pelo jornalismo científico e que provocaram um desserviço à sociedade, pois, 

nesses casos, os valores jornalísticos pesaram mais na noticiabilidade do que os critérios 

importantes de validação e de legitimidade científicas. Por exemplo, os riscos que envolvem 

noticiar pesquisas científicas em andamento e cujos resultados ainda não foram confirmados, 

além da veiculação noticiosa de mitos científicos que acabam reforçando preconceitos e 

fazendo circular na sociedade erros tidos como “verdades” científicas. Bueno (1985) 

também corrobora essa crítica:  

Esta posição, comum entre os profissionais e estudiosos da área, e que consiste em 
promover a todo custo a atividade científica, não reflete uma postura crítica e 
ainda se apega à noção de ciência como saber preciso, objetivo, universal e puro. 
[...] O conceito de jornalismo científico deve incluir esta postura crítica e não aderir 
ao movimento de alguns cientistas e intelectuais, entre eles os jornalistas que 
ainda fazem a apologia dos fatos e das informações científicas, imprimindo à 
ciência um caráter fetichista. (BUENO, 1985, p.1423) 

A comunicação feita pelo jornalismo científico, segundo Bueno (1985), acaba 

também prestando um desserviço à Ciência não somente por erros na divulgação, como 

também pela construção, reforço e compartilhamento de estereótipos sobre a Ciência que 

reduzem o campo científico à divulgação de algumas áreas do conhecimento e preterindo 

outras, como as Ciências Humanas. “Nota-se, ainda, a relação entre jornalismo científico e 

algumas poucas áreas do conhecimento como se esse caso particular de difusão dissesse 

respeito apenas aos grandes fatos científicos que ocorrem em determinados setores” 

(BUENO, 1985, p. 1423).  

Outro estereótipo prejudicial sobre a Ciência concentra-se também na idealização e 

mitificação de um perfil de pesquisadores. Perspectiva que não é uma novidade e nem pode 

ser atribuída como causada somente pelo jornalismo científico e/ou pelos demais meios de 

comunicação, mas sim resultante do distanciamento histórico do campo científico da 

sociedade, visto como um espaço e reduto de cientistas ligados à imagem de super-humanos 
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versus os demais homens integrantes da sociedade leiga. “Uma visão idealista, no sentido 

pejorativo desse termo algo controvertido, propõe uma natureza supra-humana para a 

ciência, o que, certamente, é uma perigosa cilada para um divulgador” (CAPOZOLI, 2002, p. 

127-128).  

No Brasil, constata-se que esse distanciamento entre Ciência e sociedade, que tem 

por base uma visão idealizada que não se limita somente aos cientistas, mas reverbera 

também nas instituições que promovem pesquisas no país, como as universidades; os 

institutos de educação, ciência e tecnologia; centros de pesquisa e inovação; as agências e 

órgãos de fomento à pesquisa; as incubadoras etc. Esses espaços de desenvolvimento de 

conhecimentos científicos que, por vezes, são desconhecidos no que tange ao que produzem 

e a possibilidade de contribuírem e prestarem contas à sociedade a respeito dos 

investimentos de recursos públicos nessas instituições e o retorno social que elas geram.  

De outro modo, uma melhor comunicação da Ciência feita por essas instituições de 

pesquisas poderia, por exemplo, incentivar um maior interesse da iniciativa privada em 

investir em uma relação público-privada nesses espaços. Porém, reforça-se a necessidade de 

que essa parceira público-privada seja fundamentada em uma ética, na transparência 

pública, no controle governamental e intencionada para o desenvolvimento social, 

tecnológico e melhorias na educação, por meio de financiamentos de projetos ligados à 

Ciência, Tecnologia & Inovação (C&TI).  

Na comunicação da Ciência no Brasil, apesar de uma intensa divulgação científica 

realizada nos anos de 1980 pela imprensa com a edição de veículos de comunicação (revistas, 

programas de rádios, programas televisivos, documentários etc.) especializados no tema, 

essa realidade não se mantém na contemporaneidade. Os atuais meios de comunicação 

brasileiros passam por uma crise em seu modelo comercial, especialmente os jornais 

impressos e revistas especializadas que reduziram a quantidade de impressões de 

exemplares ou mesmo encerram suas publicações.  

Nesse panorama de atual crise do modelo de negócio do jornalismo, reduziu-se 

também a quantidade de profissionais e de jornalistas nas redações. Desse modo, as 

empresas de jornalismo no país já não investem em profissionais especializados que se fixem 

na cobertura de uma determinada área ou tema, como o jornalismo científico. Além disso, 
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não se observa a existência de editorias ou cadernos específicos de Ciência nos jornais 

impressos diários de maior circulação nas grandes capitais brasileiras. 

Consequentemente, isso torna mais difícil para pesquisadores, universidades e 

demais instituições de pesquisa obter espaços midiáticos para a comunicação da Ciência 

realizada pelas empresas jornalísticas no Brasil. O jornalismo também precisa superar ainda 

o modelo hegemônico de transmissão da informação científica de um grupo que detém o 

saber especializado para uma maioria leiga, porque acaba restringindo essa divulgação ao 

modelo informativo e transmissivo unidirecional de comunicação. 

Para o jornalismo científico, a comunicação da Ciência pode ir além da função 

informativa. Bueno (1985, p.1424), ao delimitar o jornalismo científico, aponta seis funções: 

1) informativa; 2) educativa; 3) social; 4) cultural; 5) econômica; 6) político-ideológico. Sobre 

a função informativa, o autor pontua que ela é intrínseca ao jornalismo, porém não se limita 

à transferência de informações e de conteúdos, mas sim, é preciso que o ato de informar 

incorpore o interesse e a necessidade de o cidadão de ser informado; por outro lado, deve-

se primar pelo compromisso social do jornalista de atuar em benefício da coletividade, 

informando segundo os interesses e expectativas dos cidadãos e para a promoção da 

cidadania (BUENO, 1985). 

Já em relação à função educativa, Bueno (1985) reflete como a atuação da imprensa, 

ao apresentar fatos e opiniões do campo científico, acaba por contribuir para uma educação 

não formal dos públicos sobre esses assuntos. Segundo o autor, essa função pressupõe um 

feedback advindo de uma dialogicidade, assim como ocorre nos processos educacionais 

formais. Essa função seria, portanto, a imprensa compartilhando o papel educativo no 

sentido informal juntamente com a educação formal.  

Bueno (1985) explica a função social do jornalismo científico como uma 

intencionalidade na prática jornalística que visa interpretar as informações científicas e 

tecnológicas num contexto mais amplo. Segundo o autor, essa função vincula-se ao interesse 

de humanizar a Ciência, aproximando-a da sociedade. Ele enfatiza a atuação crítica 

necessária por parte do jornalismo científico em relação ao combate do uso materialista da 

Ciência com fins nacionalistas e militares prejudiciais à humanidade, conforme já registrado 

em alguns trágicos momentos históricos da Modernidade, principalmente na 2ª Guerra 

Mundial. 
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Outra função do jornalismo científico, apontada por Bueno (1985), se refere à função 

cultural, que é entendida como uma visão crítica de que a comunicação da Ciência se efetiva 

também em diferentes ambientes culturais. Essa função também é inerente ao jornalismo, 

visto que ele é um produto cultural e simbólico, conforme defende Groth (2011). Este autor 

discorreu sobre uma Ciência do Jornalismo ou também traduzida como Jornalística 

enquanto “[...] um poder cultural de primeira linha” (GROTH, 2011, p. 106). Em relação à 

função cultural do jornalismo científico, Bueno (1985, p.1426) coloca que: “A ciência e a 

tecnologia podem representar, como a propaganda e a publicidade, formas de dominação 

cultural e, portanto, devem estar permanentemente sob suspeita”. Ele complementa ainda 

que: “A idéia de ciência e tecnologia universais, apoiadas no conceito fetichista de 

neutralidade científica, já não resiste a uma avaliação crítica” (BUENO, 1985, p. 1426).  

Por meio de um paralelo em relação à ideia de neutralidade na Ciência, isso também 

se observa no jornalismo. A área jornalística também se legitimou socialmente, por um 

longo tempo, reforçando o discurso de uma neutralidade profissional, afirmando ser o 

jornalista um observador desinteressado e que apenas reflete a realidade nos produtos 

jornalísticos, conforme defende a Teoria do Espelho (TRAQUINA, 2005). De acordo essa 

abordagem teórica (atualmente já refutada no jornalismo, mas que ainda até hoje, por vezes, 

é acionada como autodefesa da área), a neutralidade nos discursos do jornalismo pode ser 

alcançada pela perseguição de uma objetividade nas práticas jornalísticas, por meio de 

métodos de observação, aferição e averiguação tidos como isentos. 

Uma quinta função do jornalismo científico, categorizada por Bueno (1985), é a 

função econômica, levando em conta a relação entre Ciência e o setor produtivo, que 

tangencia a comunicação da Ciência e sua divulgação, com vistas ao desenvolvimento 

científico e tecnológico. Sobre isso, o autor ressalta a atuação do jornalismo científico no 

papel de colaborar “[...] para aumentar o intercâmbio entre os institutos, universidades e o 

setor produtivo” (BUENO, 1985, p. 1426). 

Por fim, a sexta função do jornalismo científico, elencada por Bueno (1985), é a 

função político-ideológica. Para o autor, é a mais ausente ou a que quase não se observa no 

jornalismo realizado nos países subdesenvolvidos. Essa função refere-se ao papel do 

jornalismo científico que mostra que: “Os compromissos político-ideológicos da ciência e da 
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tecnologia devem estar presentes na consciência do jornalismo científico, evitando que ele 

funcione como mero reprodutor”. (BUENO, 1985, p. 1426-1427).  

Considerando essas funções, o jornalismo científico tem o potencial de contribuir 

para a orientação de uma opinião pública sobre a Ciência, especialmente no Brasil. Do 

contrário, corrobora-se com a opinião dos autores Mendes e Maricato (2020), de que uma 

efetiva comunicação da Ciência, tanto para o jornalismo científico quanto para outras 

formas de divulgação científica, “[...] que não se atém a suas funções pode ser uma mera 

tentativa de tradução, sem profundidade, propagandista, ludibriadora, em vez de promover 

o esclarecimento para interesse público” (MENDES; MARICATO, 2020, p.8). 

Além do jornalismo científico, foco deste ensaio, a análise das NTICs é relevante para 

se investigar a comunicação da Ciência na contemporaneidade. Estudos de autores, como 

Mendes e Maricato (2020), apontam que as mídias digitais “[...] demostram possibilidades 

comunicacionais customizadas, descentralizadas, instantâneas, interativas e não lineares.” 

(MENDES; MARICATO, 2020, p.9).  

Nas NTICs, além de vantagens para a comunicação da Ciência, é preciso também 

avaliar a qualidade da comunicação científica nas mídias digitais. Ao se observar 

aleatoriamente sites, blogs, perfis e grupos em redes sociais (no Facebook e Instagram) que 

se colocam como orientados à comunicação da Ciência, nota-se pouca interação dos 

públicos nessas redes, por exemplo, com baixo número de comentários, contrapondo-se às 

grandes expectativas que exaltam as mídias e redes sociais digitais como meios que 

proporcionam uma efetiva dialogicidade entre produtores de conteúdos e internautas.  

Segundo uma reflexão crítica sobre a comunicação da Ciência nas NTICs no Brasil, 

além de questionamentos a respeito de quem tem acesso a essas mídias, é preciso se ater 

também às limitações impostas pela própria lógica e funcionalidade desses meios. Por 

exemplo, a interferência dos algoritmos usados por essas mídias digitais no direcionamento 

de conteúdos a que cada usuário terá acesso acaba por limitar essa ideia de ampla 

divulgação e democratização da Ciência possível pelos meios digitais. 

Por vezes, exalta-se de modo demasiado o alcance das mídias digitais para uma 

comunicação da Ciência. Nesse sentido, não basta apenas uma análise das estruturas, das 

formas e dos recursos técnicos e tecnológicos que envolvem a divulgação feita nas mídias e 

redes sociais digitais, é preciso se ater se essas ações realmente rompem com o paradigma 
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de um modelo transmissivo de comunicação científica. Sobre isso, os autores Mendes e 

Maricato (2020) pontuam: “O impacto da divulgação científica na sociedade a partir dos 

mecanismos on-line ainda é algo pouco conhecido, mas existem indícios de que a passagem 

do modelo informativo para a dialógica ganha força” (MENDES; MARICATO, 2020, p. 11). 

Para Mendes e Maricato (2020), nessa afirmação devem pesar problematizações atuais, por 

exemplo, a respeito da hiperinformação e da desinformação sobre a divulgação científica no 

ciberespaço.  

Questiona-se se as NTICs na comunicação da Ciência rompe, de fato, o paradigma 

informacional unidirecional na direção de uma maior dialogicidade. Ou trata-se apenas de 

uma transição de um modelo transmissivo informativo de divulgação científica para um 

modelo em que a mudança está centrada no acesso e no domínio dos públicos aos meios e 

recursos de comunicação, o que dantes eram centrados apenas na grande mídia? É 

necessário, nesse sentido, insistir em experimentações de novos formatos de divulgação que 

proporcionem melhores possibilidades de se efetivar uma comunicação da Ciência. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São várias as possibilidades e desafios que envolvem a comunicação da Ciência, 

conforme foi exposto neste ensaio, sem a pretensão de exaurir a questão: Por que 

comunicar a Ciência? As respostas são as mais variadas possíveis. O ideal é que o 

compromisso político-ideológico de desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da 

sociedade e de uma comunicação orientada para o interesse público se façam presentes 

tanto nas formas tradicionais de divulgação científicas quanto nas NTCIs. 

A respeito das diversas funções do jornalismo científico apresentadas anteriormente, 

questiona-se se há um efetivo feedback ou uma relação dialógica entre a grande mídia e os 

públicos na contemporaneidade. Ou se trata apenas da exaltação de uma expansão de 

canais de comunicação que viabilizam mais possibilidades do público agendar a produção 

jornalística ou mesmo criarem e gerenciarem seus próprios meios de comunicação com o 

advento das mídias e redes sociais digitais. 

Acredita-se que a defesa da Ciência no Brasil, além da proposição e efetivação de 

políticas públicas para área e investimentos, implica também melhorias da comunicação da 
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Ciência no país, para que a área científica e as instituições que a fomentam sejam 

reconhecidas e legitimadas socialmente, e não corram o risco de serem desacreditadas, 

sucateadas e terem suas funções sociais questionadas, estando à mercê de programas de 

governos que não a valorizam. Afinal, pesquisadores e instituições científicas precisam 

considerar que “[...] a forma de conceber a ciência está intimamente associada à forma de 

divulgá-la. Assim, se a concepção de ciência é estreita, a exposição dela, sob a forma de 

divulgação, também levará essa marca” (CAPOZOLI, 2020, p.129). 

Nesse sentido, o jornalismo científico e os jornalistas que atuam na divulgação 

científica, focos de discussão neste ensaio, devem primar por um compromisso social da 

comunicação da Ciência. O jornalista é um potente e relevante mediador que dá visibilidade 

à Ciência, desde que com responsabilidade social, tendo nos horizontes uma atuação ética 

sustentada nos princípios e valores de promoção da cidadania e da democracia. Bueno (1985) 

acredita que as atribuições do jornalista científico e do divulgador científico não se diferem 

grandemente. “Na prática, o que distingue as duas atividades não é o objetivo do 

comunicador ou mesmo o tipo de veículo utilizado, mas, sobretudo, as características 

particulares do código utilizado e do profissional que o manipula” (BUENO, 1985, p. 1422).  

O jornalismo científico, por sua vez, necessita também romper com esse modelo 

exclusivamente informacional e unilateral que permanece na atualidade. Além disso, o 

jornalista deve se preocupar em suas práticas com a recepção dos discursos e conteúdos que 

produz ou mesmo atuar em prol do agendamento de temáticas que sejam de interesse 

público no campo científico e que colaborem para aproximar a Ciência à sociedade.  

O papel do jornalista para a comunicação da Ciência, que assume até mesmo um 

cunho cívico, é relevante em um país como o Brasil em que a maioria dos cidadãos não tem 

acesso à educação básica e de qualidade. Uma grande parcela de cidadãos brasileiros acaba 

por obter conhecimento sobre o cotidiano e outras realidades quase que exclusivamente 

pelo jornalismo de referência e pelas redes sociais digitais, mesmo assim com pouquíssimas 

fontes de informações diversificadas e qualificadas sobre a Ciência. Esses mesmos cidadãos 

não circulam e nem acessam as instituições que produzem Ciência no país, fazendo com que 

a área científica esteja distante do público. Dessa forma, os conhecimentos científicos (e sua 

divulgação) acabam configurando-se enquanto temáticas não reivindicadas ou nem 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            346 

compreendidas na perspectiva de um direito à informação que deve ser atendido e 

garantido também pelos meios de comunicação e pelas NTICs.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

COMMUNICATION OF SCIENCE AND JOURNALISM: IMPLICATIONS FOR CITIZENSHIP  
 

ABSTRACT  
 

The relations between Science and communication processes are continuous challenges for the 
scientific field that aims, besides the production of knowledge, to approach society, to obtain 
visibility, and to contribute socially. In this essay, this interface is reflected as the Communication of 
Science and will be discussed theoretically from distinctions of some concepts that also refer to this 
theme as extension, diffusionism, scientific diffusion, scientific dissemination, scientific divulgation, 
and scientific journalism. This essay emphasizes the possibilities and limits of scientific journalism for 
the Communication of Science, according to the newsworthiness and the functions of scientific 
journalism, especially considering the context of Science in Brazil. It is also discussed that the poor 
dissemination of Science made by the press realizes errors in journalistic performance and a public 
disservice too. The new technologies and digital media and their impacts on the Communication of 
Science are briefly reflected in this essay, to promote critical reflections about the importance of 
scientific divulgation either in digital media nowadays. The final considerations present critical 
propositions about rethinking the current practices and the news values adopted by scientific 
journalism, and the role of journalists as mediators between Science and society in Brazil, through 
the expansion of communication processes arising from the new technologies and digital social 
media. The Communication of Science is emphasized as a relevant theme also to enjoy the right to 
information by the citizens and that should be served by scientific journalism for the media and 
digital social media to promote the citizenship in Brazil. 

 
Keywords: Communication of science; Scientific dissemination; Scientific journalism. 
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JORNALISMO E DESINFORMAÇÃO: QUANDO INFORMAÇÕES IMPRECISAS SÃO DIFUNDIDAS 
NO IMAGINÁRIO SOCIAL POR NARRATIVAS JORNALÍSTICAS 

 
Ícaro Gonçalves dos Santos1 

Kátia Kelvis Cassiano2 
 

RESUMO 
 

No presente artigo é apresentada uma reflexão sobre como erros em informações de periódicos 
jornalísticos podem contribuir com o atual cenário sócio-político de acentuada circulação de 
desinformações. Para tal objetivo, inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os valores 
legitimadores da prática jornalística, destacando seu dever de exatidão como essencial para a 
formação de opinião pública e compreensão de temas por parte da sociedade. Na sequência, são 
abordados debates sobre como a exatidão jornalística e a apuração de fatos têm sido prejudicadas 
em meio às rotinas das redações online nas últimas décadas, imersas num contexto de produção 
acelerada e imediatista. Para isso, foi utilizado o aporte de diferentes autores, de diferentes 
paradigmas teóricos. Prosseguindo, considerando a capacidade do jornalismo em gerar 
desinformação, é realizada reflexão teórica acerca deste conceito, da qual emerge uma proposta de 
distinção entre desinformação intencional e não intencional, tomando como ponto de partida os 
termos desinformation e misinformation da língua inglesa. Por fim, foi realizada análise descritiva-
exploratória de duas chamadas jornalísticas que continham informações inexatas, publicadas em dois 
jornais distintos, sendo a primeira de uma notícia de jornal estadual, e a segunda de uma reportagem 
de jornal com circulação nacional. Buscou-se identificar a que tipo de inexatidão as chamadas 
incorriam, se intencional ou não intencional, assim como seus possíveis efeitos negativos à 
credibilidade dos jornais. 

Palavras-chave: Exatidão jornalística; Desinformação; Misinformation. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

No decorrer de sua construção como campo profissional, a prática jornalística se 

validou a partir da percepção de sua credibilidade por parte do público, consolidada por 

diferentes valores éticos e princípios deontológicos. A partir da ótica do público-receptor, 

credibilidade jornalística pode ser entendida como um conjunto qualitativo de predicados 

epistêmicos, amparados num compromisso moral das fontes de informação para com os 

relatos fidedignos à realidade, compromisso esse consolidado ao longo do tempo e capaz de 

gerar crença tanto nos testemunhos jornalísticos, quanto na figura de quem os enuncia 

(LISBOA; BENETTI, 2015). 
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Em meio ao contexto social contemporâneo, no qual cada vez mais práticas 

desinformativas inundam os debates públicos, o fazer jornalístico se vê desafiado a se 

reinventar, a assumir o protagonismo na batalha contra a desinformação, mas também a 

refletir sobre como suas rotinas de produção noticiosa podem ou não contribuir com a 

disseminação de conhecimento erroneamente interpretado pela sociedade, ao se afastar de 

seu compromisso de exatidão para com os fatos. 

Neste sentido, o presente artigo fomenta a reflexão acerca da inexatidão na prática 

jornalística, por meio de breve análise exploratória e qualitativa de notícias veiculadas em 

jornais, como forma de identificar processos de desinformação. A discussão tem como foco 

identificar e apurar inexatidões nas notícias veiculadas, ao mesmo passo que problematiza 

conceitualmente os sentidos do termo “desinformação”. Destarte, convém analisar de que 

forma localiza-se o dever de exatidão em meios aos valores deontológicos jornalísticos 

historicamente constituídos. 

 

2 OS VALORES DO JORNALISMO E O DEVER DE EXATIDÃO 

O jornalismo detém uma das funções mais fundamentais para o bom funcionamento 

da democracia e manutenção da cidadania: fomentar a formação de opinião pública por 

meio da difusão de informações fidedignas. Esta concepção nasceu no final do século XIX e 

início do século XX, quando o papel do jornalista era constantemente romantizado, levando 

o profissional desta área a ser considerado um “cão de guarda da sociedade”, guiado por um 

princípio de responsabilidade social, e o jornalismo tido como um “Quarto Poder” (PEREIRA, 

2004; TRAQUINA, 2005). 

Este ideal romântico do jornalismo nasceu concomitantemente à sua 

profissionalização. Na França, onde historicamente o fazer jornalístico foi caracterizado por 

um estilo mais narrativo, literário e opinativo, o processo de profissionalização se deu a 

partir da Primeira Guerra Mundial, com a formação do sindicato dos jornalistas e a redação 

de sua carta deontológica, em 1918. O objetivo seria estabelecer um padrão ético de 

trabalho e opor-se à atuação dos “falsos jornalistas” amadores, de forma a legitimar o 

trabalho jornalístico como aquele responsável por fiscalizar as instituições públicas em favor 

da população (NEVEU, 2006). 
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Nos Estados Unidos essa busca por legitimação se deu por outra forma. Sua tradição 

mercadológica e utilitarista, que ditou os modelos da grande imprensa em boa parte do 

mundo, deu maior centralidade à busca pelos fatos narrados de forma estandartizada, ao 

jornalista como profissional investigativo e a um apelo de objetividade e imparcialidade na 

descrição das informações. Na realidade, Tuchman (1999) observa que a busca pela 

construção do texto pautado pela objetividade tornou-se um verdadeiro ritual estratégico 

para jornalistas, como instrumento de defesa contra as acusações e críticas vindas tanto do 

público, quanto de seus superiores. Na sociologia jornalística anglo-americana do início do 

século XX, a subjetividade do jornalista passou a ser cada vez mais rejeitada, sendo 

imputado ao jornalista um dever de objetividade, de onde sobressairia uma noção de serviço 

ao público. 

Pereira (2004) relata que embora o campo jornalístico nesses dois países tenha se 

consolidado por meio de tradições paradigmáticas distintas, pode-se observar a existência 

de um ponto em comum entre ambos: a defesa de um ideal de responsabilidade social como 

forma de legitimação profissional perante a sociedade. 

A imprensa, concebida como ‘Quarto Poder’, estaria comprometida apenas com o 
cidadão, com o interesse público. Por isso, a função do jornalista nas sociedades 
democráticas se assemelharia em alguns pontos com a do educador, responsável 
por impor uma certa claridade ao caos dos acontecimentos (NEVEU, 2001 apud 
PEREIRA, 2004, p. 6). 

Se o papel dos jornalistas fosse por vezes comparada à de um educador, tal 

valorização profissional exigiria em contrapartida comprometimentos éticos garantidores da 

qualidade de sua produção. Na visão de Charaudeau (2019), ao longo de sua consolidação, o 

jornalismo construiu uma espécie de “contrato de informação” com seu público, no qual o 

cidadão espera ser informado com relatos verdadeiros e confiáveis, e as organizações 

jornalísticas esperam comercializar seus produtos e sobreviver frente à concorrência. O 

autor (ibid., p. 90) afirma ainda que “as mídias (...) estão em confronto permanente com um 

problema de credibilidade, porque baseiam sua legitimidade no ‘fazer crer que o que é dito 

é verdadeiro’”. 

Entre variadas estratégias discursivas que possibilitam a existência deste contrato 

social, podemos citar a defesa de um ideal simbólico de imparcialidade pregado pelos 

jornalistas, que afirmam narrar os fatos sem interferência de suas subjetividades (por mais 

improvável que isso possa ser), a apresentação de ‘verdades factuais’ em seus textos, 
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passíveis de checagem (ARENDT, 2002), a busca por objetividade no relato dos fatos 

(TUCHMAN, 1999), além do argumento de independência e distanciamento de partidos e 

posicionamentos políticos, ou seja, o estabelecimento de uma noção de serviço ao interesse 

público. Embora essas defesas apresentem incoerências, por desconsiderarem as 

interferências subjetivas do sujeito jornalista em seu texto, pode-se afirmar que tais 

estratégias auxiliaram o jornalismo a se consolidar como fonte legítima de informações – até 

certo ponto – confiáveis para a sociedade ao longo dos séculos. 

Mas há ainda um outro valor essencial à qualidade da produção jornalística e, 

consequentemente, à credibilidade na relação jornalismo-sociedade: a exatidão. Segundo 

Urban (1999 apud MEYER, 2007, p. 95), a necessidade de exatidão nos relatos jornalísticos é 

unanimidade notável, tanto entre o público, quanto entre os próprios jornalistas, de forma 

que “mesmo erros aparentemente elementares alimentam o ceticismo público sobre a 

credibilidade de um jornal”. 

Christofoletti e Prado (2005, p. 2) corroboram com este posicionamento ao 

afirmarem que o jornalismo, como uma atividade social, “se apoia no compromisso de 

informar as pessoas dos principais acontecimentos da sociedade e, portanto, se espera que 

as informações sejam precisas, exatas, fiéis aos fatos”. 

Para que a imprensa exerça seu papel e possa contribuir para a consolidação de 
uma democracia, é preciso que os meios contem com um elemento fundamental 
nos tempos atuais: qualidade. O que significa dizer que devem conter informações 
exatas e corretas, sem distorções, sem omissões, podendo refletir com a máxima 
fidelidade os fatos do cotidiano (CHRISTOFOLETTI; PRADO, 2005, p. 4, grifo nosso). 

O debate a respeito da exatidão como elemento fundamental à qualidade da 

informação se expande tanto em manuais de redação, quanto nos códigos de ética 

profissional mundo afora. No código de ética3 da Society of Professional Journalists, mais 

antiga organização norte-americana de representação de jornalistas, fundada em 1909, o 

lema “procure a verdade e publique-a” está presente em sua primeira seção. Também são 

expressas recomendações do tipo: “nunca distorça deliberadamente fatos ou contexto, 

incluindo informações visuais” e “lembre-se de que nem a velocidade nem o formato 

justificam a imprecisão”. 

                                                 
3
 Disponível em: <https://www.spj.org/pdf/spj-code-of-ethics-poster.pdf>. 
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Já no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros4 (2007, p. 1), o dever de exatidão 

também é expresso em seu primeiro capítulo, ao afirmar que “a divulgação da informação 

precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida 

independentemente de sua natureza jurídica” e que “a produção e a divulgação da 

informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse 

público”. 

Conforme apresentado, a credibilidade do jornalismo e sua responsabilidade social 

assentam-se, entre outros fatores, num compromisso ético de exatidão para com os fatos. 

Na verdade, se considerarmos que os produtos jornalísticos, em especial a notícia, são os 

principais instrumentos para discussão social a respeito de temas públicos e formação de 

uma opinião pública esclarecida, como já relatava Park (1940), pode-se inferir que a exatidão 

jornalística é essencial até mesmo para a vida em sociedade. 

A primeira reação típica do indivíduo a uma notícia será, provavelmente, o desejo 
de repeti-las a alguém. Isto gera a conversação, desperta novos comentários e 
talvez uma discussão (...) O choque de opiniões e pareceres, que a discussão 
invariavelmente evoca, termina, via de regra, numa espécie qualquer de consenso 
ou opinião coletiva – que nós denominamos opinião pública. É na interpretação 
dos acontecimentos presentes, ou seja, da notícia, que se funda a opinião pública 
(PARK, 1940, p. 176). 

Desde modo, se a exatidão jornalística, junto a outros princípios deontológicos, foi 

capaz de construir o contrato de informação e de confiança entre jornalismo e sociedade, 

seu inverso, ou seja, a inexatidão, pode ser um grave fator de comprometimento da 

credibilidade jornalística. 

 

3 A INEXATIDÃO EM MEIO AO JORNALISMO CONTEMPORÂNEO 

Embora seja um de seus principais valores e deveres deontológicos, o fato é que nem 

sempre o fazer jornalístico demonstra comprometimento com a exatidão. Lasswell (1948), 

influente autor do funcionalismo norte-americano, ao analisar as funções dos meios de 

comunicação social, já afirmava que os julgamentos racionais da população em meio a 

sociedade podem ser dificultados pela ineficiência do processo de comunicação, e que tal 

ineficiência pode ser provocada quando,  

                                                 
4
 Disponível em: <https://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2014/06/04-

codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf> 
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Por falta de treinamento adequado, o pessoal ocupado da coleta e difusão de 
informação [jornalistas] interpreta, continuamente de forma errada, ou deixa de 
ver os fatos (tomando-se estes últimos como aquilo que o observador treinado e 
objetivo seria capaz de discernir) (LASSWELL, 1948, p. 113). 

Neste sentido, a reincidência de erros, ou seja, a inexatidão na prática jornalística 

pode ser fonte deletéria de grandes processos de desinformação em meio à sociedade. Tal 

reincidência é constatada no contexto brasileiro por Christofoletti e Prado (2005) ao 

analisarem o número de erros com posterior retificação em três jornais impressos 

catarinenses. Os autores verificaram que de 484 edições dos jornais publicadas num período 

de seis meses, 136 apresentaram erros (28,09% do total) por incorreção, imprecisão, 

omissão dos créditos ou identificações, erros de edição ou ocasionados por terceiros. O 

número de casos, que já é considerável, poderia ser ainda maior, pois só foram 

contabilizados os casos em que houve retratação. Se nos veículos impressos a existência de 

erros já é recorrente, o cenário tende a se agravar nos meios digitais online. 

Na realidade, no atual ambiente informatizado, no qual a produção jornalística se vê 

submissa ao frenesi do imediatismo informativo e a uma concorrência por audiência cada 

vez maior, erros e imprecisões têm sido cada vez mais frequentes nas notícias publicadas e 

informações difundidas. Tal situação é tratada por Meyer (2007, p. 94) ao afirmar em seu 

discurso reflexivo que “em pleno século XXI, jornalistas profissionais têm dificuldades para 

criar procedimentos e checagens que minimizem os erros, tanto por descuido quanto por 

má-fé”.  

Nas últimas décadas, pouco a pouco os meios de comunicação tradicionais deixaram 

de ser as principais fontes de informação para a sociedade, emergindo a partir de então um 

ambiente informatizado no qual qualquer pessoa com acesso à internet pode ser uma fonte 

de informação – não necessariamente confiável –, modelo também chamado de bottom-up 

news (BOWMAN; WILLIS, 2003). Este cenário, que foi possibilitado pelo ciberespaço e é 

pautado por um sistema comunicacional no qual os indivíduos formam comunidades 

cooperativas e informativas online, chamado por Levy (1999) de dispositivo comunicacional 

todos-todos, se contrapõe ao tradicional modelo top-down news, no qual os meios de 

comunicação informavam de forma hegemônica e unilateral, “de cima para baixo”. 

Neste novo contexto no qual circulam uma profusão de informações em meio à 

Internet, as dinâmicas do trabalho jornalístico se alteraram profundamente. O jornalista tem 
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trabalhado cada vez mais dentro da redação, sem ir a campo ouvir as fontes primárias. A alta 

concorrência entre meios de comunicação pela atenção de leitores tem fomentado a busca 

cada vez maior pelas informações em primeira mão – os “furos de reportagem” – num 

processo imediatista em que muitas notícias são publicadas sem apuração adequada. Tem se 

exigido cada vez mais de jornalistas conhecimentos técnicos sobre softwares desconexos da 

formação humanística característica de sua profissão, além de uma sobrecarga trabalhista 

crescente devido a cortes nas redações. 

Estas mudanças trazem sérios problemas à produção jornalística. Bruno Deiro (2014, 

p. 9) observa que “as mudanças nas rotinas de produção, com a aceleração do ritmo de 

elaboração de matérias, vão de encontro ao papel de filtragem criteriosa de informação que 

o jornalismo, em crise, poderia assumir no ambiente de rede”, alertando que aquilo que 

atualmente é praticado nas redações jornalísticas online não parece estar de acordo com a 

deontologia profissional de checagem e apuração construída no jornalismo. 

Contudo, as falhas no dever ético de exatidão do jornalismo podem ser ocasionadas 

por diferentes fatores. Por vezes, por descuidos dos jornalistas imersos no mencionado 

contexto de produção acelerada e imediatista, mas em outros casos, por processos 

intencionais de desinformação. Abramo (2003) já argumentava que, guiados por certos 

interesses particulares, meios de comunicação podem por vezes utilizarem de estratégias 

desinformativas (ou mesmo manipulativas) no fazer jornalístico. Desta forma, diferenciar as 

inexatidões não intencionais das intencionais demonstra ser de suma importância. 

3.1 DESINFORMATION E MISINFORMATION NA PRÁTICA JORNALÍSTICA 

Christofoletti e Prado (2005) argumentam que a ocorrência de erros ou inexatidões 

na produção jornalística como fator de comprometimento de sua qualidade e credibilidade 

profissional pode ser explicada de duas formas distintas. 

Das falhas involuntárias na digitação do horário das sessões de cinema que saem 
nos roteiros culturais, às distorções e invenções deliberadas, há uma distância 
imensa (...) No entanto, algo interliga umbilicalmente estas duas realidades: o fato 
de constituírem erros jornalísticos (CHRISTOFOLETTI; PRADO, 2005, p. 6-7). 

Para os autores, a distinção se faz entre os erros involuntários e os intencionais, entre 

o equívoco e a distorção deliberada, o que na língua inglesa é comumente assinalado como 

misinformation e desinformation. 
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É comum observarmos nos debates norte-americanos uma distinção entre os dois 

conceitos. A língua inglesa, de léxico simplificado quando comparado ao português e de 

ordem receptiva a neologismos, atribui significados distintos a esses dois termos, o que nos 

faz perceber a necessidade de distingui-los, considerando que uma rápida consulta a 

tradutores online irá defini-los igualmente como desinformação, o que elimina suas distintas 

cargas de significação (PINHEIRO; PAULA BRITO, 2014). 

O termo desinformation remete a dois centros de significação distintos. Como 

substantivo, é traduzido como desinformação e designa a ausência de informação, logo, 

estado de ignorância. Relaciona-se à precariedade na competência informacional que 

permitiria aos indivíduos se localizarem em meio aos inúmeros fluxos comunicacionais, 

especialmente nas sociedades informativas e digitalizadas da contemporaneidade, 

impossibilitando-os de efetuarem conclusões por conta própria.  

O conceito também pode ser adaptado e traduzido como verbo, como o ato de 

desinformar. Nesse caso é considerado ato proposital de enganar a outrem, relacionando-se 

à mentira intencional do enunciador no ato de emissão da mensagem. Isto é, o processo 

enunciativo que premeditadamente levará o receptor a uma interpretação errônea do que 

está em debate. Sua utilização pode ser interpretada como instrumento de alienação 

coletiva e controle da instância de recepção. O prefixo dis (‘des’ em português) remete a 

ação negativa ou contrária à informação, relacionando-se, portanto, à dissimulação e a 

mentira (PINHEIRO; PAULA BRITO, 2014). 

Já o entendimento de misinformation não demonstra se relacionar à intenção de 

enganar. Antes, refere-se à informação levantada e divulgada de maneira incorreta ou 

mesmo incompleta. O sentido construído por este significante está ligado ao erro, à falha de 

apuração, à incompletude noticiosa emitida pela instância informativa, no caso em questão, 

as organizações jornalísticas e seus profissionais. Pode também se relacionar às falhas e 

ruídos prejudiciais à qualidade da informação aos quais a mensagem está sujeita a enfrentar 

durante seu processo de transmissão, interferências já previstas por Shannon e Weaver 

(1949 apud SÁ, 2018) na Teoria Matemática da Comunicação. Esta diferenciação entre os 

termos é corroborada por Pinheiro e Paula Brito (2014), ao afirmarem que 

Em ambos os casos ter-se-iam informações falsas, mas sua diferença repousaria no 
desígnio de quem disponibilizou a informação. No caso de misinformation o autor 
não saberia que repassou inverdades, ao contrário de disinformation, em que a 
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falsidade já seria de conhecimento do autor antes de veicular a informação em 
questão (PINHEIRO; PAULA BRITO, 2014, p. 3). 

Na análise crítica de produtos e conteúdos midiáticos há de se considerar as 

especificidades nas distinções destes conceitos, uma vez que considerar toda inexatidão 

noticiosa como desinformação pode incorrer na injusta interpretação de que em todos os 

casos houve deliberada intenção de enganar, de mentir. O filósofo Jacques Derrida (1996) já 

apontava a necessidade deste cuidado em História da Mentira: Prolegômenos. 

Nem toda afirmação incorreta pode ser qualificada como mentira. Mentira não é 
erro. Platão e Agostinho já insistiam, em coro, neste ponto. Se o conceito de 
mentira tem alguma especificidade resistente, deve ser rigorosamente distinguido 
do erro, da ignorância, do preconceito, da falta de raciocínio e até da deficiência na 
ordem do saber, ou ainda – e aí as coisas vão se complicar para nós – da deficiência 
na ordem da ação ou do fazer, da prática e da tecnologia (DERRIDA, 1996, p. 24). 

Mas como adaptar esses debates para o contexto brasileiro e eficientemente traduzir 

estes conceitos? O desafio se demonstra complexo por não existir uma consolidada 

sistematização científica com o intuito de adaptar os conceitos à linguagem e conjuntura 

brasileira, recaindo no já citado erro de traduzir ambos como desinformação. Porém, uma 

luz nos é direcionada por Morin (1995 apud AQUINO, 2007) quando o autor designa como 

“subinformação” um entendimento conceitualmente paralelo à misinformation. Aquino 

(2007) afirma que: 

No Brasil, as múltiplas interações que os sujeitos mantêm com o mundo e com os 
outros sujeitos mostram que eles estão, quase sempre, submetidos à 
desinformação ou pouca informação. Morin (1995) ilustra muito bem essa questão 
da “subinformação”, quando diz que percebe, nas interações dos sujeitos, algumas 
zonas de sombra informacional que produzem ruídos e redundâncias e operam 
para que não se saiba o que acontece em determinados lugares (AQUINO, 2007, p. 
12). 

Conforme observado pela autora, certos obstáculos ou ruídos no processo 

informativo podem gerar limbos informacionais, ou estados de ausência de informação 

(desinformação como substantivo). Tais situações têm por efeito ocasionar a incompletude 

no conhecimento a ser adquirido e repassado. Ora, se um sujeito desinformado pretende 

disseminar informações em forma de notícias e textos jornalísticos, este só será capaz de, 

igualmente, informar deficitariamente a seu interlocutor, gerando o citado contexto de 

subinformação. Isso pode ocorrer não por um desejo de enganar seu público, como no caso 

da desinformação (como verbo), mas por desconhecimento do emissor ou mesmo por 

variáveis imprevistas. 
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Assim sendo, com o aporte conceitual de Aquino (2007) e Morin (1995), podemos 

localizar suficientemente bem os dois conceitos abordados e traduzi-los por desinformação 

e subinformação, no qual o primeiro termo corresponderia a informação enganosa 

dolosamente divulgada, e o segundo diz respeito à informação incompleta divulgada sem 

má-fé, mas que pode levar ao engano. 

Há casos em que os erros e inexatidões divulgadas pela atuação jornalística são 

resultado de processos não intencionais como falta de checagem, abordagem superficial dos 

temas, falta de revisão textual, dentre outros fatores agravados pelo contexto imediatista de 

produção em meios às redes online. Logo, poder-se-ia considerar que tais situações 

caracterizam processos de subinformação, que possuem graves, porém não intencionais 

repercussões em meio a sociedade. Entretanto também podem existir casos em que veículos 

jornalísticos publicam informações inexatas ou descontextualizadas com o deliberado 

objetivo de enganar seus públicos. Realizar tal julgamento e diferenciar cada caso é essencial 

aos indivíduos que buscam uma formação de opinião esclarecida. 

4 EXEMPLOS E DISCUSSÕES 

Como forma de exemplificar as situações de inexatidão em meio ao jornalismo, a 

seguir são analisadas qualitativamente chamadas de matérias jornalísticas na rede social 

Twitter de dois veículos noticiosos relevantes, do contexto estadual e nacional. A breve 

análise foi realizada como estudo de caso e, associada às reflexões bibliográficas, pode 

elucidar os debates a respeito da desinformação em meio ao jornalismo trazidos neste 

trabalho. A Figura 1 apresenta um caso isolado, porém sintomático de falta de exatidão no 

contexto jornalístico. A notícia em questão foi divulgada em 21 de março de 2021 por um 

veículo jornalístico de grande alcance no estado de Goiás – Diário de Goiás – em sua rede 

social Twitter, abordando o aniversário de 66 anos do presidente da República. 
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Figura 1: Tweet sobre notícia publicada pelo jornal Diário de Goiás 

 

Fonte: Perfil do Diário de Goiás no Twitter 

 

A chamada da notícia5 afirmava que o presidente estava à frente do Executivo 

Federal “há pouco mais de 3 anos”, porém, considerando que o citado assumiu a Presidência 

em 1° de janeiro de 2019, o tempo correto seria pouco mais de dois anos. Ainda é afirmado 

que o aniversário seria comemorado no “Palácio das Esmeraldas em Brasília”, porém, o local 

em questão não existe em Brasília, mas sim em Goiânia, capital do estado de Goiás, sendo a 

residência oficial do governador do estado. Em Brasília, existem apenas o Palácio da 

Alvorada, residência oficial do presidente; o Palácio do Planalto, local de trabalho da 

Presidência e alguns de seus gabinetes; e o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-

presidente. As informações incorretas, que foram divulgadas no site, no Facebook e no 

Twitter do veículo jornalístico, permaneciam sem correções até a data de submissão deste 

artigo. 

 Outro exemplo é apresentado na Figura 2, com matéria publicada pelo jornal Folha 

de São Paulo no dia 2 de julho de 2021 e divulgada em suas redes sociais. 

 

                                                 
5 Disponível em: <https://diariodegoias.com.br/que-mensagem-voce-mandaria-hoje-para-o-presidente-jair-

bolsonaro-que-completa-66-anos/> 
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Figura 2: Tweet sobre notícia publicada pelo jornal Folha de São Paulo 

 

Fonte: Perfil do Folha de São Paulo no Twitter 

 

Ao contrário do primeiro exemplo, a inexatidão no título desta matéria6 não se 

apresentou por erros em datas ou locais, mas sim na enfática afirmação do título ao dizer 

que “Milhares [de pessoas] no Brasil tomaram vacinas vencidas contra Covid”, tomando por 

certo tal fato sem considerar outras possibilidades. A equipe responsável pela reportagem 

cruzou informações contidas em bases de dados do DataSuS (sistema de informações do 

Ministério da Saúde) sobre as doses da vacina AstraZeneca aplicadas no país, junto a 

informações das datas de validade dos lotes desta vacina até então aplicados, com 

informações do Sage (Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde) e 

chegaram ao indício de que 25.935 doses haviam sido aplicadas após seu vencimento até o 

dia 19 de junho de 2021. 

                                                 
6 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/milhares-no-brasil-tomaram-

vacina-vencida-contra-covid-veja-se-voce-e-um-deles.shtml> 
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O fato era de notório interesse público e de necessária divulgação, haja visto a 

situação pandêmica em que a maioria da população brasileira deseja se vacinar o mais breve 

possível7. Porém, a apuração da reportagem desconsiderou a possibilidade de os dados 

terem sido lançados com erros ou atrasos nos sistemas de dados. Prefeituras de diversos 

municípios apontados na reportagem usaram este argumento como defesa, ou afirmaram 

que iriam acompanhar aqueles vacinados com possíveis doses vencidas. 

Há de se ressaltar que a apuração da reportagem da Folha de São Paulo foi criteriosa, 

sendo pouco provável a existência de erros no processo de cruzamento de dados por parte 

dos(as) repórteres. Na realidade, as etapas de seu processo de levantamento e cruzamento 

de dados contidos em registros oficiais do Ministério da Saúde são explicitadas no decorrer 

do texto, sendo demonstrado que as possíveis falhas foram isoladas e contornadas.  

 

Figura 3: Tweet sobre retratação de notícia publicada pela Folha de São Paulo 

 

Fonte: Perfil do Folha de São Paulo no Twitter 

 

O equívoco ao qual a presente análise se foca, como já dito, está na conclusão 

precipitada dos(as) repórteres, ao não ponderar a possibilidade de erros no lançamento de 

                                                 
7 Até julho de 2021, 94% da população brasileira pretendia se vacinar contra a Covid-19, segundo pesquisa do 

Instituto Datafolha. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/adesao-a-

vacina-chega-a-94-e-atinge-recorde-no-brasil.shtml> 
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dados aos registros, feito pelos agentes responsáveis pela vacinação, falha admitida mais 

tarde pelo próprio jornal ao publicar matéria de retratação, como visto na Figura 3. 

O título e alguns trechos do texto original foram alterados no dia 6 de julho de 2021 

para “Registros indicam que milhares no Brasil tomaram vacinas vencidas contra Covid”, 

deixando implícito que os dados demonstravam indícios, mas não conclusões de que doses 

vencidas foram aplicadas. Contudo, a matéria original já havia alcançado grande número de 

pessoas e causado certa aflição no público do jornal, como se vê em algumas respostas à sua 

postagem no Twitter. 

Figura 4: Tweets com respostas à Folha de São Paulo 

Fonte: Perfil do Folha de São Paulo no Twitter 

Conforme a observação dos casos, é possível inferir que ambos se tratam de casos de 

misinformation, ou conforme adaptação conceitual proposta neste trabalho, casos de 

subinformação, apresentando não intencionalmente informações inexatas ao seu público. 

No primeiro caso, de notícia publicada pelo periódico Diário de Goiás, os erros poderiam ser 

evitados com a simples checagem de datas e locais, alguns dos procedimentos de apuração 

mais elementares do jornalismo. Talvez a falha tenha ocorrido devido a um desejo de 
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publicação acelerada, o imediatismo que “coloca toda a prática jornalística sob o signo da 

velocidade ou da precipitação. O resultado (...) pode ser desastroso” (IHITZ, 2015, p. 199). 

O segundo caso, sobre reportagem publicada pela Folha de São Paulo, embora 

tenham procedido com aprofundada apuração no cruzamento de dados, os(as) jornalistas 

responsáveis se esqueceram de averiguar as possíveis falhas humanas, ou mesmo 

tecnológicas, nos registros de dados sobre vacinados. Mesmo com posterior retratação, tal 

equívoco pôde representar riscos à credibilidade do jornal. 

Para além dos casos analisados, como já mencionado por Deiro (2014) e Meyer 

(2007), é possível observar em meio ao cenário de produção noticiosa, especialmente nos 

ambientes online, um aumento considerável na circulação de informações erroneamente 

interpretadas, veiculadas por organizações jornalísticas. Marcondes Filho (2002, p. 114) 

chamou esse panorama de “circulação anárquica de dados na rede”. O autor alerta que uma 

movimentação imprevisível e incontrolável de informações não checadas e de rumores, 

podem causar danos à imagem de pessoas e instituições, além de difundir desinformação 

em meio à população. Tais rumores podem ser ainda mais deletérios quando divulgados por 

veículos jornalísticos que, em tese, deveriam noticiar com credibilidade e fidedignidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de revisão bibliográfica e estudo de casos, buscamos no presente artigo 

levantar reflexões a respeito da exatidão como instrumento de qualidade noticiosa, assim 

como dos processos de desinformação (ou, por vezes, subinformação) presentes no fazer 

jornalístico. A partir do que foi abordado, mas sem pretensões exaustivas, pode-se 

considerar que o jornalismo tem grande responsabilidade sobre a formação da opinião 

pública, contribuindo para esclarecê-la ou deturpá-la. 

Informações distorcidas, descontextualizadas, ocultação de determinados assuntos, 

fragmentação nas abordagens, falta de checagem, abordagens superficiais, produção e 

publicação guiadas pelo imediatismo, utilização de termos inadequados, entre outras 

práticas possivelmente existentes em meio ao jornalismo podem caracterizar-se como 

processos de misinformation, ou subinformação, que mesmo não sendo intencionais, 

propagam e fortalecem entendimentos errados a respeito de certos temas. 
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Como observa Christofoletti (2018, p. 77), criticar os casos de inexatidão jornalística, 

seja por desinformação ou subinformação, e identificar práticas indesejáveis é um serviço de 

suma importância no cenário midiático brasileiro, pois ao fazer isso, pesquisadores e 

pesquisadoras estão “contribuindo para o aperfeiçoamento de procedimentos e para a 

criação e implementação de mecanismos de controle de qualidade nas organizações 

jornalísticas”. Novas pesquisas são necessárias para este objetivo, incluindo reformulações 

do campo profissional a respeito dos procedimentos éticos de produção noticiosa, e ainda, 

como forma de validação desses conceitos, é salutar investigar os efeitos desinformativos 

das publicações assim classificadas. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

 
JOURNALISM AND MISINFORMATION: WHEN INACCURATE INFORMATION IS DISPLAYED IN 

THE SOCIAL IMAGINARY BY JOURNALISTIC NARRATIVES 

ABSTRACT  
 

This article presents a reflection on how errors in information from journalistic periodicals can 
contribute to the current socio-political scenario of accentuated circulation of misinformation. For 
this purpose, a bibliographical research was initially carried out on the legitimizing values of 
journalistic practice, highlighting its duty of accuracy as essential for the formation of public opinion 
and understanding of issues by society. Next, debates are addressed about how journalistic accuracy 
and fact-finding have been harmed amidst the routines of online newsrooms in recent decades, 
immersed in a context of accelerated and immediate production. For this, the contribution of 
different authors from different theoretical paradigms was used. Continuing, considering the 
capacity of journalism to generate disinformation, a theoretical reflection is carried out on this 
concept, from which a proposal for a distinction between intentional and unintentional 
disinformation emerges, taking as a starting point the terms disinformation and misinformation in 
the English language. Finally, a descriptive-exploratory analysis of two journalistic headlines that 
contained inaccurate information, published in two different newspapers, was carried out, the first 
being a news report from a state newspaper, and the second from a newspaper report with national 
circulation. We sought to identify what type of inaccuracy the headlines incurred, whether 
intentional or unintentional, as well as their possible negative effects on the credibility of the 
newspapers. 

Keywords: Journalistic accuracy; Disinformation; Misinformation. 
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O INTERESSE PÚBLICO NAS PRODUÇÕES DO PPGCOM—UFG: LEVANTAMENTO DAS 
PRINCIPAIS ABORDAGENS TEÓRICAS 
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RESUMO 
 
 

Este artigo apresenta um mapeamento sobre o tema interesse público nas pesquisas do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, de 2009 a 2020. A intenção é 
avaliar com qual intensidade e de que maneira a noção de interesse público tem sido abordada nas 
produções da linha de Mídia e Cidadania. Este panorama é importante para verificar quais as 
contribuições do Programa no desenvolvimento e fortalecimento do conceito. Foi elaborado um 
indicador de relevância para avaliar as 91 dissertações apresentadas no período. Este indicador 
partiu de percepções quanti-qualitativas para determinar de 1 a 5 o nível de importância do interesse 
público dentro dos trabalhos, partindo do nível 1 como central ao trabalho até o nível 5 aplicado aos 
trabalhos em que não há menções sobre o tema. Dos 91 trabalhos mapeados, 18 têm interesse 
público com grande importância para a pesquisa (nível 1 e nível 2). Constatou-se que quase 80% dos 
trabalhos não mencionam ou mencionam de forma pontual o interesse público. Na análise 
qualitativa notou-se que mesmo nos trabalhos nos quais o conceito é importante para a análise, 
muitas vezes, é utilizado de maneira instrumental, sem a presença de definições e percepções em 
uma perspectiva de interesse público enquanto constitutivo no processo comunicacional. A maioria 
dos trabalhos aborda interesse público na interface com jornalismo, comunicação pública e 
cidadania. A partir dessas três abordagens, o artigo traz perspectivas da forma como os trabalhos 
conceituam e tematizam empiricamente essa interface. Observa-se as três categorias como 
indissociáveis na garantia do acesso, circulação e participação do cidadão. Compõem um mosaico 
para uma compreensão de possibilidades e caminhos das pesquisas de mídia e cidadania, que 
permitem problematizar e buscar novas definições e conceituações para situar a cidadania na área 
de saber da comunicação.  
 
Palavras-chave: Interesse Público; Cidadania; Comunicação Pública; Jornalismo; Comunicação. 
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As pesquisas em comunicação com temas de impacto social, em interface com a 

cidadania, muitas vezes se utilizam da noção de interesse público. Nesse sentido, é 

necessário avaliar a qual interesse público os pesquisadores têm se referido e de que 

maneira os estudos utilizam o conceito.    

A importância e centralidade do interesse público nas pesquisas em comunicação e 

cidadania é evidente, mas não há um consenso sobre o termo. É essa fragmentação das 

determinações do conceito que o fazem ser utilizado das mais diversas formas. Para Vieira 

da Costa (2006):    

Comunicação de Interesse Público é toda ação de comunicação que tem como 
objetivo primordial levar informação à população que traga resultados concretos 
para se viver e entender melhor o mundo. Na comunicação de interesse Público, os 
beneficiários diretos e primordiais da ação sempre serão a sociedade e o cidadão 
(COSTA, 2006, p.20)   

Wilson da Costa Bueno (2007) traz críticas à tal percepção, pois compreende que esta 

é uma noção instrumental, assistencialista e que acaba colocando a comunicação como uma 

ação e não como um processo, dando ao conceito um caráter funcional, limitado.    

Partindo deste problema de fragmentação da área e de dualidades conceituais, esse 

artigo foi constituído com a intenção de observar como as pesquisas do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) têm utilizado o conceito de interesse público.    

O PPGCOM (UFG) existe desde 2007 e atualmente tem três linhas de pesquisa 

consolidadas no mestrado e doutorado: Mídia e Cidadania, Mídia e Cultura e Mídia e 

Informação, sendo um importante programa no desenvolvimento das pesquisas em 

comunicação no centro-oeste e com reconhecimento nacional, fato que valida a importância 

em analisar de maneira crítica as produções até o atual momento.    

A análise trará um panorama do uso do interesse público enquanto abordagem 

dentro das pesquisas do programa, apresentando como os pesquisadores têm referenciado 

o tema dentro das pesquisas científicas e, ainda, auxiliando na percepção do conceito e na 

compreensão sobre as formas que o interesse público tem sido utilizado nas pesquisas em 

comunicação.    

O mapeamento aqui proposto partiu de uma pesquisa exploratória para avaliar se o 

interesse público era tema presente nas dissertações do PPGCOM (UFG) considerando o 

período de 2009 a 2020, com um total de 91 dissertações dentro da linha de Mídia e 
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Cidadania do programa. Este recorte foi determinado devido a relevância do interesse 

público enquanto abordagem para os trabalhos. Na pesquisa flutuante observou-se uma 

constância no aparecimento do tema ao longo dos anos.    

O objetivo é avaliar de maneira quanti-qualitativa a incidência e os modos em que o 

interesse público influi nas dissertações ao longo deste período. No mapeamento realizado 

pretende-se demonstrar as principais abordagens utilizadas, os autores referenciados e qual 

a importância do interesse público dentro dos trabalhos.    

Nas dissertações analisadas, as abordagens sobre interesse público estão de acordo 

com o enfoque que o autor dá ao tratar do tema. Na pesquisa exploratória foram 

encontradas três principais abordagens utilizadas como categorias para a análise, sendo: 

jornalismo, comunicação pública e cidadania.    

Para avaliar a importância do interesse público, em cada trabalho, foi elaborado um 

indicador de relevância e, a partir deste, foi realizado o recorte do corpus para análise 

qualitativa, conforme descrito nos procedimentos metodológicos.  

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

Para realizar o mapeamento proposto, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

flutuante em todos os anos e produções do PPGCOM - FIC (UFG) para avaliar a incidência do 

interesse público nos trabalhos.    

Como a intenção da pesquisa é avaliar o interesse público em pesquisas que tenham 

comunicação e cidadania como interface, a análise é focada na linha de Mídia e Cidadania. 

Os 91 trabalhos publicados na linha passaram por uma avaliação inicial que utilizou os 

seguintes critérios: ano de publicação; nome do autor; título do trabalho; quantidade de 

menções ao termo “interesse público”; abordagem; autores utilizados para conceituar 

interesse público e o nível de relevância do conceito interesse público para a dissertação.    

Para definir o nível de relevância foi desenvolvido um instrumento de categorização 

(Tabela 1) para aferir em que medida o interesse público aparece na íntegra dos trabalhos e 

se é ou não central na análise. Cada uma das dissertações recebeu uma avaliação que 

variava do nível 1 ao nível 5  para diferenciar a importância a partir de parâmetros pré-

determinados.   
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 Tabela 1: Indicador de relevância por nível  

Nível Normativas determinantes 

1 É central ao trabalho (presente no título e/ou resumo e/ou palavra-chave). 

2 Discute o termo, traz conceitos e concepções. 

3 Discute superficialmente. 

4 Menciona, mas não discute. 

5 Não faz menção ao termo interesse público 

Fonte: autores (2021) 

 

 No nível 1 o interesse público é uma narrativa central para o trabalho. Há uma 

relevância, o autor traz contextualização e utiliza mais de um autor para conceituar aspectos 

sobre o interesse público. Para receber avaliação de nível 2 o conceito de interesse público 

está presente, é importante para a pesquisa, mas não central. Há sempre alguma citação em 

que o interesse público é conceituado ou debatido.    

Nas dissertações categorizadas como nível 3 o conceito de interesse público está 

presente, mas é abordado de maneira muito pontual, é secundário ainda que referenciado. 

O nível 4 diz respeito aos trabalhos onde o termo aparece, mas de maneira ainda mais 

superficial. Não há citações e definições sobre o tema. Está presente de forma pontual, 

breve e descontextualizada.      

Por fim, o nível 5 é direcionado às pesquisas em que não há interesse público 

mencionado em nenhuma medida na dissertação, nem mesmo citado. O indicador de 

análise foi utilizado para delimitação do corpus da análise qualitativa. A análise qualitativa 

restringiu-se aos trabalhos de nível 1 e nível 2, por serem considerados os indicadores de 

trabalhos em que há uma forte relevância do interesse público.    

Além dos critérios do indicador de relevância, foram elencadas três abordagens 

principais para a análise: jornalismo; comunicação pública e cidadania. Todos os trabalhos 

elencados para análise sinalizavam o interesse público relacionando-o com uma dessas três 

abordagens. As dissertações foram separadas nestas três categorias para análise qualitativa.  

 

 3 INTERESSE PÚBLICO NAS DISSERTAÇÕES ANALISADAS   

No total de 91 dissertações da linha Mídia e Cidadania publicadas de 2009 a 2020 no 

PPGCOM (UFG) foi encontrado um total de 1.000 menções do termo “interesse público”.    
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A maioria dos termos aparece em 2017, 2018 e 2020. O grande quantitativo nestes 

anos é motivado por três dissertações que utilizaram o conceito como central, citando o 

termo mais de 100 vezes em cada e, por conseguinte, aumentando a incidência nestes 

períodos, conforme observa-se na Figura 1.    

 

Figura 1: Quantitativo de citações do termo por ano 

 
Fonte: autores (2021) 

 

No corpus dos 18 trabalhos selecionados para a pesquisa qualitativa (dissertações de 

nível 1 e nível 2) foi encontrado um total de 783 menções que representam quase 80% das 

menções contidas nas 91 dissertações (todos os níveis). É possível inferir com tais dados que 

as citações acabam se concentrando em poucos trabalhos onde o tema é central.    

Essa é uma das motivações metodológicas que justificam o recorte do corpus da 

análise qualitativa centrado nos trabalhos de nível 1 e nível 2, por serem dissertações 

avaliadas com indicador de relevância elevado.   

Sobre o indicador de relevância, dentre os 91 trabalhos observou-se que a maioria 

(33 dissertações) mencionam interesse público de forma muito pontual, mas não discutem o 

termo (nível 4). Em sequência 29 dissertações não inserem interesse público em nenhuma 

medida no trabalho (nível 5); 11 trabalhos mencionam e discutem superficialmente (nível 3) 

e 18 trabalhos discutem o termo e/ou o utilizam como central na pesquisa, desses 13 são 

considerados nível 2 e 5 de nível 1.    

Os trabalhos de nível 1 e nível 2 utilizados na pesquisa qualitativa representam um 

total de 19,8% o que demonstra um baixo quantitativo de dissertações na linha de Mídia e 

Cidadania que abordem o interesse público com centralidade e importância para a pesquisa.  
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Dentre estes trabalhos, 6 têm como abordagem principal o vínculo do interesse público com 

o jornalismo; 5 com comunicação pública e 7 com cidadania, demonstrando uma 

fragmentação das abordagens, o que comprova a variabilidade das formas como o interesse 

público aparece nas pesquisas e a importância de tentar visualizar as confluências e 

congruências entre estas três abordagens.   

 

3.1 INTERESSE PÚBLICO NO JORNALISMO 

Nesta categoria foi possível observar a existência de 24 dissertações que 

mencionaram Interesse Público entre 2009 e 2020 associadas ao jornalismo, das quais 6 

foram analisadas qualitativamente por apresentarem indicadores de relevância de nível 1 e 

2, conforme Tabela 2 abaixo:  

  

Tabela 2: Dissertações para análise qualitativa Interesse Público e Jornalismo 
ANO TÍTULO AUTOR 
2012 Participação Popular e os valores notícia no 

Telejornalismo: interação e Cidadania 
Adriana Teixeira de 

Moraes 

2012 Entre a Televisão e a Internet: o jornalismo e o 
exercício da cidadania 

Tatiane Dias Pimentel 

2016 Jornalismo e Liberdade de Imprensa em Sinaloa, 
México, em contexto de violência 

Ana Rosalva Osuna 
Zamora 

2017 A relação da Mídia e da Cidadania na formação da 
Opinião Pública em cenários políticos: a construção da 

imagem pública de Marconi Perillo 

Priscilla Guerra 
Guimarães Bernardes 

2018 Qualidade e Interesse Público no Jornalismo Regional: 
análise semiodiscursiva da interface impresso e on-

line do jornal O Popular 

Raphaela Xavier de 
Oliveira Ferro 

2019 O método de Apuração de notícias no Gênero 
Opinativo sob a ótica da objetividade: um estudo 

deontológico da coluna Giro, de O Popular 

Edson Francisco Leite 
Junior 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Na perspectiva apresentada por Moraes (2012), embora não haja uma definição 

conceitual explícita, a noção de Interesse Público está associada a configuração do 

telejornalismo como mediador entre o Estado e o Cidadão (SQUIRRA, 1999); como elemento 

presente na definição de notícia sob a perspectiva de Stephens (1993); e na vocação e 

função pública da mídia sob a ótica de Silva (2002).   
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De acordo com Moraes (2012, p.72), “arrisca-se a dizer que o jornalismo está para o 

interesse público assim como a comunicação está para a cidadania”. Ao recorrer a definição 

de Gomes acerca do interesse público, Moraes (2012, p.72) acrescenta que “o interesse 

público consiste na garantia de que o que interessa ao público possa ter influência na 

produção da decisão política”.  Na perspectiva do jornalismo, interesse público “seria colocar 

à disposição do público as informações necessárias para que o cidadão possa influenciar a 

decisão política e a gestão do Estado”.   

Uma das contradições na perspectiva de Moraes (2012) diz respeito ao tratamento 

dado pela pesquisadora às noções de interesse público e interesse do público, de forma 

convergente. Embora resgate a proposição de Temer (2010), no qual o interesse do público 

está associado a temas ou assuntos que visam despertar a atenção das audiências no 

telejornalismo, a pesquisadora ressalta que “o jornalismo, como elemento da comunicação e 

como mediador e potencializador da cidadania, sempre deve estar em defesa dos interesses 

do público”.   

Na investigação de Zamora (2016, p.25), a noção de Interesse Público aparece de 

forma instrumental enquanto elemento relacionado à informação, fatos, assuntos, e 

critérios de noticiabilidade que delineiam a prática jornalística. “O elemento principal da 

notícia é a informação nova, relevante e de interesse público: ela é a matéria prima do 

jornal, a base de tudo o que é publicado”.   

Ainda que não haja uma definição concreta do que vem a ser interesse público, a 

pesquisadora trata o interesse público e a função social da imprensa como premissas do 

jornalismo, embora reconheça haver um atravessamento de interesses nesta relação “pelos 

interesses do jornal com suas necessidades enquanto negócio, sendo por sua vez 

diretamente ligados à sua credibilidade como condição de sobrevivência” (ZAMORA, 2016, 

p.58). Assim, observa-se que a autora tenta apresentar uma noção de contraposição entre o 

interesse público do jornalismo e o privado representado pelos interesses do jornal 

enquanto instituição empresarial.   

Na ótica de Bernardes (2017) que investigou a relação entre a mídia e a Cidadania na 

formação da Opinião Pública, o interesse público está associado a acontecimentos, questões 

e conteúdo que auxiliam a fomentar discussões de interesse público, ou seja, numa 

abordagem instrumental e implícita do conceito.   
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Assim, a noção de interesse público na produção de Bernardes (2017) foi 

apresentada de forma genérica e neste caso está relacionada a discussões em espaços 

públicos retomada por Tuzzo (2016) da obra de Jürgen Habermas. As famosas ágoras que o 

teórico explorou em toda sua discussão sobre esfera pública se configuram em espaços 

públicos no qual “a discussão era sobre o público, aquilo que é de interesse de todos e não 

discussões do privado, de interesses pessoais”. (TUZZO apud Bernardes 2017, p.183).   

Já Leite Júnior (2019) em sua pesquisa sobre a objetividade jornalística na coluna Giro 

do Jornal O Popular, a noção de interesse público, assim como boa parte das pesquisas 

anteriormente analisadas, está vinculada majoritariamente a fatos e informações que são 

checadas e publicadas a partir do trabalho jornalístico.   

Em certa medida, ainda que não se apresente uma definição clara do que venha a ser 

Interesse Público, o pesquisador adota a noção de Interesse Público a partir de um viés 

instrumental na qual o interesse público deve ser preponderante em relação aos interesses 

privados na cobertura jornalística. Num diálogo com Marques de Melo (2006), o autor traça 

paralelos entre a objetividade jornalística e o interesse público afirmando que cabe ao 

jornalista se configurar em “agente social responsável por mediar os fatos de interesse 

público e a própria cidadania”. (LEITE JÚNIOR, 2019, p.59).   

No entanto, ao buscar em Gomes (2009) uma discussão em torno da ética 

jornalística, o pesquisador retoma a dualidade que permeia a natureza do jornalismo que 

embora seja considerado um serviço público, apresenta caráter empresarial por se constituir 

como negócio que assim como os demais ramos empresariais, visa o lucro. Apesar desta 

condição, o autor defende que reconhecer a natureza empresarial do jornalismo, “não é o 

fim dos argumentos a favor de uma ética jornalística”. (LEITE JÚNIOR, 2019, p.74).   

A abordagem de Leite Júnior (2019) se aproxima da proposta de investigação de 

Pimentel (2012), no qual a noção de Interesse Público também se apresenta vinculada ao 

telejornalismo numa visão meramente instrumental. Assim ela define que “jornalismo é 

interesse público, portanto, é direito do cidadão ao menos conhecer seus meios de 

produção e circulação das notícias”, numa crítica aos critérios de seleção de notícias no 

jornalismo que embora busque sustentação na imparcialidade sofre intercorrências de 

ordem capitalista.   
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Por fim, conforme já mencionado anteriormente, apenas Ferro (2018) cumpriu todos 

os indicadores estabelecidos para a análise qualitativa. Além de apresentar um referencial 

teórico consistente acerca da noção de Interesse Público no jornalismo, a autora trouxe o 

termo no resumo, palavras-chave e título. Além disso, se configurou na produção acadêmica 

do PPGCOM-UFG com o maior número de menções a Interesse Público no levantamento 

realizado, 104 no total.   

É oportuno ressaltar que Ferro (2018) construiu um capítulo de sua dissertação para 

debater as relações do jornalismo com as noções de Interesse público e Cidadania, sendo 

estes elementos centrais em sua investigação. Na pesquisa, a autora enfatiza que o 

jornalismo é considerado um serviço tradicional voltado para o interesse público, embora 

mencione as divergências presentes nas perspectivas de Gomes (2009) e Sartor (2016).   

Enquanto Gomes (2009) destaca que a noção de Interesse Público não se configura 

como princípio norteador do jornalismo, Sartor (2016) apud Ferro (2018) vê a noção de 

Interesse Público como delineador de identidade do campo. Para Sartor (2016, p.22), “a 

noção de interesse público incide como um dos critérios básicos nas escolhas que o 

profissional precisa fazer, cotidianamente, ao produzir a notícia”.   

Ainda, a perspectiva de Sartor (2016) vai de encontro a proposição de Wolf (2003) 

que vê os critérios de noticiabilidade e o estabelecimento de valores notícia como 

intrínsecos à prática jornalística, a partir da escolha das “ocorrências a serem noticiadas, 

quais são as fontes a serem ouvidas, qual o destaque ou espaço a ser atribuído para cada 

notícia e qual o quadro de sentidos em que devem ser emoldurados os fatos que constituem 

o referente do relato noticioso”. (SARTOR, 2016, p.22).   

Ao recorrer a Gomes (2009), Raphaela Ferro (2018, p.21) destaca que a noção de 

Interesse Público está associada “à dificuldade de garantir que o que interessa à esfera civil 

influencie na decisão política”. Para a autora, “a ação projetada ao jornalismo considerando 

esse servir ao interesse público está ligada a mais um termo com significação ampla e não 

estática: ao servir à cidadania”, acrescenta.   

A partir desta noção de serviço, Gomes (2009, p.79) explica que servir ao interesse 

público remete a “colocar à disposição do público os repertórios informativos necessários 

para que ele possa influenciar a decisão política e a gestão do Estado, para que possa fazer-
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se valer na esfera política”. Desta forma, a noção de interesse público pode estar associada 

ao bem comum e ao interesse geral da sociedade.   

Conforme Ferro (2018, p.22), cabe à informação, nesta visão instrumental de 

interesse público, se configurar como direito social que é “indispensável para um uso 

coletivo das conquistas humanas no campo social”. A autora complementa que o jornalismo, 

embora não seja o meio exclusivo de disseminar informações, ainda é referência no que diz 

respeito ao cumprimento do direito à informação, em certa medida pela sua credibilidade 

conquistada ao longo dos anos.   

Na ânsia de promover uma distinção entre as noções de interesse público e interesse 

do público, Ferro (2018) novamente recorre a Gomes (2009) que defende um 

distanciamento de normas empresariais e interesses capitalistas por parte dos jornais que 

prezam pelo interesse público. O interesse do público, conforme Ferro (2018) diz respeito ao 

interesse das audiências, que em nosso entendimento nem sempre condiz com informações, 

temas, fatos, declarações, revelações de interesse coletivo.  

  

3.2 INTERESSE PÚBLICO E COMUNICAÇÃO PÚBLICA    

Nessa categoria serão analisadas as dissertações que discutem Interesse Público 

relacionado a perspectiva teórica da Comunicação Pública. Seguindo os critérios, definidos 

nos procedimentos metodológicos, foram elencadas para análise qualitativa, cinco 

dissertações que estão disponibilizadas na Tabela 3 abaixo.  

 Tabela 3: Dissertações para análise qualitativa Interesse Público e Comunicação Pública 

ANO TÍTULO AUTOR 
2010 Caminhos para a Comunicação Pública: a rádio universitária como 

estudo de caso 
Pablo K. Galli Vieira 

 

2012 A Comunicação Pública como processo para o exercício da 
cidadania a partir das mídias sociais: Estudo de Caso - Twitter 

Marconi Perillo 

Eva Márcia Arantes 
Ostrosky Ribeiro 

2014 Cidadania, Comunicação Pública e educação superior: estudo de 
caso sobre ações afirmativas da UFG 

Suzy Meiry Silva 

2016 A comunicação do Ministério Público de Goiás: o desafio de 
contribuir para o desenvolvimento da cidadania 

Cristina Rosa Franco 
 

2017 Comunicação Pública versus comunicação do governo: estudo de 
caso sobre o portal de notícias do poder executivo de goiás 

Alessandra Siqueira 
Lessa 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Diante desse quadro, vale ressaltar, que a autora Alessandra Siqueira Lessa cumpriu a 

maioria dos requisitos estabelecidos para análise qualitativa. Além de apresentar um 

referencial teórico consistente e aprofundado acerca da noção de Interesse Público, a autora 

trouxe o termo no resumo e palavras-chave, não apresentando no título. Além de se 

configurar na produção acadêmica com maior número de menções a Interesse Público no 

levantamento realizado, cento e vinte sete (127) no total.    

Essa dissertação, apresenta a noção de Interesse Público como central ao trabalho, 

pois utiliza o conceito na problemática da pesquisa, como forma de indicador de análise do 

objeto.  Lessa (2017) conceitua Interesse Público trazendo várias abordagens teóricas. 

Apresenta uma conceituação do termo, com base em SILVA (2001), que define como 

contrário ao interesse particular, sendo assim, um interesse da coletividade. Desse modo, a 

autora aproxima o termo do conceito de Comunicação Pública, sendo Interesse Público 

essencial para a comunicação do Estado com o cidadão, para isso, se apoia em autores como 

Zemor (2009) que afirma que o Interesse Público deve estar sempre a serviço da 

Comunicação Pública.    

Continuando na abordagem teórica do termo, a autora relaciona o mesmo a trechos 

da Constituição Federal Brasileira. Assim, Lessa (2017) relaciona o entendimento de 

Interesse Público aos princípios constitucionais da Administração Pública, como apontado 

em Lopes (2001) para demonstrar a supremacia do interesse público ao privado. Com isso, 

aproxima Interesse Público com a comunicação do Estado, seguindo princípios da 

administração pública. Além disso, menciona o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

aproximando-o do entendimento de Interesse Público.   

Além de uma extensa reflexão teórica, a autora apresenta o termo nos objetivos da 

pesquisa e nos critérios de análise do seu objeto de pesquisa, sendo o termo essencial para 

qualificar o objeto, buscando entender em que medida o portal de notícias do estado de 

Goiás é portador de mensagens/ comunicação de Interesse Público.   

Outra dissertação que apresenta essa centralidade do conceito de Interesse Público é 

da autora Cristina Rosa Franco (2016), porém não é mencionado no título, resumo e 

palavras-chaves.   A ênfase do entendimento do termo está relacionada ao conceito de 

Comunicação Pública, embasando em diferentes estudiosos, como Bueno (2009); Maia 

(2011). Franco (2016) também aborda o termo relacionando-o com o jornalismo, com base 
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em Chaparro (2010), além de apresentar conceitos da área jurídica e da ciência política, com 

autores como Silva (2011), Fernando Filgueiras (2012) e Armando de Faria (2009). Ao todo, a 

dissertação apresenta oitenta e quatro (84) menções do termo, tendo feito a análise do 

estudo de caso com referência a Interesse Público, de forma bastante clara e aprofundada.   

As demais dissertações quantificadas para a análise, apresentam o conceito de 

Interesse Público como determinante para a Comunicação Pública, e para isso utilizam de 

autores como Habermas (1984), Duarte (2009), Zemor (2009), Brandão (2009), Maia (2011), 

Matos (2009) entre outros.    

Nessas dissertações, fica claro que, para o exercício da comunicação pública é 

primordial que se tenha uma comunicação entre Governo e cidadão de mensagens 

portadoras de Interesse Público, como percebido nas dissertações das autoras Eva Márcia 

Arantes Ostrosky Ribeiro (2012) e Suzy Meire Silva (2014). Assim, percebe- se nessas 

dissertações, que as mensagens transmitidas pela Comunicação Pública devem ser imbuídas 

de Interesse Público, sendo o mesmo fundamental para uma efetiva Comunicação Pública, 

como apontado por Zemor (2009) e demais autores que estudam Comunicação Pública.    

Na dissertação de Ribeiro (2012), Interesse público está também presente em uma 

categoria de análise do objeto estudado, mas não como central ao estudo, e sim como 

critério para analisar a efetividade da Comunicação Pública. A autora traz o entendimento 

do termo com base em Maia (2011).   

  Pablo Kossa Galli Vieira (2010), diferencia interesse público de interesse do 

público, sendo o último relacionado a audiência de emissoras de rádio. Além disso, 

apresenta uma abordagem do termo a partir da esfera pública habermasiana.   

Com a análise qualitativa das dissertações mencionadas neste estudo, pode-se inferir 

que o Interesse Público está sempre associado ao entendimento do conceito de 

Comunicação Pública, e mais que isso, essencial ao exercício dessa comunicação de forma 

plena e efetiva, conforme apontado por autores que discutem essa temática.   

Nessa perspectiva, as dissertações apresentam Interesse Público e discutem o termo 

para trazer uma reflexão acerca da Comunicação Pública, e não como central a pesquisa 

desenvolvida.  
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3.3. INTERESSE PÚBLICO E CIDADANIA 

Essa categoria abarca as dissertações que discutem Interesse Público a partir de uma 

perspectiva teórica na relação com a cidadania. Seguindo-se o critério dos indicadores de 

relevância da abordagem sobre Interesse Público, sete dissertações foram elencadas para a 

análise qualitativa, das quais três abordam o tema como central (está presente no resumo 

e/ou palavra-chave) e quatro discutem o conceito.   

Quantitativamente, os sete trabalhos apresentam menções a “interesse público”, 

respectivamente (de acordo com a ordem da tabela a seguir): 78; 15; 27; 03; 42 e 139.  

Tabela 4: Dissertações para análise qualitativa Interesse Público e Cidadania 

ANO TÍTULO AUTOR 
2014 A internet como espaço de ação para prática da cidadania 

ativa: Análise de conteúdo do movimento contra corrupção 
Douglas Ribeiro 

Romani 

2015 Ciberjornalismo e interação: exercício da cidadania nos espaços 
de comentários de notícias 

Lara Guerreiro 
Pires 

2017 A comunicação nas fanpages: o desafio da cidadania na 
interação entre deputados e cidadãos 

Carolina Zafino 
Isidoro 

2017 Idosos e cidadania: um olhar sobre uma construção mediada 
pelas novas tecnologias de informação e comunicação 

Claudimiro Lino de 
Araújo 

2018 Comunicação pública e seu conteúdo online: uma análise das 
publicações da seção cidadania do portal da EBC 

Vivian Duarte da 
Silva 

2018 Cidadania como diálogo: As dimensões pública e comunitária 
da comunicação no Programa de Regularização Fundiária Plena 

do Jardim Curitiba em Goiânia. 

Luciano Alves 
Pereira 

2020 Comunicação Pública e campanhas nacionais de vacinação em 
contexto de midiatização: as estratégias comunicacionais do 

ministério da saúde na crise da cobertura vacinal de 2018 

Johnny Ribas Da 
Motta 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

Empiricamente, as pesquisas analisadas abordam a discussão Interesse Público/ 

Cidadania a partir de estudos sobre novas tecnologias e a internet, ciberjonalismo, 

comunicação comunitária e mesmo comunicação pública. Observa-se que, embora haja 

alguma correlação com as categorias anteriormente analisadas, o foco nos estudos desse 

conjunto de pesquisas é o interesse público como constitutivo ou instrumental para a 

cidadania. Pires (2015) retoma Peruzzo (1998) e as gradações adotadas para se pensar a 

participação na comunicação, para discutir a cidadania constituída por três esferas: os 

direitos e deveres, o interesse público e o relacionamento do cidadão com as instituições 

políticas.  
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Assumimos a determinação de que o público se caracteriza como um processo de 
identificação de interesses comuns e compartilhados, em torno dos quais pessoas e 
organizações se comunicam. Ou seja, é de interesse público o que não se restringe 
à esfera privada. Essa categoria reforça a anterior – direitos e deveres, uma vez que 
expressa os direitos humanos quando se afirma que, em sua história, as conquistas 
de uma classe são assumidas por todos. (PIRES, 2015, p. 128).   

Isidoro (2017, p. 38) levanta que “na constante luta pelos direitos e a realização dos 

deveres, os cidadãos exercitam a cidadania quando tomam consciência do interesse público, 

como membro de uma comunidade política, cujos interesses coletivos estão acima dos 

pessoais”. Silva (2018) destaca que é preciso entender o tipo de comunicação que envolve 

Estado e cidadãos para o interesse público e adota a visão de Kunsch (2013), de que 

cidadania se refere aos direitos e às obrigações nas relações entre o Estado e o cidadão. “Por 

isso, tem-se a comunicação como um direito e uma forma para o conhecimento e discussão 

do interesse público com a proposta de buscar a cidadania e promover a coletividade social” 

(SILVA, 2018, p. 32).   

Observa-se nas pesquisas uma recorrência da abordagem teórica a partir de 

Habermas, na percepção de que o interesse público deva ser determinado por meio do 

debate e argumentações e que a opinião pública deva ser formatada e protagonizada pelos 

cidadãos. "A argumentação tem a forma de um concurso que visa aos melhores argumentos 

a favor de ou contra pretensões de validade controversas e serve à busca cooperativa da 

verdade" (HABERMAS, 2004, p.250).   

Inclusive, muitas pesquisas do grupo analisado veem a internet e suas ferramentas 

(apesar de suas patologias), como possibilidade de exercício de uma cidadania ativa, com 

participação direta dos indivíduos nas decisões sobre questões de interesse público. Nota-se 

uma tendência na abordagem do conceito de interesse público como as informações que 

pertencem à coletividade, “de conhecimento geral, passível de acesso e compreensão por 

toda a sociedade” (HASWANI, 2013).   

Brandão (2016, p. 125), no entanto, problematiza esse conceito de interesse público, 

que segundo ela, sofre do mesmo mal que acomete o de comunicação pública e o de 

comunicação social: “a utopia, que aceita como premissa o fato de que a verdadeira função 

da comunicação é o ―esclarecimento de uma pretensa verdade, e a consequente negação 

do seu papel de mediadora e, frequentemente, defensora de conflitos e interesses 

divergentes”.   
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O Interesse Público costuma ser tratado sob uma ótica dicotômica, como observa 

Gomes (2009): uma contraposição entre a esfera política, de um lado, e a cidadania ou 

esfera civil, de outro.   

A questão do interesse público na teoria e na prática democrática consiste no 
problema de fazer garantir que o que interessa à esfera civil, ao público, possa ter 
influência na produção da decisão política. Nesse sentido, servir ao interesse 
público significa oferecer à esfera civil a possibilidade de se ver representada e 
satisfeita nos procedimentos regulares da esfera política. (GOMES, 2009, p.79).   

Motta (2020) avalia, na sua pesquisa, que a comunicação pública não deve estar 

dissociada das finalidades das instituições públicas e que o interesse público deve direcionar 

todas as ações comunicacionais do Estado. Segue o pensamento de Duarte (2009), que 

relaciona cinco características para que sua práxis seja efetiva: 1) privilegiar o interesse 

público em relação ao interesse privado ou corporativo; 2) centralizar o processo no 

cidadão; 3) tratar a comunicação como um processo amplo e dialógico; 4) adaptar os 

instrumentos às necessidades, possibilidades e interesses dos públicos; e, 5) compreender a 

complexidade da comunicação, considerando o seu todo (DUARTE, 2009, p. 59).   

             A síntese dos achados nessa categoria incorre na percepção de interesse 

público como central para o exercício da cidadania, seja na tomada de consciência ou na 

discussão pela esfera civil do que é tido como interesse público. Para desfazer a trincheira 

Estado X Sociedade, a sociedade civil precisaria participar dos processos de decisão política e 

se sentir representada. Muitas vezes utópica (Brandão), essa perspectiva precisaria superar 

os conflitos e interesses divergentes da esfera pública e privada.  Nestes termos, as três 

categorias em análise: jornalismo, comunicação pública e cidadania são indissociáveis na 

garantia do acesso, circulação e participação do cidadão ao que lhe é próprio da sua 

cidadania.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O mapeamento da produção das dissertações do PPGCOM da UFG permitiu fazer 

uma análise quanti-qualitativa sobre como o conceito de interesse público tem sido 

problematizado nas pesquisas da linha Mídia e Cidadania ao longo de 11 anos. Observa-se 

que não há um conceito único ou uniforme de interesse público, mas que ele se apresenta 

multifacetado e possui diferentes matizes.   
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A análise qualitativa demonstra três principais abordagens teóricas, a partir de 

diferentes corpus empíricos de análise, na concepção do conceito de interesse público: na 

relação com o jornalismo, com a comunicação pública e com a cidadania.  É possível 

alinhavar pontos em comum às três abordagens, como a noção do interesse coletivo e 

daquilo que é de interesse de todos (e não discussões do privado, de interesses pessoais); e 

como a comunicação se situa na relação com a cidadania. Nesse segundo ponto está a razão 

pela qual as dissertações da mesma linha “Mídia e Cidadania” buscam a discussão pelo 

interesse público como central ou tangencial, mas ainda assim relevantes para a 

contribuição das pesquisas para os estudos do campo da comunicação.   

As três abordagens ou categorias analisadas também possuem especificidades, a 

partir da tensão com os corpus empíricos analisados e abordagens teóricas discutidas. Na 

relação com o jornalismo nota-se uma perspectiva mais instrumental, na qual a prática 

jornalística atua na disponibilização de informações necessárias para que o cidadão possa 

influenciar a decisão política e a gestão do Estado. O jornalista se situa como esse “agente 

social”, que faz a mediação dos fatos de interesse público e cidadania. E para garantir a 

efetividade da práxis precisa haver uma clara diferenciação entre o interesse público e o 

interesse do público.   

Na abordagem sobre Comunicação Pública, interesse público é apresentado como 

essencial e deve estar a serviço da comunicação do Estado com o cidadão de forma plena e 

efetiva. A discussão do conceito é considerada também como abordagem instrumental da 

Comunicação Pública. Na perspectiva teórica que coloca em primeiro plano a discussão pela 

relação entre interesse público e cidadania abre-se uma brecha para conceber interesse 

público como uma das esferas que compõem a cidadania. Debate, participação, 

representação e interação são os movimentos imprescindíveis para desfazer a trincheira que 

situa Estado de um lado e  Sociedade de outro.    

As três abordagens sob as quais o tema é tratado nas pesquisas compõem um 

mosaico para uma compreensão de possibilidades e caminhos das pesquisas de mídia e 

cidadania, que permitem problematizar e buscar novas definições e conceituações para 

situar a cidadania na área de saber da comunicação. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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THE PUBLIC INTEREST IN PPGCOM-UFG PRODUCTIONS: PRIMARY THEORETICAL 

APPROACHES 

 
ABSTRACT  

 
This article presents a mapping on the theme of public interest in the researches of the Graduate 
Program in Communication at the Federal University of Goiás, from 2009 to 2020. The intention is to 
assess with what intensity and in what way the notion of public interest has been addressed in the 
productions of the Media and Citizenship line. This overview is important to verify the Program's 
contributions to the development and strengthening of the concept. A relevance indicator was 
created to assess the 91 dissertations presented in the period. This indicator started with quanti-
qualitative perceptions to determine from 1 to 5 the level of importance of the public interest within 
the works, starting from level 1 as central to the work to level 5 applied to works in which there is no 
mention of the subject. Of the 91 works mapped, 18 are of public interest with great importance for 
research (level 1 and level 2). It was found that almost 80% of the works do not mention or mention 
the public interest in a punctual way. In the qualitative analysis, it was noted that even in works 
where the concept is important for the analysis, it is often used instrumentally, without the presence 
of definitions and perceptions about what is the public interest referenced and removed from the 
view of interest. public as constitutive in the communication process. Most works address public 
interest in the interface with journalism, public communication and citizenship. Based on these three 
approaches, this article brings perspectives on how the works conceptualize and empirically 
thematize this interface. The three categories are inseparable in guaranteeing access, circulation and 
citizen participation. They make up a mosaic for an understanding of the possibilities and paths of 
media and citizenship research, which allow us to problematize and seek new definitions and 
concepts to situate citizenship in the area of knowledge of communication. 
 
Keywords: Public Interest; Citizenship; Public Communication; Journalism; Communication. 
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ENTRE TEMÁTICAS E SILENCIAMENTOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO DO CANAL DO YOUTUBE 
DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Isabella Szabor Machado Mustafé1 

Magno Medeiros2 

 

 
RESUMO 

 
Este artigo analisa os 25 vídeos mais visualizados do canal do Youtube do Ministério dos Direitos 
Humanos, compreendendo as temáticas abordadas pelas três últimas administrações 
governamentais — Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro —, e como utilizaram o canal 
oficial como meio de comunicação para divulgar ações e políticas sobre os direitos humanos, com 
objetivo de observar quais pautas foram tratadas e tiveram grande alcance durante os diferentes 
governos, o que dá indícios também do silenciamento de determinados temas. Entende-se que a 
promoção dos direitos fundamentais é essencial para manutenção do regime democrático e 
exercício da cidadania, e observa-se o potente uso das redes sociais pela comunicação pública na 
difusão e conscientização do conceito de direitos humanos, para que a população se reconheça 
como sujeito de tais direitos e  desenvolva uma percepção coerente com a realidade. Foi realizada 
uma análise de conteúdo temático-categorial dos 25 vídeos com maior número de visualizações no 
canal do Youtube do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, órgão do Poder 
Executivo responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos direitos da criança, do 
adolescente, do idoso, da cidadania, das mulheres, das pessoas negras, da população LGBTQIA+ 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais e outros grupos e variações de 
sexualidade e gênero), e das pessoas com deficiência, visando assegurar os direitos humanos e 
promover a inclusão na sociedade. Nota-se que 60% das postagens analisadas foram postadas entre 
2019 e 2020, na gestão Jair Bolsonaro, o que caracteriza um uso frequente do Youtube pelo governo 
(volume de postagens), bem como um grande alcance (número de visualizações) o que nos leva a 
questionar a possibilidade de ter sido fruto de processos automatizados (robôs) ou por manobras 
impulsionadas pelo algoritmo do Youtube. Ademais, nesta gestão a promoção dos direitos da criança 
e do adolescente foi a temática mais abordada, enquanto não houve referência aos direitos da 
população LGBTQIA+, nem da população negra, como foi observado em outros governos em 
campanhas contra homofobia, transfobia e racismo, o que provê vestígios das pautas prioritárias do 
governo e compromissos simbólicos que ele assume com sua base. 

 
Palavras-chave: Redes Sociais; Youtube; Direitos Humanos; Comunicação Pública; Democracia.  
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Para 54% dos brasileiros, os direitos humanos fortalecem a democracia, enquanto 

para 30% eles enfraquecem, segundo a pesquisa Pulso Brasil, realizada pelo Instituto Ipsos, 

em maio de 2018. O relatório mostrou que seis em cada dez brasileiros (63%) são a favor dos 
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direitos humanos, mas quando se trata da percepção em relação à justiça, nota-se um 

desconhecimento do real significado dos direitos humanos, visto que, para 66%, os direitos 

humanos defendem mais os bandidos que as vítimas. Ademais, na visão de apenas 18% dos 

entrevistados o governo brasileiro garante integralmente os direitos humanos da população; 

em oposição, a maioria (66%) considera que o governo não garante.   

Após 72 anos da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 32 anos 

da implantação da Constituição Federal de 1988, pode-se dizer que os dados da percepção 

da população sobre o papel dos direitos humanos na democracia brasileira e, 

principalmente, quanto à atuação do governo na garantia dos direitos são preocupantes. 

Alguns autores pontuam que o regime democrático no Brasil, ainda incipiente, está sob 

ameaça pelo aumento do autoritarismo político e por passar por momentos de tensão, 

como apresenta Tosi (2019), desde o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, com 

uma onda crescente de violência (criminal e política) assolando o país, uma militarização da 

sociedade, bem como a presença de militares no poder, a influência do fundamentalismo 

religioso na política, o monopólio dos meios de comunicação, o uso intenso de fake news e o 

aumento da intolerância. Deste modo, “para evitar o oximoro de uma ‘democracia 

totalitária’, é preciso garantir os direitos sobretudo das minorias” (TOSI, 2019, p. 55).    

A partir de uma discussão teórica, o presente estudo busca compreender, em um 

primeiro momento, a relação do regime democrático com a garantia dos direitos humanos, 

tendo como base principalmente os conceitos de Bobbio (1986; 1998; 2000, 2004) e Chauí 

(2012). Diante da pesquisa bibliográfica e dos dados supracitados, o trabalho se propõe a 

explorar o papel e a atuação do governo brasileiro na promoção do conhecimento sobre os 

direitos humanos e identificar quais são as pautas abordadas na comunicação 

governamental. Para isso, no segundo momento, foi realizada uma pesquisa exploratória do 

canal do Youtube do órgão responsável pelos direitos humanos no Poder Executivo, 

atualmente denominado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Entende-

se que a comunicação do Estado “sempre é necessariamente estratégica” (WEBER, 2011, p. 

105) e utilizada na “disputa a opinião pública com as mídias, a partir da sua versão dos fatos 

e da sua promoção” (WEBER, 2011, p. 112), portanto, o volume de material de comunicação 

e os agendamentos propostos têm objetivos bem delimitados.    
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Observa-se o canal do Youtube por duas perspectivas: como rede social e como 

repositório digital, disponível para qualquer pessoa com acesso à internet e um dispositivo, 

para analisar como as diferentes administrações governamentais utilizaram o Youtube como 

meio de comunicação para divulgar ações sobre o tema e como pautaram os direitos 

humanos. Mais ainda, o Youtube como espaço de difusão da comunicação política 

(MORALES; DELGADO, 2020) em que as novas tecnologias da informação e comunicação 

possibilitam novas formas de interação entre governo e cidadãos, uma relação mais estreita 

na qual as instituições públicas “assumem a tarefa de conhecer os seus cidadãos, 

apresentando ao público que as vai receber informações mais coerentes, ordenadas e 

adaptadas” e o cidadão se torna um ator político, “participam e co-criam as informações em 

conjunto” (MORALES; DELGADO, 2020, p. 142).    

Foi realizado um levantamento dos 25 vídeos mais com maior número de 

visualizações no canal, relacionando três gestões — Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair 

Bolsonaro. Posteriormente, por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2011), as postagens 

foram divididas por mandato e foram identificadas as principais temáticas abordadas, para 

analisarmos as pautas tratadas durante as diferentes administrações.    

Cabe destacar que esta é uma análise introdutória, uma análise descritiva dos dados 

encontrados, que corresponde ao movimento exploratório de aproximação do objeto da 

dissertação da autora, que visa investigar as estratégias discursivas na divulgação das 

políticas públicas em campanhas publicitárias promovidas pelo Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos.   

 

2 DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA   

O conceito de democracia foi discutido ao longo de séculos por vários autores, com 

definições e aplicabilidades diversas. Ao propor um significado mais restrito de democracia 

(preferivelmente do que um conceito amplo, como o autor coloca), Norberto Bobbio (1986; 

1998; 2000) determina características do sistema democrático, regras do jogo, que as chama 

de universais procedimentais. Trata-se de características mínimas, de princípios que 

estabelecem não “o que”, mas sim o “quem” e o “como” das decisões políticas (BOBBIO, 

2000, p. 427).  Essas normas não correspondem exatamente às únicas regras do jogo, mas 
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sim regras preliminares que permitem que o jogo aconteça (BOBBIO, 1986, p. 19). Podem 

ser resumidas em seis procedimentos:     

1) todos os cidadãos que tenham alcançado a maioridade etária sem distinção de 
raça, religião, condição econômica, sexo, devem gozar de direitos políticos, isto é, 
cada um deles deve gozar do direito de expressar sua própria opinião ou de 
escolher quem a expresse por ele; 2) o voto de todos os cidadãos deve ter igual 
peso; 3) todos aqueles que gozam dos direitos políticos devem ser livres para poder 
votar segundo sua própria opinião formada, ao máximo possível, livremente, isto é, 
em uma livre disputa entre grupos políticos organizados em concorrência entre si; 
4) devem ser livres também no sentido em que devem ser colocados em condições 
de escolher entre diferentes soluções, isto é, entre partidos que tenham programas 
distintos e alternativos; 5) seja para as eleições, seja para as decisões coletivas, 
deve valer a regra da maioria numérica, no sentido de que será considerado eleito 
o candidato ou será considerada válida a decisão que obtiver o maior número de 
votos; 6) nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, 
particularmente o direito de se tornar por sua vez maioria em igualdade de 
condições. (BOBBIO, 2000, p. 427, grifo nosso).   

O autor complementa que nenhum regime histórico jamais observou inteiramente 

todas as regras, e por isso pode-se falar de regimes “mais ou menos democráticos”, do 

mesmo modo que “não é possível estabelecer quantas regras devem ser observadas para 

que um regime possa dizer-se democrático”, mas que “um regime que não observa 

nenhuma não é certamente um regime democrático” (BOBBIO, 1998, p. 327). Portanto, a 

democracia representativa aborda deliberações coletivas tomadas por pessoas escolhidas 

para representar a sociedade. É um regime político que prevê a soberania cidadã, “o poder 

que emana dos cidadãos” (BOBBIO, 2004, p. 47), por meio do sufrágio universal, e a 

instituição e exercício dos direitos do homem (sic passim) estão no cerne de sua definição.    

Tais direitos são históricos, como defende Bobbio (2004), por emergirem em 

determinadas circunstâncias, fruto das “lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes, e nascidos de modo gradual” (BOBBIO, 2004, p. 9). Assim também o são os direitos 

denominados direitos humanos, produtos não da natureza, mas da civilização humana que, 

além de históricos, são mutáveis, sujeitos a ampliações (BOBBIO, 2004, p. 20).    

Marilena Chauí (2012, p. 151) corrobora os procedimentos básicos definidos por 

Bobbio, e afirma que a criação de direitos está no fundamento da democracia. Para a autora, 

os direitos diferem de uma necessidade, de uma carência e de um interesse, que possuem 

caráter particular e específico, para serem gerais e universais, válidos para todos os 

indivíduos, grupos e classes sociais. Contudo, as necessidades, as carências e os interesses 

correspondem à expressão de algo mais profundo, manifestam uma demanda que explica e 

determina o direito.    
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Outra característica original da forma política democrática, apontada pela autora, é a 

legitimação de conflitos. De acordo com Chauí (2012, p. 152), a democracia está aberta às 

disputas, e “não só trabalha politicamente os conflitos de necessidades, carências e 

interesses, mas procura instituí-los como direitos e, como tais, exigem que sejam 

reconhecidos e respeitados”, bem como prevê e possibilita a existência de contra-poderes 

sociais, formados por associações, movimentos sociais e populares, sindicatos para limitar o 

poder do Estado.    

Mais do que um regime de governo, ao caracterizar a democracia também como 

forma da existência coletiva, Chauí (2012) expande o conceito de democracia de regime 

político para instituir uma sociedade democrática, na qual “além de eleições, partidos 

políticos, divisão dos três poderes da república, distinção entre o público e o privado, 

respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, [...] ou seja, 

quando institui direitos e que essa instituição é uma criação social” (CHAUÍ, 2012, p. 151). 

Nesse aspecto, a autora complementa que a atividade democrática social “realiza-se como 

um poder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos 

governantes” (CHAUÍ, 2012, p. 151).    

Um importante marco para concretização e internacionalização dos direitos 

humanos3 foi a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 1948. Após o terror da Segunda Guerra Mundial, do genocídio 

e de tantas injustiças, diversos Estados buscaram uma maneira de preservar a dignidade 

humana com a positivação dos direitos humanos, admitindo-se um caráter universal. 

Formada por trinta artigos, a declaração indica os direitos fundamentais de todo e qualquer 

ser humano. Cria-se a ideia de cidadão do mundo, que deve ser aplicada e respeitada em 

todos os países.    

Alguns autores dividem a manifestação dos direitos fundamentais em gerações 

sucessivas, que surgem gradativamente e não são substituídas pela nova; é um processo 

cumulativo e qualitativo (BONAVIDES, 2011, p. 563). Baseado no lema revolucionário francês 

do século XVIII (liberdade, igualdade e fraternidade), Karel Vasak, fundador da teoria 

                                                 
3 Este estudo utiliza os conceitos de direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos como 

sinônimos. Não é escopo da discussão apresentar as distinções quanto às suas características e natureza. Ver 

BONAVIDES (2011) e VINCI (2017). 
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geracional, distribuiu os direitos humanos em três dimensões principais4: a primeira geração 

corresponde aos direitos de liberdade; a segunda geração, aos direitos de igualdade; e a 

terceira, aos direitos de fraternidade (BONAVIDES, 2011).    

Originados no século XIX, os direitos fundamentais da primeira geração consistem 

nos direitos inerentes à individualidade humana, relacionados ao princípio da liberdade: os 

direitos civis e políticos. Segundo Bonavides (2011), tais direitos “têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam 

uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou 

de oposição perante o Estado” (BONAVIDES, 2011, p. 563-564). Deste modo, consistem  no 

reconhecimento dos direitos das liberdades individuais e exigem do Estado uma conduta 

negativa, para haver uma separação explícita entre Sociedade e Estado (BONAVIDES, 2011, 

p. 564).    

Vinculados ao princípio da igualdade, os direitos fundamentais da segunda geração 

dominaram o século XX e, como explica Bonavides (2011), são os “direitos sociais, culturais e 

econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no 

constitucionalismo das distintas formas de Estado social” (BONAVIDES, 2011, p. 564). Os 

direitos sociais dizem respeito aos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à 

aposentadoria, ao seguro-desemprego, à assistência social, voltados à garantia de justiça 

social e associados ao Estado do Bem-estar Social. Entende-se que a noção de liberdade por 

si só não era suficiente para manter a dignidade humana, e que “o Estado não deveria 

apenas se abster de invadir a esfera de liberdade do indivíduo, mas também deveria agir 

para assegurar o exercício de direitos por ele” (VINCI, 2017, p. 64).    

Acrescentam-se à liberdade e à igualdade os direitos da terceira geração, baseados 

nos direitos da fraternidade. Concretizados no fim do século XX, são dotados de humanismo 

e universalidade, “não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 

indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado” (BONAVIDES, 2011, p. 569). 

Correspondem aos direitos difusos e coletivos: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, 

o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e o direito de comunicação.   

                                                 
4 Fala-se atualmente de nove gerações dos direitos humanos, mas o intuito do trabalho é apresentar os três 

fundamentais. 
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Ao discorrer sobre as ilusões e tensões relacionadas aos direitos humanos, 

Boaventura de Sousa Santos (2014) salienta que tais direitos são a manifestação hegemônica 

da linguagem de dignidade humana, podendo existir outras, e nela, uma grande parte da 

população mundial não é sujeito, mas sim objeto de discursos de direitos humanos (SANTOS, 

2014, s.l.). Deste modo, é preciso pensar, proteger e promover os direitos individuais e os 

coletivos, de autodeterminação, como dos povos indígenas e afrodescendentes.    

Como é possível notar, a transformação da organização social, da vida, das condições 

econômicas, técnicas, dos meios de comunicação, das relações sociais, bem como o 

surgimento de novas necessidades, carências e interesses (CHAUÍ, 2012) levam a novas 

demandas de direitos (BOBBIO, 2004, p. 20). Por outro lado, Bobbio (2004, p. 16-17) destaca 

que o problema de fundamentar os direitos foi resolvido com a promulgação da DUDH, mas 

o problema mais grave em relação aos direitos do homem, de nosso tempo, não é tanto o de 

justificá-los, mas o de protegê-los. Para o autor, trata-se de um problema não filosófico, mas 

político, de buscar o “modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das 

solenes declarações, eles sejam continuamente violados” (BOBBIO, 2004, p. 17).   

Ainda de acordo com o Bobbio (2004), são três os fatores e momentos necessários do 

mesmo movimento histórico: direitos do homem, democracia e paz, em que, “sem direitos 

do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as 

condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos” (BOBBIO, 2004, p. 7). Nesse 

sentido, Piovesan (2014) pontua que o regime democrático é o regime mais compatível com 

a proteção dos direitos humanos e confirma que “não há direitos humanos sem democracia, 

tampouco democracia sem direitos humanos” (PIOVESAN, 2014, p. 37).    

É importante ressaltar que a classificação dos direitos humanos em gerações 

específicas, como apresentado, não é estática e ocorre para fins didáticos. Mais ainda, a 

evolução dos direitos e os conflitos de classes sociais articula-se com a concepção de 

cidadania. De acordo com Marshall (1967), a cidadania abrange a conquista e exercício de 

três direitos em linearidade: os civis, os políticos, e os sociais. Os direitos civis referem-se aos 

direitos fundamentais à vida, à liberdade, direito à propriedade, à igualdade perante a lei, 

direito de manifestar o pensamento. Os políticos, por sua vez, envolvem o direito à 

participação no governo, como direito de votar e ser votado, de organização política. Já os 
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direitos sociais garantem os direitos à participação na riqueza coletiva, à igualdade, direito à 

justiça social, à educação, à saúde, ao trabalho, visando qualidade de vida para todos.  

No Brasil, a geração dos direitos humanos e constituição da cidadania não seguem a 

linearidade proposta por Marshall (1967). A sequência neste contexto é outra: direitos 

sociais, políticos e civis. Carvalho (2003) utiliza esses conceitos aplicando-os à realidade 

brasileira, considerando que a conquista de uma cidadania plena que combina a liberdade, a 

participação e a igualdade para todos, é um ideal desenvolvido no ocidente e talvez 

inatingível, mas que serve como parâmetro para identificar a qualidade da cidadania em 

diferentes países.     

Em continuidade à observação no Brasil, uma importante atitude afirmativa quanto 

aos direitos humanos foi a criação do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH 1, 

em 1996. No ano seguinte, destaca-se a criação de um órgão executivo responsável pela 

promoção dos direitos humanos, a Secretaria dos Direitos Humanos, uma secretaria com 

estatuto de ministério, criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Na gestão Luiz 

Inácio Lula da Silva, o órgão adquiriu status de Ministério e, em 2015, a presidente Dilma 

Rousseff unificou as secretarias de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas 

para Mulheres formando o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 

Humanos (MMIRDH). Em 2016, na administração Michel Temer, o Ministério foi extinto e 

recriado em 2017 sob o nome de Ministério dos Direitos Humanos. Na administração Jair 

Bolsonaro, a pasta foi intitulada Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

tendo responsabilidade também sobre as políticas indígenas, por meio da Funai 

(anteriormente vinculada ao Ministério da Justiça).    

Em suma, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos compõe o 

gabinete executivo do Governo Federal. É o órgão encarregado de implementar políticas 

públicas voltadas aos direitos da criança, do adolescente, do idoso, da cidadania, das 

mulheres, das pessoas negras, da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais e outros grupos e variações de sexualidade e 

gênero), e das pessoas com deficiência, visando assegurar os direitos humanos e promover a 

inclusão na sociedade.   

Como um mecanismo que efetiva os direitos da cidadania, a comunicação pública 

promove o direito à informação (MAINIERI; ROSA, 2012), voltada para assuntos de interesse 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            394 

público e com o objetivo de promover o debate. Nesse aspecto, a comunicação pública tem 

como finalidade o interesse público e sua vertente, a comunicação governamental, visa  

divulgar as ações do governo e consolidar sua identidade institucional perante a opinião 

pública (DUARTE; VERAS, 2006, p. 09), bem como visa informar e influenciar a adoção de um 

determinado comportamento.   

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para analisar como as diferentes gestões governamentais utilizaram os meios de 

comunicação disponíveis para divulgar, informar a população e promover uma atitude, 

optou-se pela pesquisa exploratória do canal do Youtube do Ministério dos Direitos 

Humanos e posteriormente pelas práticas metodológicas definidas por Bardin (2011) com 

uma análise de conteúdo temática. O canal do Youtube do Ministério foi escolhido por ser 

uma rede social, um espaço de cultura participativa (BURGESS; GREEN; 2009) que permite os 

usuários interagirem com o conteúdo por meio dos comentários, curtidas (likes), descurtidas 

(dislikes) e possibilita observar o comportamento do público diante de uma temática por 

meio das métricas. O Youtube também cumpre função de repositório digital de vídeos, e, 

consequentemente, de documentação, o que permite analisar as temáticas abordadas pelas 

diferentes administrações governamentais ao longo dos anos.   

Com 9,76 mil inscritos e 363 vídeos enviados5, o canal do Youtube referente ao 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi criado no dia 28 de junho de 

2011. Portanto, foi utilizado por outros governos e a sua função de armazenamento permite 

observar os envios anteriores de campanhas, pronunciamentos e dentre outros materiais 

utilizados para comunicação governamental. A fim de sistematizar e organizar a análise, a 

constituição do corpus se desenvolveu no procedimento da coleta dos vídeos. Utilizou-se o 

filtro de “mais populares” para ordenar os envios pelo maior número de visualizações. 

Selecionados 25 vídeos, as informações foram recolhidas e dispostas em uma tabela 6a partir 

das seguintes categorizações: a posição do vídeo no ranking (#) na primeira coluna; na 

segunda coluna está o título do vídeo,  tal como foi enviado no canal do Youtube; a terceira 

                                                 
5 Dados acessados em 28 de out. de 2020 e atualizados em 21 de dez. de 2020. 

6 Corpus da pesquisa disponível em: bit.ly/PesquisaMMFDHYoutube.   

http://bit.ly/PesquisaMMFDHYoutube
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coluna corresponde ao número de visualizações (views); seguido pelo número de curtidas 

(likes) — quarta coluna; de descurtidas (dislikes), na quinta coluna; seu tempo de duração na 

sexta coluna; a data da postagem na sétima coluna;  o tema do conteúdo postado na oitava 

coluna; e por fim, na nona coluna, o mandato que ocorreu (determinado a partir da data do 

envio e disponível somente no corpus da pesquisa, não nos quadros abaixo).  

Diante dos dados, foram identificados envios em três gestões governamentais — Jair 

Bolsonaro, Michel Temer e Dilma Rousseff  — que foram as categorias escolhidas para 

divisão e apresentação dos resultados. Para melhor diagramação no artigo e análise, a tabela 

foi separada em três quadros, por mandato do governo mais recente ao mais antigo. Esta 

etapa corresponde à pré-análise de Bardin (2011, p. 130), em que operações são realizadas 

para “recorte do texto em unidade comparáveis de categorização para análise temática e de 

modalidade de codificação para o registro dos dados”.    

A análise de conteúdo temática, segundo Bardin (2011), consiste em “descobrir os 

‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de 

aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2011, 

p.135). Nesse caso, as categorias temáticas dos vídeos do Ministério nos permitem 

identificar a frequência e a diversidade de conteúdos postados durante as administrações 

governamentais e inferir quais eram as pautas abordadas e que tiveram um grande alcance 

(visualizações) na rede social Youtube.    

A partir da classificação do material coletado, chegamos a nove categorias de vídeos: 

Infância e Adolescência; Família; Pessoas com deficiência/doença rara; População Indígena; 

Combate ao preconceito - LGBTfobia; Combate ao preconceito - Racismo; Combate à 

violência de gênero; Combate à violência doméstica; e Valorização dos Direitos Humanos.  

Os vídeos agrupados na categoria “Infância e Adolescência” referem-se às produções 

comunicacionais que abordam temáticas relacionadas às crianças e adolescentes, como 

combate ao abuso sexual, assédio, crimes virtuais, valorização da vida (prevenção do suicídio 

e automutilação), combate à pornografia infantil, prevenção às drogas, comemorativo do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

A categoria “Família” abrange os que tematizam a família como eixo principal. Já a 

categoria “Pessoas com deficiência/pessoas com doença rara” corresponde a produção 

fílmica que aborda o preconceito com pessoas com Hanseníase e com uma criança autista. A 
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“População Indígena” consiste na unidade que tem a população indígena como pauta 

prioritária, para preservação e valorização. Enquanto a categoria “Combate ao preconceito - 

LGBTfobia” reúne campanhas de enfrentamento à homofobia, de respeito às diferenças, de 

acolhimento e divulgação do canal de denúncias para vítimas de transfobia, a categoria 

“Combate ao preconceito - Racismo” agrupa os vídeos de divulgação do canal de denúncia 

para crimes de racismo, a “Combate à violência de gênero” os vídeos contra assédio e 

enfrentamento à violência contra a mulher, e a “Combate à violência doméstica” a produção 

de divulgação do canal de denúncias durante o isolamento social. Os vídeos de celebração 

dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da campanha pelo respeito aos 

direitos humanos estão categorizados como “Valorização dos Direitos Humanos”.   

  

4 ANÁLISE  

Como a seleção do material é baseada nos 25 vídeos mais visualizados, esperava-se 

encontrar pouca quantidade de vídeos do mandato atual por considerar que vídeos mais 

antigos teriam sido mais vistos, disponíveis a mais tempo na plataforma. Ao contrário, dos 

25 vídeos levantados, 60% do resultado foram vídeos postados na administração Jair 

Bolsonaro, a maior quantidade de vídeos por mandato. É importante ressaltar que este dado 

não significa necessariamente que houve um maior uso por parte do governo atual, visto 

que os contextos são diferentes — 10 anos de diferença considerando o vídeo mais antigo 

dentre o material coletado — bem como o próprio uso do Youtube como canal de difusão e 

rede social mudou bastante desde a época da gestão de Dilma Rousseff, por exemplo.  

Além disso, a gestão atual tem em seu histórico a utilização de recursos 

automatizados e robôs para promover maior presença das redes, o que não caracteriza real 

engajamento e uma tática do MMFDH é o excesso de produção de peças comunicacionais7, 

que nos faz indagar se a pulverização de material mais auxilia ou atrapalha o processo de 

agendamento das políticas públicas lançadas.  Outra expectativa era que a comunicação 

governamental do órgão responsável pelas políticas públicas dos direitos humanos 

abordasse temas correlatos, observasse os sujeitos de tais direitos (população negra, com 

                                                 
7 Entre 2019 e 2020, o MMFDH lançou 27 campanhas de comunicação e o total de 340 peças de comunicação, 

um grande volume em apenas dois anos de mandato. Este dado é fruto do mapeamento realizado para 

dissertação da autora e será explorado em outro trabalho. 
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deficiência, LGBTQIA+, mulheres, etc.), e promovesse valores coerentes com a preservação 

dos direitos humanos e a democracia.   

Na Tabela 1, estão dispostos os 15 vídeos mais visualizados da referida gestão, sendo 

os da posição no ranking nº: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25. Cabe destacar 

que um vídeo postado em dezembro de 2020, mês da atualização da pesquisa, compõe o 

ranking na última colocação. Dentre as cinco primeiras colocações no ranking geral dos mais 

visualizados, três são dessa gestão, e o primeiro do mandato e segundo geral com maior 

visualizações (3.245.459) foi postado em maio de 2020, durante a pandemia de COVID-19, e 

pauta violência doméstica.   

 

Tabela 1: Mandato Jair Bolsonaro (15 vídeos) 

# Título Views Likes Dislikes Tempo Postagem Tema 

2 

Denuncie a violência 

doméstica. Para algumas 

famílias, o isolamento está 

sendo ainda mais difícil 

3.245.459 637 29 00:30 15/05/2020 
Violência 

doméstica 

3 
Vídeo #NãoTemDesculpa - 

Corretor moral 
136.012 13 2 00:31 28/02/2020 

Violência de 

gênero 

5 

Maio Laranja - Ministério 

divulga dados de violência 

sexual contra crianças e 

adolescentes 

25.046 594 0 01:00 18//05/2020 
Infância e 

Adolescência 

7 
Depoimento: Ministra 

Damares Alves 
13.502 1.3 mil 63 07:43 30/07/2020 

Infância e 

Adolescência 

1

0 

#SalveUmaMulher - 

Ministério lança campanha de 

enfrentamento à violência 

contra a mulher 

11.527 554 36 08:23 08/03/2019 
Violência de 

gênero 

1

2 

MMFDH - lança o 

documentário “O Índio Velho: 

memória ancestral”. 

7.958 209 8 07:07 14/03/2019 
População  

indígena 

1

4 

Campanha Acolha a Vida - 

Luiza Brunet 
7.413 1.1 mil 4 01:00 12/04/2019 

Infância e 

Adolescência 

1

6 

#AoVivo| Ministério promove 

fórum sobre o combate à 

pornografia infantil na 

internet. Acompanhe! 

(transmissão ao vivo) 

6.390 753 4 3:51:25 29/07/2020 
Infância e 

Adolescência 

1

7 

Edital premiará as melhores 

máscaras de proteção criadas 

por crianças 

5.429 77 118 3:08 19/05/2020 
Infância e 

Adolescência 

1

8 

18 de Maio - Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à 
5.284 55 2 0:30 18/05/2019 

Infância e 

Adolescência 
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Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes 

2

0 

Fórum Nacional sobre 

Letalidade Infantojuvenil 
4.929 512 26 3:12:50 23/09/2020 

Infância e 

Adolescência 

2

1 

Acolha a Vida: Michelle 

Bolsonaro 
4.716 281 5 1:10 30/09/2019 

Infância e 

Adolescência 

2

3 

Famílias Fortes - SNF - Regras 

da Casa 
3.771 55 9 3:13 20/04/2020 Família 

2

4 

MMFDH promove cerimônia 

de inclusão com a presença 

do menino Artur 

3.537 278 1 2:30 05/09/2019 

Pessoas com 

Deficiência/D

oença Rara 

2

5 

Fórum Nacional sobre Drogas 

na Infância e na Adolescência 

(transmissão ao vivo) 

3.567 440 13 3:41:10 15/12/2020 
Infância e 

Adolescência 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nota-se que, no geral, há um baixo engajamento ao considerar o número de likes e 

dislikes comparando com a quantidade de visualizações. A postagem com maior número de 

likes (1.3 mil) é um depoimento da ministra Damares Alves sobre crimes virtuais de assédio 

contra crianças e adolescentes, enquanto o vídeo com maior número de dislikes (118) trata 

do edital lançado pelo ministério, em 2020, sobre um concurso de máscaras, que também 

conta com a figura da ministra na apresentação da campanha.   

 

Figura 1 :Temáticas abordadas no mandato de Jair Bolsonaro 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quanto ao conteúdo, os principais temas dos vídeos são: Infância e Adolescência (9 

vídeos), seguidos da categoria de combate à violência de gênero, combate à violência 

doméstica, população indígena, família, e pessoas com deficiência/doenças raras. É possível 

perceber que os assuntos que têm crianças e adolescentes como eixo central são prioridade 

da gestão, bem como tem grande alcance no público, visto que fazem parte do ranking. A 
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segunda categoria mais frequente é relacionada à pauta de gênero, coerente com a 

orientação da administração atual visto que a própria nomenclatura oficial do Ministério da 

Mulher, da Família, e dos Direitos Humanos indica que as políticas de gênero são 

importantes para o governo.  

A categoria “família”, “violência doméstica” e “população indígena” só aparecem no 

mandato de Jair Bolsonaro. A primeira possivelmente por ser a primeira vez que a família é 

colocada como pauta prioritária na agenda pública; a segunda por abordar a violência 

doméstica de forma ampla, não relacionada à violência contra mulheres, idosos, ou crianças 

e adolescentes, como foi realizada em outras campanhas; e a terceira pelo fato de políticas 

indígenas serem responsabilidades de outro órgão executivo, como supracitado.    

A Tabela 2 refere-se aos vídeos com maior número de visualizações postados durante 

o período da administração Michel Temer (2016-2018), totalizando 5 vídeos e posicionados 

nos seguintes lugares no ranking: 1º, 6º, 13º, 19º e 22º. O vídeo mais visto dentre os 25 

selecionados foi postado em novembro de 2018, dura 30 segundos, conta com 3.411.162 

visualizações e trata de uma comunicação de comemoração dos 70 anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH).   

 

Tabela 2: Mandato Michel Temer (5 vídeos) 
 

# Título Views Likes Dislikes 
Tem

po 
Postagem Tema 

1 

70 anos da Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos 

3.411.162 135 20 
00:3

0 
26/11/2018 

Valorização dos 

Direitos 

Humanos 

6 
Campanha LGBT - Delegada 

Laura Teixeira 
16.537 336 57 

03:5

7 
31/01/2018 

Combate ao 

preconceito - 

LGBTfobia  

1

3 

Campanha Disque 100: 

Racismo não é piada. 

Racismo é crime! 

7.936 265 23 
01:1

7 
03/07/2018 

Combate ao 

preconceito - 

Racismo 

1

9 

Disque 100 agora no 

aplicativo Proteja Brasil 
5.026 66 8 1:00 24/10/2016 

Combate ao 

preconceito - 

LGBTfobia  

2

2 

Estatuto da Criança e 

Adolescente completa 28 

anos 

4.317 61 17 1:06 13/07/2018 
Infância e 

Adolescência 

Fonte: Elaborado pelos autores 

  



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            400 

Nesse caso é possível perceber um baixo engajamento, assim como no quadro 

anterior, sendo o envio com maior número de likes (336) um vídeo protagonizado pela 

Delegada Laura Teixeira, mulher trans, que fala sobre sua rotina abordando a importância de 

respeitar as diferenças e a população LGBTQIA+. Dentre os 5 vídeos do quadro 2, esse 

também é o com maior número de dislikes (57).   

As temáticas presentes nos conteúdos postados são: combate ao preconceito - 

LGBTfobia, combate ao preconceito - Racismo, Valorização dos Direitos Humanos, e Infância 

e Adolescência. O combate ao preconceito, tanto a LGBTfobia e o racismo eram temas 

recorrentes dos vídeos produzidos na gestão de Michel Temer, o que demonstra o esforço 

em promover a adoção de comportamentos: o respeito às diferenças, acolhimento à 

população LGBTQIA+, e a denúncia de vítimas de transfobia, homofobia e racismo. ] 

 

Figura 2 : Temáticas abordadas no mandato de Michel Temer 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nota-se o intuito de difundir e ressaltar a importância dos direitos humanos para a 

sociedade, com a produção de vídeos comemorativos do aniversário de 70 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim como no mandato de Jair Bolsonaro, 

houve a produção e difusão do vídeo com a temática de infância e adolescência.   

Na Tabela 3 estão expostos os dados com o recorte dos vídeos mais visualizados, 

postados durante a administração Dilma Rousseff (2011-2016), sendo 5 vídeos que estão nas 

4ª, 8ª, 9ª, 11ª e 15ª posição no ranking. Dentre eles, o vídeo com maior número de views, 

enviado durante o governo Dilma Rousseff, corresponde ao 4º vídeo mais visto no ranking, 

com 40.647 visualizações, duração de 35 segundos, postado em dezembro de 2011, e trata 

de uma campanha de enfrentamento à homofobia. Também corresponde ao vídeo com 

maior número de likes (440) e número de dislikes (84).    
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Tabela 3: Mandato Dilma Rousseff (5 vídeos)  
 

# Título Views Likes Dislikes Tempo Postagem Tema 

4 
Campanha de enfrentamento à 

homofobia 
40.647 440 84 00:35 19/12/2011 

Combate ao 

preconceito - 

LGBTfobia  

8 

Campanha Nacional pelo Fim 

da Violência contra Crianças e 

Adolescentes durante o 

carnaval 

12.800 104 4 00:30 03/02/2015 
Infância e 

Adolescência 

9 

Não desvie o olhar. Fique 

atento. Denuncie. PROTEJA 

nossas crianças e adolescentes 

da violência 

11.922 87 4 00:30 25/01/2013 
Infância e 

Adolescência 

1

1 

"Onde tem respeito, tem 

Direitos Humanos; onde não 

tem, disque 100" 

10.194 69 7 00:30 19/12/2011 

Valorização 

dos Direitos 

Humanos 

1

5 

Paredes Invisíveis - Região 

Nordeste 
6.462 150 1 31:31 03/03/2015 

Pessoas com 

Deficiência/Do

ença Rara 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura 3: Temáticas abordadas no mandato de Dilma Rousseff 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na gestão Dilma Rousseff é possível notar pelo gráfico 3 que, dentre os vídeos mais 

visualizados, são quatro as temáticas principais: infância e adolescência, combate ao 

preconceito - LGBTfobia, valorização dos direitos humanos e sobre pessoas com 

deficiência/doenças raras. Observa-se que a proteção de crianças e adolescentes foi uma 

temática bastante difundida durante o governo, bem como o enfrentamento à homofobia, a 

promoção do respeito aos direitos humanos, e conscientização da população e não 

discriminação de pessoas com doenças raras.    

Diante dos dados expostos nas Tabelas 1, 2 e 3, nota-se que há um alto número de 

visualizações nos conteúdos enviados pelo Ministério, porém, baixas interações com poucos 
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likes e também dislikes. A maior parte das postagens estava com os comentários desativados 

— somente 5 tinham essa função habilitada (nº 4, 9, 11, 16 e 20), 3 vídeos da administração 

Dilma Rousseff e 2 da gestão Jair Bolsonaro. O vídeo mais visto (3.411.162 visualizações), 

uma peça de 30 segundos sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

foi postado na gestão Michel Temer, no dia 26 de novembro de 2018, o que demonstra a 

divulgação de um dos principais documentos dos direitos humanos teve uma grande difusão.  

O 25º com maior número de visualizações (3.567) foi enviado na administração Jair 

Bolsonaro, sendo também o vídeo mais recente do ranking, postado no dia 15 de dezembro 

de 2020, o que nos dá indícios do uso dos meios de comunicação pelo governo e aceitação 

do público, seja pelos apoiadores ou pelos interessados na temática abordada. Os vídeos 

mais antigos foram postados no dia 19 de dezembro de 2011, durante a gestão Dilma 

Rousseff, e estão na posição nº 4 e 11 no ranking, sendo uma campanha contra a homofobia 

e divulgação da Ouvidoria do Ministério, respectivamente, o que nos leva a questionar sobre 

a ampla promoção do combate à LGBTfobia e incentivo às denúncias de violações dos 

direitos humanos, de apoio às vítimas.    

Dentre os 25 vídeos levantados, o com maior duração (3:51:52) está na 16ª posição 

no ranking, com 6.390 visualizações e se trata de um evento online promovido pela gestão 

Jair Bolsonaro sobre combate à pornografia infantil na internet, aspecto que demonstra a 

relevância do tema para o governo e sua audiência. O envio mais gostado (com maior 

número de likes) é o depoimento da ministra Damares Alves sobre crimes virtuais contra 

crianças e adolescentes (#7), com 1,3 mil likes e 13.502 visualizações, postado no dia 30 de 

julho de 2020 com duração de 7 minutos, que nos dá indício do público, que tem um grande 

número de visualizações na temática de combate à pornografia infantil na internet e que 

dão o seu like para a declaração da ministra de enfrentamento aos crimes virtuais contra a 

infância e adolescência.  

Não se pode afirmar, baseado neste recorte pontual, que a proteção das crianças e 

adolescentes na internet seja uma pauta prioritária do governo e de sua audiência, mas é 

preciso ressaltar que nesta pesquisa foi um dado relevante e que, ao observar o contexto e 

as outras ações políticas, é um indício que fortalece essa hipótese. Já o com menor número 

de likes da lista é uma peça da campanha #NãoTemDesculpa, sobre importunação sexual no 

carnaval, lançado na gestão Jair Bolsonaro no dia 28 de fevereiro de 2020.   
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A análise temática das Figuras 1, 2 e 3 nos permite inferir que a proteção de crianças 

e adolescentes foi uma pauta prioritária e bem difundida nos três mandatos analisados, pelo 

tema infância e adolescência estar presente e com grande volume de produções. Enquanto 

no mandato de Jair Bolsonaro surgem temas relativamente novos, como família e população 

indígena, a ausência de outros de igual relevância como o combate ao racismo e à LGBTfobia 

(presentes nos governos anteriores) nos dá indícios de quais são os sujeitos e pautas 

prioritárias na gestão governamental atual. A presença de vídeos que tematizam a 

promoção e valorização dos Direitos Humanos em dois mandatos (Michel Temer e Dilma 

Rousseff) sugerem que era objetivo do governo difundir informação e conscientizar sobre os 

direitos fundamentais, bem como promover acolhimento e justiça às vítimas de violações de 

tais direitos.    

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como demonstrado por Bobbio (1986; 1998; 2000, 2004), Chauí (2012), Piovesan 

(2014), o regime democrático é mais adequado para assegurar os direitos humanos e 

garantir a dignidade de indivíduos e povos. A garantia dos direitos, portanto, é proporcional 

à garantia da democracia e rumo à cidadania plena (MARSHALL, 1967; CARVALHO, 2003). 

Nesse aspecto, deve-se pensar o papel do governo na manutenção e informação sobre os 

direitos humanos, e o papel da sociedade, nas exigências de seus direitos, no cumprimento 

de seus deveres e na conscientização sobre a relevância do assunto.    

No cenário de fragilidade da democracia brasileira, urge a difusão do conceito dos 

direitos humanos, bem como de sua importância, para que a população se reconheça como 

sujeito de direitos humanos e desenvolva uma percepção coerente com a realidade, 

diferentemente dos dados supracitados. Quando se trata de questões de interesse público e 

cidadãs, o Youtube é importante aliado para levar o conteúdo a mais pessoas, considerado 

“uma ferramenta de grande potencial, fácil de usar, eficaz para a comunicação com públicos 

políticos, por meio da qual podem ser criados espaços para um debate verdadeiramente 

produtivo para a sociedade” (MORALES; DELGADO, 2020).   

A pesquisa exploratória apresenta limitações, pela quantidade de material coletado e 

desproporcional amostra de cada gestão, porém permite realizar algumas inferências de 

como os governos brasileiros fizeram uso da rede social Youtube e quais os temas abordados 

durante a gestão. Pelo grande volume de vídeos enviados e mais vistos no ranking 
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elaborado, pode-se dizer que o governo Jair Bolsonaro tem utilizado bastante o Youtube 

como canal de comunicação, mas não se pode afirmar se é um uso mais eficiente do que os 

outros governos, pela diferença de 10 anos da postagem, em que a plataforma e o contexto 

eram diferentes. Uma postagem recente teve grande alcance, que nos leva a indagar se tem 

uma audiência cativa, se foi a pertinência do tema ou se há o uso de estratégias 

automatizadas.    

No geral, observa-se poucas ou nenhuma reação/interação como as curtidas e 

descurtidas, e os comentários não estão habilitados em muitas postagens, situação que 

impede a interação e o feedback do público, elemento essencial na comunicação pública. O 

alto alcance e baixo engajamento leva a questionamentos, como a possibilidade do alcance 

ter sido fruto de processos automatizados (robôs) ou por manobras impulsionadas pelo 

algoritmo do Youtube.    

Cabe pontuar que uma estratégia governamental atual é a publicação em excesso de 

peças de comunicação, a pulverização do material e o grande volume de informação, o que 

também pode representar um tipo de censura, visto que “enterrar a verdade com mentiras 

ou informações inúteis” consiste em uma nova forma de censura (SERRANO, 2015, ￼l. 1210).    

Quanto ao conteúdo dos envios, nota-se que houve uma ênfase na promoção dos 

direitos da criança e do adolescente principalmente na gestão Jair Bolsonaro, enquanto 

dentro dos mais visualizados no material coletado não houve referência aos direitos da 

população LGBTQIA+, nem da população negra, como foi observado em outros governos a 

presença de vídeos de campanhas contra homofobia, transfobia e racismo. É possível traçar 

um paralelo do foco do governo nos direitos da criança e do adolescente com a intitulação 

atual do Ministério, no qual anteriormente era denominado Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (MMIRDH), com “mulheres” e “igualdade racial” o 

que conota que pautas raciais e de gênero poderiam ser prioridades para àquela gestão, 

enquanto atualmente a nomenclatura Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH) demonstra que, além de questões de gênero, a “família” tem grande 

importância na formulação de políticas públicas desta gestão.  

A concepção usual de “família” concebida pelo atual governo federal remete a um 

modelo tradicional, conservador, patriarcal, heteronormativo e cristão, e deve ser 

“preservada” desde o início da trajetória dos ciclos da vida, com a proteção (e controle) das 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            405 

crianças e adolescentes. A ausência de visibilidade de temáticas LGBTQIA+ também se 

apresenta como reforço simbólico do modelo heteronormativo.    

Do mesmo modo que muitas produções fílmicas têm como eixo central a infância e 

adolescência, outros temas podem atravessar a questão dos direitos humanos e também de 

“família”, com a apresentação de múltiplas formações familiares e representação de sujeitos 

diversos, por exemplo a figura de pessoas com deficiência em campanhas que não tem o 

tema principal pessoas com deficiência/doenças raras. Em futuras pesquisas, determinados 

vídeos podem ser analisados em profundidade, com análise fílmica e discursiva, observando 

se os conteúdos postados promovem boas práticas democráticas, se consideram o público 

como sujeitos ou objetos de discurso de direitos humanos. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

AGENDAS OF THE MINISTRY OF HUMAN RIGHTS ON THE YOUTUBE CHANNEL 
 

ABSTRACT  
 

This article analyzes the 25 most viewed videos on the Ministry of Human Rights' Youtube channel, 
including the themes addressed by the last three government administrations — Dilma Rousseff, 
Michel Temer and Jair Bolsonaro — and how they used the official channel as a means of 
communication to spread the word actions and policies on human rights, with the objective of 
observing which agendas were dealt with and had a wide reach during the different governments, 
which also gives evidence of the silencing of certain themes. It is understood that the promotion of 
fundamental rights is essential for the maintenance of the democratic regime and the exercise of 
citizenship, and there is a strong use of social networks by public communication in the 
dissemination and awareness of the concept of human rights, so that the population can recognize 
itself as subject of such rights and develop a perception consistent with reality. A thematic-category 
content analysis of the 25 most viewed videos on the YouTube channel of the Ministry of Women, 
Family and Human Rights, responsible for the development of public policies aimed at the rights of 
children, adolescents, elderly, citizenship, women, black people, the LGBTQIA+ population (Lesbians, 
Gays, Bisexuals, Transsexuals, Queer, Intersex, Asexuals and other groups and variations of sexuality 
and gender), and people with disabilities, in order to ensure their rights human rights and promote 
inclusion in society. It is noted that 60% of the posts analyzed were posted between 2019 and 2020, 
in the Jair Bolsonaro administration, which characterizes the government's frequent use of Youtube 
(volume of posts), as well as a large reach (number of views) which leads to questioning the 
possibility of having been the result of automated processes (robots) or maneuvers driven by the 
Youtube algorithm. Furthermore, in this administration, the promotion of the rights of children and 
adolescents was the most discussed theme, while there was no reference to the rights of the 
LGBTQIA+ population, nor of the black population, as observed in other governments in campaigns 
against homophobia, transphobia and racism, which provides vestiges of the government's priority 
agendas and symbolic commitments that it assumes with its base. 
 
Keywords: Social networks; Youtube; Human rights; Public Communication; Democracy. 
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ECOS AFRO-ATLÂNTICOS: REINSCRIÇÕES DAS VOZES NEGRAS NA ATUALIDADE 
 

Lucas Lustosa de Brito1 

Magno Luiz Medeiros da Silva2 

 
 

RESUMO 
 

A voz de pessoas negras é instrumento potente para a estruturação cultural na diáspora africana, 
tendo em vista que a transmissão ancestral por meio da oralidade foi, por muito tempo, a única 
forma de perpetuação de ritualidades, religiosidades e aspectos culturais. Reconhecendo que 
discurso e poder estão imbricados em uma perspectiva analítica, observa-se as relações entre 
diferenças e desigualdades resultantes de uma construção colonial e hegemônica, sobretudo quando 
ressaltadas relações racializadas. Este trabalho é fruto de observações enxergadas na dissertação de 
mestrado “Resistência, mídia e cidadania: narrativas negras no Programa Espelho do Canal Brasil” 
(BRITO, 2020) e busca apresentar uma reflexão acerca da enunciação discursiva de pessoas negras 
em diferentes contextos históricos, onde em um momento se observa a invisibilização de vozes 
escravizadas em um contexto de Brasil escravista e em outro momento é possível refletir o atual 
contexto, onde o intradiscurso ressalta na atualidade os meios de comunicação digital como nova 
alternativa para a reinscrição de vozes negras. Propõe-se então uma análise discursiva em Orlandi 
(2009) em que perspectivas interdiscursivas e intradiscursivas são base para uma análise 
contextualizada, utiliza-se também dos conceitos de subalternidade e enunciação em Spivak (2012). 
Especificamente, duas imagens são o objeto de análise deste artigo, sendo a primeira a gravura da 
escrava Anastácia, obra datada de 1839 de Étienne Arago, onde é retratada a imagem de uma 
mulher negra escravizada utilizando a máscara de Flandres, imposta por escravistas, e que a 
impossibilitava de comer e dificultava a sua fala. A segunda imagem é da ativista e escritora negra 
Preta Rara, registrada pela fotógrafa Cibele Appes em 2017, onde Preta Rara segura um megafone, e 
com uma paleta de cores bastante vívidas representa o seu papel no estímulo à denúncia de milhares 
de empregadas domésticas que sofriam exploração no ambiente de trabalho. As diferentes 
narrativas encontradas nas enunciações discursivas de ambas personagens (Preta Rara e Anastácia) 
apontam pistas de que configurações comunicacionais em rede possibilitam a reinscrição de 
discursos negros na atualidade.   
  
Palavras-chave: Discurso; Comunicação; Negritude; Raça; Diáspora.  
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A voz é potente instrumento que viabiliza e possibilita a comunicação na humanidade 

há bastante tempo, sendo a oralidade o caminho fundamental para a transmissão de 

saberes e perpetuação cultural. Em uma sociedade que há séculos diferencia sujeitos e 
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estimula a prática de desigualdades, a categorização de existências que subsume todas e 

quaisquer manifestações de saberes repreendem e silenciam o "outro" em detrimento do 

"eu", o "oeste" em detrimento do "resto". Este trabalho é fruto de percepções observadas 

na dissertação de mestrado Resistência, mídia e cidadania: narrativas negras no Programa 

Espelho do Canal Brasil3 de Brito (2020).   

Tendo em vista que todas as experiências que têm suas origens no continente 

africano foram silenciadas em um contexto de Brasil escravista, racista e eugenista, a 

cultura, religiosidade e ritualidades pan-africanas se estenderam em múltiplas práticas 

"quilombísticas" ao longo dos séculos. Os saberes encontraram na oralidade, caminho para a 

construção de uma ancestralidade afro-brasileira.   

Entretanto, reconhecendo o lugar subalternizado em que a população negra ocupa 

no Brasil, o apagamento ancestral afro-brasileiro é uma prática cotidiana incessante. Tendo 

em vista esses processos que violentam a memória e silenciam vozes negras no Brasil, este 

trabalho propõe uma reflexão acerca dos aspectos discursivos das populações negras no 

Brasil, em específico, de mulheres negras.    

A escolha representativa das mulheres negras, neste trabalho, observa duas imagens 

que estão distantes em um lapso temporal secular, e se distanciam também pela carga 

simbólica que carregam. A primeira imagem observada é a gravura da escrava Anastácia, 

que é registrada com uma mordaça, exprimindo de maneira literal a impossibilidade de falar, 

ou mesmo ser ouvida. A segunda imagem a ser observada é uma fotografia que registra a 

escritora Preta Rara com um megafone, referindo-se ao papel que a mesma ocupou ao 

apresentar, por meio de redes sociais digitais, a possibilidade de enunciação discursiva para 

empregadas domésticas que eram exploradas.   

O objetivo deste artigo é apresentar reflexões acerca da importância da reinscrição 

da enunciação discursiva de pessoas negras em rede, a partir de um eixo histórico de falas 

subalternizadas. Para isto, a análise discursiva em Orlandi (2009) será utilizada para  

compreender aspectos de intra e interdiscursos presentes nos diferentes contextos 

encontrados nos objetos.  

 

                                                 
3
 Dissertação defendida por Lucas Lustosa de Brito, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás, para obtenção do título de mestre em 2020. 
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2 DIFERENÇA E DESIGUALDADE: DISCURSOS CONTRA-HEGEMÔNICOS   

Em uma sociedade repleta de diferenças derivadas da multiplicidade étnica, cultural, 

de gênero, de classe, entre outras várias possíveis, compreender o potencial da comunicação 

na legitimação das desigualdades é urgente. Observar a diferença é necessário para 

reconhecer as diferentes trajetórias que circundam corpos subalternizados pela sua raça, 

promovendo desigualdades - racismos.   

O entendimento das diferenças diante de determinados contextos de sociedade 

varia, pois, as percepções que pautam a diferença e a identidade partem de um resultado de 

construções simbólicas e discursivas que julgam o diferente a partir de um olhar 

hegemônico, estabelecendo relações e hierarquias de poder, como define Tomaz Tadeu da 

Silva (2000). As percepções acerca da diferença partem de pensamentos de teóricos pós-

coloniais e diaspóricos que percebem uma dicotomização do mundo em oriente e ocidente, 

ou como Stuart Hall (1996a) aponta, a dicotomia West/Rest, a qual privilegia-se o olhar do 

ocidente civilizado, polido e desenvolvido, e o oriente atrasado, insignificante e passível de 

colonização.   

A identificação, segundo Hall (2000) está sujeita ao que Jacques Derrida coloca como 

différence. O conceito de différence parte de uma perspectiva discursiva que pressupõe a 

existência de binarismos estabelecidos em um contexto ocidental de sociedade, e que, 

segundo Sérgio Costa (2006) constituem a base das estruturas de dominação modernas, 

transformando as marcas identitárias em estanques e totalizantes.   

Neste sentido, é necessário pensar o ocidente e oriente como lugares de enunciação, 

partindo da ideia de colonizador e do colonizado. Costa (2006) reforça dizendo que "O 

oriente do orientalismo, ainda que remete vagamente, um lugar geográfico, expressa mais 

propriamente uma fronteira cultural entre um “nós” e um “eles”, numa relação que produz 

e reproduz o outro como inferior" (COSTA, 2006, p. 86). O outro, sempre será carregado de 

significações e estereótipos que o eu abomina e discrimina.   

Edward Said (2007) demonstra em sua obra Orientalismo uma perspectiva bem 

definida do oriente como invenção do ocidente em que o sujeito ocidental delimita de 

maneira arbitrária o oriental como o “outro”, o que o distancia da “realidade universal”. 

Em outras palavras, essa prática universal de designar mentalmente um lugar 
familiar, que é o "nosso", e um espaço não familiar além do "nosso", que é o 
"deles",é um modo de fazer distinções geográficas que pode ser inteiramente 
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arbitrário. Uso a palavra "arbitrário" neste ponto, porque a geografia imaginativa 
da variedade "nossa terra - terra bárbara" não requer que os bárbaros reconheçam 
a distinção. Basta que "nós" tracemos essas fronteiras em nossas mentes; "eles" se 
tornam "eles" de acordo com as demarcações, e tanto o seu território como a sua 
mentalidade são designados como diferentes dos "nossos". (SAID, 2007, p.91)   

Andreas Hofbauer (2011) apresenta um entendimento de diferenças que colocam 

hierarquias de poder e perspectivas hegemônicas de modo dual, diante da possibilidade de 

atrelamento do conceito de desigualdade.  

Quais diferenças são vistas como justas e quais como injustas frequentemente 
varia, porém, entre as sociedades. E existem, evidentemente, também disputas 
internas a respeito de tais avaliações. Geralmente há, no entanto, algumas 
concepções que se impõem como discursos hegemônicos e que buscam explicar e 
justificar certas diferenças como benignas para a coesão e a integridade do corpo 
social, bem como condenar outras como socialmente malignas ou imorais, que 
podem vir a ser identificadas e reprovadas como “desigualdade”. (HOFBAUER, 
2011, p. 71-72).   

Entendendo estas construções discursivas que subjugam o outro, e promovem 

desigualdades no contexto social, é fundamental observar a raça como uma diferença e o 

racismo como uma forma de impulsionar as desigualdades no Brasil. A sociedade brasileira 

reafirma os aspectos de um paraíso racial em que as desigualdades são justificadas pelo 

olhar em que se valoriza o mérito individual ante as diferenças, Kabengele Munanga 

explicita o aspecto problemático deste cenário, dizendo que "A perpetuação do preconceito 

racial em nosso país revela a existência de um sistema social racista que possui mecanismos 

para produzir as desigualdades raciais dentro da sociedade." (MUNANGA, 2010, p. 182).   

As práticas discursivas que ampliam a percepção social da pessoa negra como cidadã 

de segunda ordem, se desdobram no cotidiano de maneira velada e inconspícua e 

reverberam no imaginário popular sendo naturalizadas, e estabelecendo uma relação de 

manutenção perene ao racismo. Porém, a lente através da qual grande parte dos brasileiros 

enxergam discursos carregados de racismo, é a mesma lente ajustada à ótica freyriana que 

atribui cordialidade racial e democracia social ao contexto de Brasil, filtro este que qualifica 

o racismo institucional e estrutural que orienta a sociedade.     

Sueli Carneiro (2011) reforça ainda que pensar estes racismos que sucumbem ao 

discurso do dia-a-dia como inofensivos, acabam por colocar a pessoa negra como enfadonha 

e melindrosa, desqualificando o ato racista.   

Em geral, esses atos são minimizados pela opinião pública como uma frase infeliz, 
sem intenção discriminatória, de acordo com a nossa tradição de mascarar o 
racismo e o preconceito presentes na sociedade. Mais recentemente, diz-se que os 
negros brasileiros estão ficando muito "melindrosos" e vendo racismo em tudo. 
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Afinal sempre toleraram sem problemas "essas brincadeiras" que, no máximo 
podem ser consideradas de mal gosto, jamais racistas. Atribui-se também esse 
melindre à influência dos negros norte-americanos. Deve ser a globalização! Ou 
talvez seja simplesmente a consciência negra sobre as variadas manifestações de 
racismo que esteja aumentando no Brasil. (CARNEIRO, 2011, p. 125).   

No Brasil, a identificação da população negra é reduzida a uma concepção discursiva 

que a subjuga. Quando surge a possibilidade de reafirmar o contrário, o discurso se volta 

para narrativas de representação social que recaem sobre o jogador de futebol - caso seja 

um homem negro - ou de uma sambista - caso seja uma mulher negra.  

Colocar a pessoa negra num contexto de différence que a situe em uma posição de 

vitória ainda está bem distante dos contextos reconhecidos como sucesso para pessoas 

brancas, os quais o prestígio social é relegado para além do samba e do futebol.   

Ari Lima (2001) quando aborda a dificuldade de legitimação de intelectuais negras e 

negros na sociedade brasileira e aponta uma associação entre esta dificuldade e as 

narrativas sociais e históricas estabelecidas para o lugar que pessoas negras vitoriosas 

devem ocupar, ao afirmar que:   

Vitoriosos subalternos, sem nada a declarar uma vez que seus corpos são uma 
verdade visceral de ensimesmada eloquência. Se masculino e sujeito, é uma 
potência individualizada, encerrada em um só homem negro. Se feminino, é uma 
representação coletiva, politicamente estéril, descompromissada com o gênero 
tanto quanto com a raça. Mas existe um outro Brasil possível para os negros além 
do samba e do futebol? (LIMA, 2001, p. 282).   

E partindo desta representação sobredeterminada da população negra no Brasil, 

Lima (2001) ainda apresenta o seu olhar acerca da pessoa negra no meio acadêmico 

brasileiro, lugar este que é pautado por pensamentos de pesquisadores eurocentrados e 

perspectivas epistêmicas que marginalizam o olhar do outro. Dentro da academia os pontos 

de vista que buscam descentrar o pensamento acadêmico altamente colonialista, sofrem 

com o que passa a ser conhecido como racismo científico.  

 

3 METODOLOGIA 

Para compreensão das dinâmicas sociais que implicam os locais de enunciação do 

discurso, bem como a validação das vozes de pessoas negras, este trabalho tem natureza 

qualitativa com foco em análise discursiva em Orlandi (2009).    

As perspectivas discursivas apontadas por Orlandi (2009) ressaltam a variabilidade de 

sentidos e interpretações do que está sendo dito, entendendo que o discurso é a palavra em 
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curso em um rio caudaloso de águas renováveis, que é composto pelas várias composições 

históricas, ideológicas que a linguagem estabelece. Compreendendo a força do discurso 

midiático face às dispersões em que os discurso dos menos privilegiados assumem nesta 

esfera, é preciso estar atento às possibilidades que o discurso pode manifestar, uma vez que 

a fala é privilégio de poucos, como Spivak (2012) afirma.   

A análise proposta em Orlandi (2009) delimita a linguagem como um aspecto 

preponderante para produzir discurso, ela se afasta da questão gramatical e morfológica. O 

objetivo é analisar o trajeto que a linguagem faz, partindo do ser humano e seu potencial de 

produzir sentido por meio do discurso, a linguagem e seu potencial de alteridade.   

A análise de discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 
da gramática, embora todas essas coisas lhe interesse. Ela trata do discurso. E a 
palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 
correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de 
linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. (ORLANDI, 
2009, p. 15).   

A ideologia posta em um discurso deve ser analisada em âmbitos de interdiscurso e 

intradiscurso, tendo que o interdiscurso é a parte do discurso que já está posta, que está na 

memória do sujeito ou demonstrada historicamente, sendo esta a parte constituinte do 

discurso. O intradiscurso é a formulação do sentido a partir do contexto atual, "aquilo que 

estamos dizendo no momento dado, nas condições dadas" (ORLANDI, 2009, p. 33).  

Reconhecendo que este trabalho propõe observar duas possibilidades discursivas 

que se separam em um hiato temporal, a análise do discurso em Orlandi (2009) se incorpora 

como uma possibilidade analítica importante para a compreensão comparativa entre a voz 

silenciada de Anastácia, na obra de Jacques Etienne Argo, e na atual imagem de Preta Rara, 

captada por Cibele Appes.   

 

4 ECOS AFRO-ATLÂNTICOS: REINSCRIÇÕES DAS VOZES NEGRAS NA ATUALIDADE  

A urgência da voz da pessoa negra assumir-se como instrumento de agenciamento é 

também chave estruturante para uma nova construção epistêmica, entretanto os saberes 

afro-atlânticos atravessados por lentes hegemônicas que os invisibilizam e subcategorizam, 

assim como aponta Lima (2001).    

Entretanto, quando ciente da sua subalternidade, o intelectual negro saberá dos 
limites da sua fala uma vez que antes de ser agente reflexivo é “objeto científico”. 
Saberá que se sua consciência subalterna lhe autoriza a falar sobre a diferença 
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negra no Brasil, por outro lado, espreita seu grau de incorporação de uma 
“objetividade” científica universal, de ajuste a tropos e apelos disciplinares. (LIMA, 
2001, p. 282).   

O processo de invisibilização de narrativas subjugadas perpassa em diversos âmbitos 

da vida social da população negra. Os silenciamentos que atingem pessoas negras enquanto 

produtores de saberes ignoram as suas existências, uma vez que, segundo Spivak (2012), 

eles são vistos como sujeitos transparentes diante do reconhecimento de suas produções. O 

sentimento de insurgência acerca da desigualdade apontadas por Lima (2001, p. 282), 

reconhecidas em grande parte como discurso de militância, não deveriam se distanciar das 

perspectivas do "S/sujeito", anunciados em Spivak (2012) acerca da possibilidade de os 

oprimidos e subalternos poderem levantarem voz sobre si mesmos.   

Isso reintroduz o sujeito constitutivo em pelo menos dois níveis: o Sujeito de desejo 
e poder como um pressuposto metodológico irredutível; e o sujeito do oprimido, 
próximo de, senão idêntico, a si mesmo. Além disso, os intelectuais, os quais não 
são nenhum desses S/sujeitos, tornam-se transparentes nessa "corrida de 
revezamento", pois eles simplesmente fazem uma declaração sobre o sujeito não 
representado e analisam (sem analisar) o funcionamento do (Sujeito inominado 
irredutivelmente pressuposto pelo) poder e do desejo. (SPIVAK, 2012, p. 44).   

Entendendo o olhar crítico acerca do silenciamento histórico da população negra e 

sua consequente falta de protagonismo, as perspectivas em Gayatri Spivak (2012) sobre a 

impossibilidade de o subalterno assumir voz, ser ouvido, e ter seu devido lugar diante da sua 

produção discursiva estimula uma reflexão acerca da possibilidade da voz negra ser 

instrumento de seu agenciamento.   

Djamila Ribeiro (2018) entende que há a necessidade de as "minorias" assumirem a 

sua voz e reivindicarem o seu lugar de fala, uma vez que o olhar hegemônico reforça 

narrativas de vivência que as desqualifica. Kilomba (2012) ao falar da máscara que sela a 

boca da imagem da escrava Anastácia (Figura 2), reforça a ideia de que a voz subalternizada 

da pessoa negra é silenciada:   

Há um medo apreensivo de que, se o sujeito colonial falar, o colonizador terá que 
escutar. Ele/ela seria forçado a um confronto desconfortável com as verdades 
dos Outros. Verdades que foram reprimidas e mantidas em silêncio, como 
segredos. Eu gosto dessa frase  quieto na medida em que é forçado a. Essa é uma 
expressão das pessoas da Diáspora africana que anuncia como alguém está prestes 
a revelar o que se supõe ser um segredo. Segredos como a escravidão. Segredos 
como o colonialismo. Segredos como o racismo. (KILOMBA, 2012, p. 20).  

 

 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            415 

Figura 1: Castigo de Escravos - Escrava Anastácia 

 

Fonte: Museu Afro Brasileiro. Jacques Etienne Arago. 1839. 

Analisando - em específico - a posição da mulher negra na sociedade brasileira, Luiza 

Bairros (1991, p.462) influenciada pelo olhar de Patricia Hill Collins (2016) ainda reforça que 

o lugar ocupado pelas empregadas domésticas contempla a rica percepção social do 

feminismo negro e é potente instrumento de reflexão e de ação política. E na contramão da 

expectativa social de silenciamento representada pela imagem da escrava Anastácia, a voz 

das empregadas domésticas podem se amplificar articulando novas perspectivas se 

observado o exemplo da página “eu empregada doméstica” da rede social facebook.   

Lyzyê Inácio Almeida (2019, p. 94,95) relata o fenômeno que partiu da iniciativa de 

Joyce Fernandes, também conhecida por Preta Rara, que propôs nas redes que empregadas 

domésticas relatassem fatos ocorridos durante o exercício da função de empregada 

doméstica, e ao fim da postagem fixassem a hashtag #EuEmpregadaDoméstica com o intuito 

de dar vazão à esses relatos por vezes silenciados. No dia seguinte à proposta de Preta Rara, 

seu perfil contava com 20 mil seguidores, o que a fez criar uma página específica, que 

atualmente conta com mais de 163 mil seguidores.    

Pensar em estratégias de resistência que atuem promovendo voz e protagonismo, 

contribuem para reconfigurar as perspectivas de silenciamento da população negra  antes 

cristalizadas na imagem da escrava Anastácia. Almeida (2019) ainda conclui que:   

Presentemente, a luta continua de forma atualizada tendo em vista a chegada das 
redes sociais e outras tecnologias, deixando para trás o passado da fuga e 
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procurando agora serem vistas e ouvidas. Como a escravidão de tempos passados, 
que não se fundava apenas na violência física, continua de forma remodelada 
sentindo na pele as trabalhadoras domésticas, o quilombo também atuará no 
futuro. (ALMEIDA, 2019, p. 133) 

Figura 2: Preta Rara 

 

Fonte: fotografia por Cibele Appes. 2017. 

 

Mas para desconstruir os discursos que subalternizam e subestimam é necessário 

rearticular as percepções desiguais acerca do outro. Durante mais de quinhentos anos de 

história colonial no Brasil, as percepções hegemônicas suprimiram as diferenças culturais, 

dando espaço para uma unificação da linguagem, padrões de alfabetização universais 

forjando uma cultura homogênea, como apresenta Hall (1992, p. 30), fatores esses que 

postulam uma identidade nacional unívoca.    

As construções simbólicas acerca da população negra brasileira estabelecem 

percepções estereotipadas que, através dos meios de comunicação, a desqualifica e a coloca 

em posições secundárias e inferiores. A disseminação do estereótipo que atribui a pessoas 

negras status de subalternidade, toma força com a televisão brasileira, uma vez que esta é 

reconhecida no contexto nacional como uma grande plataforma de influência da opinião 

pública. Da Silva e Rosemberg (2008, p. 74) ainda dispara que “a mídia participa da 

sustentação e produção do racismo estrutural e simbólico, uma vez que produz e veicula um 

discurso que naturaliza a superioridade branca, acata o mito da democracia racial e 

discrimina os negros”. 
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Figura 3: Campanha publicitária racista da cerveja Devassa 

 

Fonte: Portal Uol (2013) 

Como aporte teórico crítico acerca das desigualdades simbólicas observadas na mídia 

brasileira, emergem aqui os estudos Latino-Americanos de Comunicação. Os Estudos Latino-

Americanos de Comunicação se embasam em aspectos apresentados pelos Estudos Culturais 

quando questionam a cultura hegemônica que, na América-Latina, remontam aspectos da 

cultura europeia e estadunidense. Desta forma, os estudiosos reconheceram a necessidade 

de ressaltar o que se entende como cultura de baixo, corroborando com a perspectiva 

gramsciana que contesta a hegemonia cultural diante da dominação ideológica de classes. 

Martín-Barbero (1987), em seu livro Dos Meios às Mediações, apresenta um capítulo que 

questiona a cultura como espaço de hegemonia, estabelecendo apontamentos que 

demonstram que a valorização da cultura hegemônica subalterniza a cultura popular.   

Quer dizer que frente a toda tendência culturalista, o valor do popular não reside 
em sua autenticidade ou em sua beleza mas sim em sua representatividade 
sociocultural, em sua capacidade de materializar e expressar o modo de viver e 
pensar das classes subalternas, as formas como sobrevivem e as estratégias através 
das quais filtram, reorganizam o que vem da cultura hegemônica, e o integram e 
fundem com o que vem de sua memória histórica. (MARTÍN-BARBERO, 1987, p. 
105).   

Assumir os Estudos Culturais Latino-Americanos como aparatos teóricos para 

repensar os processos comunicacionais no Brasil é importante para entender os contextos 

históricos marcados por séculos de subalternização e subestimação das chamadas minorias 

por meio de discursos hegemônicos, em uma perspectiva que privilegie estudos feitos pelos 

latinos e para os latinos. As lutas das minorias apresentam uma origem histórica que 
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perpassa por processos de resiliência e a necessidade de visibilidade é uma forma de resistir 

diante do discurso hegemônico.   

Os olhares e vivências que as minorias trazem em suas trajetórias devem ser 

representadas a partir das suas próprias percepções, uma vez que os produtos midiáticos 

assumem papel de janela para construções ideológicas. Entendendo o poder da 

comunicação e da mídia como instrumentos de agência cidadã, e como estruturante no 

processo de reconhecimento social, uma maior representatividade midiática que não 

marginalize e silencie a população negra é urgente, Araújo (2000) reforça esta percepção ao 

dizer que:    

A discussão sobre políticas afirmativas e promoção dos afro-brasileiros deve, 
portanto, enfrentar a invisibilidade e os estereótipos negativos sobre o povo negro, 
que também faz parte da história da televisão brasileira. A promoção da auto-
estima ainda é uma das ações fundamentais para qualquer liderança anti-racista. 
(ARAÚJO, 2000, p. 77).   

Em um país marcado por um pensamento colonialista que possui traços de uma 

sociedade escravocrata, entender que discursos racistas estão permeados desde o 

vocabulário popular, até campanhas publicitárias e em programas televisivos, estimula que 

haja uma resistência aos produtos midiáticos que tanto reforçam estas ideologias. 

 

5. CONCLUSÕES 

Não é possível pensar em enunciações discursivas sem considerar as relações de 

poder nas quais elas estão envolvidas. Em um contexto social onde as diferenças estão 

ligadas diretamente à desigualdades, as diferentes narrativas se encontram subseccionadas 

em um espectro hierarquizante, em que o poder ecoa vozes e discursos e a falta dele 

invisibiliza e silencia.   

A escravidão - aspecto intrínseco ao se pensar na trajetória da população negra no 

Brasil - deixou inúmeras e estruturais marcas nos contextos de sociabilidade observados até 

os dias de hoje. O silenciamento e apagamento é uma das marcas mais perniciosas. Como 

dar falta daquilo que não se vê?    

Quando Gayatri Spivak (2012) lança a questão título de sua obra "Pode o subalterno 

falar?"  ela estimula a reflexão acerca de quais vozes são autorizadas e consideradas em um 

contexto social mediado pelo poder. As vozes negras são inúmeras e há séculos bradam a 

necessidade de se fazerem ouvidas, encontrar vazão nas redes para elevar discursos 
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subjugados outrora é possibilidade estruturante para uma reconfiguração e reinscrição das 

vozes negras.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

AFRO-ATLANTIC ECHOES: REINSCRIPTIONS OF BLACK VOICES NOWADAYS  
 

ABSTRACT  
 

The voice of black people is a powerful instrument for cultural structuring in the African diaspora, 
considering that ancestral transmission through orality was, for a long time, a unique way of 
perpetuating rituals, religiosities and cultural aspects. Recognizing that discourse and power are 
intertwined in an analytical perspective, it is observed as relations between differences and special 
inequalities of a colonial and hegemonic construction, especially when racialized relations are 
highlighted. This work is the result of observations perceived in the master's thesis "Resistance, 
media and citizenship: black narratives in the Mirror Program of Canal Brasil" (BRITO, 2020) and 
seeks to present a reflection on the discursive enunciation of black people in different historical 
contexts, where at one time there is an invisibility of enslaved voices in a context of slavery Brazil and 
at another moment it is possible to reflect the current context, where the intradiscourse stands out 
currently, the digital media as a new alternative for the reinscription of black voices. It is then 
proposed a discursive analysis in Orlandi (2009) in which interdiscursive and intradiscursive 
perspectives are the basis for a contextualized analysis, it also uses the concepts of subalternity and 
enunciation in Spivak (2012). Specifically, two images are the object of analysis in this article, the first 
being the engraving of the slave Anastácia, a work dated from 1839 by Étienne Arago, which portrays 
the image of a black woman enslaved wearing a Flanders mask, imposed by slavers, and that made it 
impossible for her to eat and made it difficult for her to speak. The second image is of the black 
activist and writer Preta Rara, recorded by photographer Cibele Appes in 2017, where Preta Rara 
holds a megaphone, and with a very vivid color palette, she represents her role in encouraging the 
complaint of suffering exploitation in the environment of job. The different narratives found in the 
discursive utterances of both characters (Preta Rara and Anastácia) point to clues that network 
communicational configurations enable the reinscription of black discourses nowadays. 
 
Keywords: Discourse; Communication; Blackness; Race; Diaspora. 
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A PANDEMIA E NOVAS FORMAS DE FAZER JORNALISMO COMUNITÁRIO: UMA ANÁLISE DO 
MS1 DA TV MORENA1 
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RESUMO 
 

Esse artigo apresenta reflexões sobre o fazer telejornalismo comunitário em uma emissora afiliada 
da Rede Globo de Televisão em tempos de crise sanitária mundial. No final de 2019 o mundo inteiro 
passou a sofrer com a pandemia do novo coronavírus. Os casos da nova doença surgiram pela 
primeira vez na cidade de Wuhan na China e rapidamente se espalharam por todo mundo. Dentre as 
medidas, recomendadas pelas autoridades de saúde está a implantação do distanciamento social. 
Essa medida afetou diretamente a relações sociais e é claro, o jornalismo. Impedidos de ter contato 
mais próximo com as fontes, os jornalistas e os veículos de comunicação de massa precisaram se 
reinventar. Muitos jornalistas passar a trabalhar de casa no regime conhecido como home Office e 
dessa forma tiveram que lançar mão de plataformas digitais para poder desempenhar suas funções. 
Com essa nova configuração de trabalho especialmente o telejornalismo voltado para os problemas 
da comunidade teve que buscar alternativas que antes eram impensáveis. Esse tipo de jornalismo foi 
implantado nas emissoras afiliadas da Rede Globo já há algum tempo como forma de se aproximar 
da comunidade. O objeto desse artigo é o formato de jornalismo comunitário, adotado em tempos 
de pandemia, pelo telejornal MS 1 (primeira edição) exibido pela TV Morena afiliada da rede Globo 
em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. A metodologia envolve a observação continuada e análise 
de três casos exibidos no telejornal da emissora no período correspondente a junho de 2020. Os 
casos apresentados nesse trabalho envolvem diretamente a abordagem de problemas da 
comunidade. Como resultado aponta-se uma mudança importante na forma de fazer esse tipo de 
jornalismo que envolve agora uma contribuição mais efetiva do telespectador, atuando para além de 
uma participação apenas com sugestões de pauta. Este trabalho apresenta ainda conceitos de 
jornalismo participativo e também do jornalismo colaborativo.   

 
Palavras-chave: Pandemia: telejornalismo: comunitário: TV Morena. 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O que aconteceu ao mundo no final do ano de 2019 desafia os roteiristas mais 

criativos da história do cinema. A vida das pessoas nos quatro cantos da Terra foi afetada 

pela disseminação de um vírus desconhecido, mortal e com grande poder de contaminação. 

De acordo com o site da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) em dezembro de 2019 

                                                 
1 este artigo contempla parte da discussão da tese de doutorado da desenvolvida na linha de Mídia e Cidadania 

do PPGCOM da Universidade Federal de Goiás sob orientação da professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer. 
2 Jornalista, especialista em Assessoria de Comunicação, mestre em Mídia e Cidadania, doutoranda em Mídia e 

Cidadania- PPGCOM- UFG. Professora PUC-Goiás  bernadetecoelhos@gmail.com   

3 Pós doutora em Comunicação pela UFRJ e UFPE,, Professora do programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade Federal de Goiás. Goiânia. E-mail: anacarolina.temer@gmail.com 
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a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na 

cidade de Wuhan, província de Hubei na China.  

Em janeiro de 2020 as autoridades chinesas confirmaram a identificação de um novo 

tipo de coronavírus. Em março de 2020 a Covid- 19 foi caracterizada pela OMS como uma 

pandemia4. Em uma incrível velocidade o vírus se espalhou pelo mundo inteiro fazendo 

milhões de vítimas. Atordoadas a capacidade de disseminação e mortalidade do vírus, as 

pessoas tiveram que se adequar a novas formas de viver. O impacto no mundo do trabalho 

foi enorme: aqueles que conseguiram manter seus empregos formais tiveram que se 

reinventar com o trabalho a distância, que se tornou rotina em muitas empresas, inclusive 

escolas.  

Entre as empresas que adotaram o sistema de trabalho home Office estão as 

emissoras de TV, em uma ação que teve impacto no modo de fazer do telejornalismo local e 

no nacional.  O objeto do nosso artigo é justamente o telejornal local MS1 exibido pela TV 

Morena em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa análise se concentra em um 

telejornal adaptado ao “autodenominado” jornalismo comunitário, ou seja, o modelo 

sugerido pela rede Globo de Televisão para as suas emissoras afiliadas, mas ajustado as 

novas condições de trabalho.   

Antes de falar sobre o modelo de telejornalismo adotado pela Rede Globo, é 

necessária uma breve reflexão sobre como termo é interpretado pela Rede. A princípio o 

telejornalismo comunitário está centrado em pautas sobre os problemas das comunidades, 

o que inclui serviços básicos que deveriam ser oferecidos pelo Estado enquanto promotor do 

Bem Estar Social. Dessa forma, as pautas giram em torno de buracos, falta de roçagem de 

lotes baldios, falta de iluminação pública e outros problemas pontuais, bastante comuns nos 

bairros periféricos das grandes cidades.  

A execução desse tipo de pauta envolve o contato direto com a comunidade, ou seja, 

o repórter vai estar no local do acontecimento para mostrar como o problema afeta a 

comunidade. A partir daí é desenvolvida uma reportagem que reúne uma boa quantidade de 

personagens/entrevistados e participantes eventuais, cuja presença na tela dá maior 

                                                 
4 O termo pandemia se refere a distribuição geográfica de uma doença e não a sua gravidade. A designação 

reconhece que no momento, existem surtos de Covid-19 em vários países e regiões do mundo. Fonte site da 

Organização Pan-Americana de Saúde. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-

pandemia-covid-19 
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credibilidade ao fato e consequentemente à reportagem, transmitindo a ideia de inteiração 

entre participação popular e a atuação da telereportagem na resolução dos problemas que 

interferem no cotidiano da comunidade. Levando em conta essas características a questão 

que se impõe é: como continuar fazendo um telejornal com viés comunitário longe das 

pessoas e da comunidade?    

Passados alguns meses da pandemia a TV Morena colocou em prática uma fórmula 

que contemplou a comunidade dando visibilidade a seus problemas, fazendo do 

morador/cidadão uma participação bem mais efetiva. O telespectador se transformou em 

um repórter improvisado, que grava e fala sobre o problema e manda o material – em geral 

via Whatsapp - para ser editado e veiculado pela emissora.  

 

2 O TELEJORNALISMO NO BRASIL: UM POUCO DA HISTÓRIA   

A televisão chegou ao Brasil oficialmente em 18 de setembro de 1950. Nessa data 

entrava no ar a primeira emissora de TV do país a PRF-3 TV Difusora, pioneira na América do 

Sul, que depois se transformaria em TV Tupi da São Paulo. Apesar dos grandes investimentos 

- Mattos (2010) afirma que em fevereiro de 1949 a televisão começou a ser implantada no 

Brasil com a compra de 30 toneladas de equipamentos da empresa americana RCA – a 

televisão nasce local e ao vivo, com as primeiras transmissões restritas a cidade de São 

Paulo.    

A frente dessa transação estava o empresário Assis Chateaubriand que na época era 

proprietário dos Diários e Emissoras Associadas que pode se considerar o primeiro império 

de comunicação do Brasil (PATERNOSTRO,1999,p 27.) Segundo Leal - (2009 apud Jambeiro 

2002 p. 49) - o conglomerado de Chateaubriand teve início em 1924, com 5 emissoras de 

rádio, 12 jornais diários e uma revista. Em seu auge em 1958 chegou a possuir 36 emissoras 

de rádio, 34 jornais diários, 18 emissoras de televisão e várias revistas, entre elas O Cruzeiro.    

O telejornalismo surge justamente um dia depois da inauguração da TV com o 

telejornal Imagens do Dia. Nessa época fazer um telejornal era uma atividade que misturava 

improviso e precariedade. Neves (2015) afirma que o telejornal Imagens do Dia não tinha 

horário fixo e começava assim que eram resolvidos os problemas técnicos, mas fechava a 

programação diária da emissora. Em pouco tempo, o telejornalismo ganha mais com a 

implantação, em 1952, do Repórter Esso, telejornal que, embora obedecendo ao mesmo 
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modelo, era exibido ao vivo em diferentes emissoras, com diferentes apresentadores, como 

é o caso de Luiz Jatobá, Kalil Filho e Gontijo Teodoro que rapidamente se tornaram 

celebridades locais.  

O Repórter Esso foi adaptado pela Tupi Rio de um radiojornal de grande sucesso 
transmitido pela United Press International (UPI), sob a responsabilidade de uma 
agência de publicidade que entregava o programa pronto. “A TV Tupi limitava-se a 
colocá-lo no ar. A agência usava muito mais material internacional, filmes 
importados da UPI e da CBS (agências fornecedoras de serviços de filmes), do que 
material nacional.”5 (NOGUEIRA,1988 apud MATTOS 2010, p. 28)   

No contexto social e político a televisão e o telejornalismo surgem em uma fase em 

que a indústria brasileira estava em processo de crescimento, e os centros urbanos 

começavam a se formar com infra-estrutura básica para desenvolvimento de atividades 

comerciais, financeiras, de serviço e de educação. Dentro desse contexto MATTOS (2010) 

considera que entre 1950 a 1964 a televisão vive uma fase elitista um meio de comunicação 

para os poucos que tinham o privilégio de comprar os aparelhos.    

De acordo com Paternostro (1999) o Repórter Esso foi um dos programas de maior 

sucesso da TV brasileira e ficou no ar por quase 20 anos com poucas inovações e poucos 

concorrentes. Entre eles a autora destaca o Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior do Rio de 

Janeiro. O telejornal criado em 1962 pelo jornalista Fernando Barbosa Lima buscava inovar 

com vários locutores e comentaristas. O visual era dinâmico e abandonava o estilo 

radiofônico.  

O programa chegou a ganhar na Espanha o Prêmio Ondas de melhor telejornal do 

mundo, mas não resistiu ao golpe de 1964 e a censura e foi retirado do ar por iniciativa de 

seus produtores. Temer (2015) ressalta ainda que a relação conflituosa da emissora com o 

governo militar levou a TV Excelsior à falência. A autora diz ainda que o desaparecimento da 

emissora foi traumático em vários sentidos, mas que suas estratégias bem sucedidas 

acabaram sendo copiadas ou adaptadas por outras emissoras como a Rede Globo, por 

exemplo. (TEMER 2015 p. 58)   

O telejornalismo local foi secundarizado, no entanto, com a chegada do Jornal 

Nacional, que estreou em 1969. É importante ressaltar que antes da implantação do Jornal 

Nacional, a TV brasileira tinha um caráter exclusivamente regional. Segundo Lima (2001) até 

1967 só existiam no Brasil três sistemas de microondas ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, 

                                                 
5 Grifo do autor 
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Belo Horizonte e Brasília. Ainda segundo o autor a criação de uma rede de televisão só se 

torna possível com o incremento tecnológico.  

Segundo Temer (2015) no conjunto dos telejornais locais do período destacam-se o 

Record em Notícias (Record/São Paulo) e o Mappin Movietone veiculado pela TV Paulista de 

São Paulo. O Jornal Nacional chega então como o “primeiro noticiário em rede nacional da 

televisão brasileira”6. (PATERNOSTRO, 1999) O noticiário era gerado ao vivo do Rio de 

Janeiro para emissoras de São Paulo, Belo Horizonte Curitiba, Porto Alegre, e Brasília. 

Entende-se assim que o Jornal Nacional foi o resultado da implantação das inovações 

tecnológicas proporcionadas pela chegada do VT (vídeo tape) ao Brasil no início da década 

de 1960, e a implantação do Centro de TV da EMBRATEL (1969). Em termos de inovação o 

Jornal Nacional traz para o telejornalismo:    

O estilo de linguagem e narrativa e a figura do repórter de vídeo tinham os 
telejornais americanos como modelo. Implantando os avanços tecnológicos e 
modificando sua linha editorial de acordo com as circunstâncias, mantém ainda 
hoje, a liderança de audiência7(PATERNOSTRO, 1999, p.36).   

Enquanto da Rede Globo propagava o ideal do regime militar de unir o Brasil de norte 

a sul e segundo Temer (2015) “investia maciçamente em equipamentos para dinamizar as 

produções” o mesmo não acontecia com as afiliadas (emissoras menores). Nos primeiros 

anos era comum o telejornal ter uma parte nacional colorida e outra local em preto e 

branco. (TEMER, 2015, apud TEMER 1998, p.105). Ainda segundo Temer em relação ao 

aparato tecnológico:    

As emissoras afiliadas nem sempre tinham recursos financeiros, e normalmente os 
telejornais locais –os Praça TV- estavam um passo atrás do material veiculado 
nacionalmente, eventualmente trabalhando com equipamentos considerados de 
segunda linha. (TEMER 2015, p.162)   

De acordo com Mattos (2010) a partir dos anos de 1990 com a tendência do 

desenvolvimento global, o surgimento de televisão por assinatura, via cabo ou via satélite 

além do avanço de novas redes na TV aberta como SBT, Bandeirantes, Manchete, Record e  

                                                 
6 Grifo da autora 

7 Grifo nosso. De acordo com o site notícias da TV UOL, o Jornal Nacional está com menos público em 2021 e 

estaria próximo de alcançar o recorde negativo histórico registrado em 2015. Naquele ano o JN fechou com 

24,7 pontos de média anual no PNT (Painel Nacional de Televisão), que aponta os índices das 15 principais 

regiões metropolitanas do país. O JN teria terminado o ano de 2015 com o índice abaixo de 40% dos televisores 

sintonizados no mercado nacional, o share ficou em 39,7% na ocasião. Uma situação que representa fuga de 

audiência. Disponível em:https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/jornal-nacional-da-pandemia-

perde-ibope-e-se-aproxima-de-recorde-negativo-historico-60136 
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as emissoras educativas e segmentadas como rede Mulher, MTV, Rede Vida,   percebe-se 

uma disputa mais acirrada pela audiência.  Nesse cenário de reconfiguração econômica 

mundial o telejornalismo intensifica o seu papel de referência na vida das pessoas, assim 

como a escola, a família, igreja e o consumo (VIZEU, CORREIA 2008 p.12).  

Esses fatores vão influenciar diretamente no item proximidade da noticiabilidade, ou 

seja, as pessoas querem saber sobre as situações e fatos que estão mais próximas de si. 

Assim o que acontece na minha cidade, no meu bairro, na minha rua passa despertar maior 

interesse. De acordo com Belém, Cajazeira, Cirne, Siqueira e Mesquita (2019) apesar de 

seguir toda estrutura franqueada pelo contrato com a rede, existe uma diferenciação dos 

telejornais locais em relação ao nacional:   

Os telejornais locais se diferenciam pela forma como reportam a realidade do seu 
telespectador, abordando com maior profundidade temas que afetam diretamente 
a comunidade, tornando-se um espaço de prestação de serviço. Situação que 
reforça o conceito de laço social de Wolton (1996), que reflete sobre como 
experiências reportadas aos telespectadores criam ambiências coletivas permeadas 
pela televisão. (BELÉM, CAJAZEIRA, et al,2019 p. 164) 

 

3 O TELEJORNALISMO LOCAL E A TV MORENA  

Como nesse artigo nos concentramos em falar sobre o telejornalismo local da 

emissora afiliada (TV Morena) é importante mencionar aqui algumas informações sobre o 

espaço denominado Praça TV nas afiliadas. De acordo com Temer (2019) Praça TV é: “uma 

denominação genérica para os telejornais locais das emissoras próprias e afiliadas da Rede 

Globo de Televisão.” A autora explica ainda que:   

Na programação existem cinco faixas de horário que podem ser destinadas ao 
telejornalismo local: Bom Dia Praça, exibido de segunda a sexta-feira, pela manhã, 
logo após o Hora Um da Notícia; Bom Dia Sábado- exibido em algumas afiliadas aos 
sábados ante do É de Casa;Radar- exibido dentro do Bom Dia Praça e ao longo da 
programação em forma de Boletins Praça TV- exibido de segunda a sábado em 
duas edições, uma ao meio-dia e outra noturna.( TEMER, 2019,p.79)   

A autora diz ainda que os telejornais locais ocupam um fade (espaço sem conteúdo) 

na programação veiculada nacionalmente e que o preenchimento desse intervalo não é igual 

em todas as afiliadas mesmo no caso do Praça TV primeira e segunda edição. Entretanto 

existe uma busca pela manutenção de um padrão que é valorizado e incentivado pela rede e 

que inclui desde as normas quanto à criação do cenário e formatação do material jornalístico 

até reuniões e cursos sobre o tema. (TEMER, 2019, p.80)   
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Sobre a questão do local, Coutinho e Emerim afirmam que as emissoras afiliadas 

transmitem na maior parte do tempo a programação das chamadas “cabeças-de-rede” e 

alimentam as redes nacionais com informações locais. (2019, p.32) As duas autoras se 

referem ainda as três dimensões que ancoram os fundamentos do telejornalismo local: 1) a 

complementaridade e a troca; 2) o sentimento de pertença à humanidade e 3) 

compartilhamento de uma mesma cotidianidade a partir da vivência comum. (COUTINHO, 

EMERIM, 2019, p.34)   

Ainda sobre o telejornalismo local, Soares (2016) relata como, fazer telejornalismo 

local e regional na época da criação das emissoras de TV em Mato Grosso do Sul era um 

desafio maior do que acontecia nas grandes redes. Faltavam recursos e fontes para 

alimentar esse tipo de telejornalismo. Mesmo assim emissoras como a TV Morena tentaram 

contemplar desde o início de sua programação o telejornalismo local.   

De acordo com Soares (2016) TV Morena surge antes da divisão do Estado. A 

emissora foi criada em 1965 pelos irmãos Zahran que estavam à frente de um grupo 

empresarial que operava na distribuição de gás na região Centro-Oeste. A TV Morena iniciou 

suas transmissões exibindo programas de duas emissoras de São Paulo, os musicais e 

humorísticos da Record e as novelas da Excelsior. O autor diz que desde o início, a TV 

Morena apresentou uma programação que tinha entre quatro a cinco horas diárias que 

incluía filmes, desenhos animados e noticiário. Soares reforça que o telejornalismo foi um 

produto que nasceu junto com a emissora. “O primeiro telejornal da TV Morena foi o 

“Notícias do Dia”, apresentado pela primeira vez em 27 de dezembro de 1965.    

Era um telejornal com edições diárias de 25 minutos, veiculado de segunda a sexta-
feira, com uma estrutura que apresentava blocos de notícias internacionais, 
nacionais e locais intercalados por intervalos comerciais. Era um telejornal feito 
totalmente dentro do estúdio, com duas câmeras e composto, basicamente, de 
notas e sem gravações externas. Eventualmente, eram apresentados pequenos 
filmes de 35 milímetros, enviados, com textos prontos, pelas emissoras de São 
Paulo e pelo governo federal. Geralmente, eram informações de solenidades 
oficiais. O apresentador lia o texto enquanto era projetado o filme em preto e 
branco. (SOARES, 2016, p. 5)   

O autor conta ainda que a estrutura era precária para transmissão de telejornais e 

assim esse telejornal não apresentava reportagens externas, porque não tinha nem 

equipamento nem a função de repórter na emissora. Sobre o “Notícias do Dia” o autor ainda 

comenta:  
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O uso de notícias internacionais em um telejornal local de Campo Grande, na 
década de 60, comprova a força das informações transmitidas pelas agências 
internacionais de notícias, mas também revela a falta de estrutura e de interesse 
da emissora em buscar informações mais regionalizadas. Mesmo assim, o “Notícias 
do Dia”8 apresentava algumas informações locais. Geralmente eram notícias 

políticas, de empreendimentos ou de acontecimentos sociais, acidentes ou notícias 
da Câmara Municipal e da Prefeitura. (SOARES, 2016, p.6)   

De acordo com Dib (2013) na década de 1970, a TV Morena ainda não estava ligada 

ao um sistema de rede e retransmitia programas da TV Tupi. O material que seria 

apresentado inclusive o noticiário nacional chegava a TV Morena de transporte aéreo no dia 

seguinte. A autora afirma que a programação foi reformulada por causa da estruturação da 

empresa e do contrato de filiação com a Rede Globo. Em 1976 entrou no ar o “Jornal do 

Meio Dia” e o “Notícias do Dia” foi substituído pelo “Jornal de Verdade”, apresentado as 

20h50min. Em janeiro de 1983, por causa de uma nova reestruturação da Rede Globo, as 

afiliadas começaram a veicular os telejornais regionais.  

Em Campo Grande começaram a ser exibidos o MSTV1ª edição e o MSTV 2ª edição. 

(DIB, 2013, p.49) O MSTV1ª edição é o segundo maior telejornal da TV Morena, tem, em 

média 40 minutos de produção e é exibido de segunda a sábado. Atualmente é apresentado 

por Bruna Mendes. Além de Campo Grande o noticiário tem a participação das praças de 

Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã e Corumbá. É importante pontuar aqui que mesmo com a 

pandemia e as limitações impostas pelo distanciamento social a emissora buscou formas 

alternativas de continuar veiculando assuntos de interesse do cidadão dentro do viés do 

chamado telejornalismo “autodenominado” comunitário da Rede Globo e tem inclusive um 

repórter exclusivo para esses assuntos (Alexandre Cabral) que em algumas edições entra 

mais de uma vez no telejornal abordando esse tema.  

  

4 NOVAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO TELEJORNALISMO CIDADÃO NA PANDEMIA  

É importante destacar que esse tipo de participação do telespectador tem 

despertado o interesse da academia e que diversos autores tem se debruçado sobre esse 

tema. Alguns chamam de telejornalismo colaborativo (MATA, 2018), outros de 

telejornalismo participativo (CORREIA 2010) e telejornalismo “autodenominado” cidadão 

pela Rede Globo. Tellaroli e Lima (2019) afirmam que o jornalismo colaborativo sempre 
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esteve presente de forma limitada nos meios de comunicação e citam como exemplo a carta 

ao leitor do jornalismo impresso. Nesses casos a participação do telespectador ou do 

cidadão estava restrita a sugestão de pauta ou registro de uma reclamação que era recebida 

pela redação de TV.  

Mas nos casos que vamos abordar nesse artigo essa participação ganhou novos 

contornos e se tronou bem mais efetiva com a evolução tecnológica. Os telespectadores 

também manifestam suas demandas através do Whatsapp e até mesmo aplicativos criados 

pelas emissoras especificamente para esse fim. A evolução dos aparelhos celulares também 

é outro fator que precisa ser levado em consideração nessa mudança de relação.  

Hoje em dia qualquer morador pode registrar sua indignação diante do abandono da 

assistência que deve ser providenciada pelo Estado e o material gravado pelo que vamos 

chamar de “repórter improvisado” têm na maioria das vezes qualidade de som e imagem, 

mesmo que a questão de planos, enquadramentos e iluminação deixem um pouco a desejar 

assim como o texto. Segundo as autoras o conceito de jornalismo participativo refere-se à 

atividade pela qual o cidadão ou grupo de cidadãos desempenham um papel no processo de 

reunião, análise e disseminação de notícias e informação. (CORREIA 2010 p. 88 apud 

TELLAROLI e LIMA, 2019, p.82).  

Ao abordar esse assunto Temer e Santos (2021) afirmam que em muitos aspectos 

conteúdos colaborativos e o participativos tendem a se confundir, mas é necessário atenção 

para diferenciá-los. Segundo as autoras esse assunto tem despertado o interesse de diversos 

pesquisadores e ganhou nova dimensão com a pandemia. O conteúdo participativo é aquele 

que envolve material diverso enviados a emissora como, por exemplo, sugestões de pauta e 

imagens capturadas por telefone celular, que tem uma produção fora do controle da 

emissora, mas que tem a exibição filtrada.  

Assim sendo segundo as autoras, mesmo que o conteúdo participativo tenha como 

proposta abrir espaço para a participação popular deve ser observada a pauta e a linha 

editorial do telejornal para onde o material é enviado. Temer e Santos explicam ainda que o 

conteúdo colaborativo envolve uma outra situação.    

Já o conteúdo colaborativo parte de uma provocação dos produtores da 
informação e, portanto, corresponde a um material que pode ser utilizado em 
resposta direta às necessidades do telejornalismo. Diferente do conteúdo 
participativo, que envolve oportunidade e espontaneidade, o conteúdo 
colaborativo é produzido a partir do convite formal da emissora para convidados se 
inserirem nos telejornalísticos usando equipamentos próprios. Sobre estes 
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conteúdos, acrescenta-se ainda que estes se tornam processos comunicativos mais 
complexos, porque são endereçados. Conteúdos participativos e colaborativos 
alteram as relações internas nas rotinas produtivas, mudando o acesso às fontes, 
aspectos relativos ao enquadramento, qualidade do som, imagem e ambiência, 
trazendo para as telas os espaços domésticos dos entrevistados e de alguns 
jornalistas. (TEMER e SANTOS 2021 p.12)   

Mata (2018) classifica como jornalismo colaborativo a tarefa exercida por um público 

que seleciona, capta e difundi informações. Para o autor o entendimento dessa relação de 

co-autoria emissor/público esbarra na necessidade de intervenção de um jornalista 

profissional na checagem da veracidade das informações coletadas.    

Por isso, a definição de jornalista colaborativo como sendo aquele que exerce uma 
“curadoria”9, apontado por Axel Bruns (2011: 119) a nós se apresenta como a 

versão mais coerente para com nossa proposta de pesquisa. Para o autor, a antiga 
prática do gatekeeping mantida pela mídia de massa vem dividindo espaço com 
uma nova prática que ele denomina por gatewatching. Esta representaria uma 
importante prestação de serviço, levando-se em conta que para além do furo de 
reportagem, os jornalistas participativos passam a avaliar, comentar e apresentar 
aos outros e à “mídia” suas versões das narrativas ofertadas pelas fontes oficiais, 
sem antagonismos aparentes entre o campo especializado e o amador (MATA 
2018, p.140)   

Amorim (2009) aborda esse tema como novas formas que se apresentam de parceria 

das redações para narrar às realidades do mundo e trata esse tipo de telejornalismo como 

participativo. Segundo a autora essa prática promove uma ressignificação do olhar do 

telespectador sobre as notícias de TV. A autora apresenta o desempenho desse tipo de 

telespectador citando como exemplo dessa participação acontecimentos que chamaram a 

atenção do mundo (bomba no metrô de Londres em julho de 2005, o sequestro do ônibus 

499 no Rio de janeiro em 2006 e os protestos no Irã em 2009), onde imagens feitas pelos 

cidadãos invadiram a web e as emissoras de TV. Para a autora esses seriam exemplos do 

desempenho que ela classifica como repórteres do cotidiano. No caso dos protestos no Irã a 

autora afirma que:    

A participação de cidadãos foi o grande trunfo do jornalismo internacional que 
pode mostrar a situação iraniana em seus noticiários, em veículos impressos, na 
rádio ou na televisão por meio de relatos, fotografias e vídeos captados por 
celulares, câmeras digitais de internautas que testemunharam os confrontos entre 
manifestantes e policiais. (AMORIM, 2009, p. 2)   

Sobre o tema a autora ainda afirma que:    

Estes são apenas alguns exemplos em que a participação de sujeitos comuns, 
normalmente receptores das mensagens jornalísticas, ouvintes, telespectadores e 
internautas, tornam-se co-produtores de produtos jornalísticos. Podemos dizer que 
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estes cidadãos, foram ao mesmo tempo, fonte de informações para as reportagens, 
co-produtores, ao fornecerem material audiovisual veiculado pelas emissoras e 
receptores ao apropriarem-se do material noticioso veiculado nas mídias. 
(AMORIM, 2009 p.2)   

Guardadas as devidas proporções de um protesto no Irã e um buraco numa rua, não 

se pode negar que existe no jornalismo comunitário um viés desse jornalismo participativo, 

uma vez que segundo a própria autora existe uma participação do cidadão na captação de 

imagens sobre um determinado assunto. O que acontece é que nos exemplos citados por 

Amorim não existe uma preocupação em evidenciar um problema da comunidade, mas nem 

por isso deixa de ser participativo. A autora ainda relata que esse tipo de jornalismo 

prevalece onde os fatos não estão ao alcance das equipes de reportagem. Assim de acordo 

com a visão da autora em função da pandemia de Covid-19 e do distanciamento social as 

equipes de televisão tiveram que se distanciar dos bairros e da comunidade e as emissoras 

passaram então a dar mais espaço as imagens e até textos feitos pelo cidadão comum.  

   

5 METODOLOGIA  

 
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, para elaboração desse artigo foram 

escolhidos dois tipos de metodologia: a pesquisa bibliográfica e o método observacional do 

material exibido. Segundo Lakatos e Marconi a escolha do tema é o primeiro passo para 

elaboração da pesquisa bibliográfica. A escrita de um trabalho científico envolve a opção por 

um assunto compatível com a qualificação da formação universitária e que leve em conta o 

conjunto das condições, circunstâncias ou antecedentes de uma situação, acontecimento ou 

fenômeno. Ainda segundo as autoras as fontes para escolha do assunto podem ter origem 

em experiências pessoais ou profissionais.  

Para as autoras a observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 

informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 

(LAKATOS e MARCONI 1985) O método observacional é considerado por Gil (2008) como um 

dos mais utilizados nas ciências sociais, entretanto ele pode ser considerado primitivo e mais 

impreciso, mas por outro lado pode ser visto como moderno e possibilita alto grau de 

precisão nas ciências sociais:   

Tanto é que em Psicologia os procedimentos de observação são frequentemente 
estudados como próximos aos procedimentos experimentais. Nestes casos, o 
método observacional difere do experimental em apenas um aspecto; nos 
experimentos o cientista toma providencias para que alguma coisa ocorra, a fim de 
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observar o que se segue, ao passo que no estudo por observação apenas observa 
algo que acontece ou que já aconteceu. (GIL, 2008, p.16)   

Ainda abordando a técnica da observação é importante destacar o conceito de 

observação sistemática definida por Lakatos e Marconi (1985). Elas se referem à observação 

sistemática também como planejada, estruturada, controlada e que utiliza os sentidos na 

obtenção de determinados aspectos da realidade. Esse tipo de observação “ajuda o 

pesquisador a identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos 

não têm consciência, mas orientam seu comportamento.”   

Na observação sistemática, o observador sabe o que procura e o que carece de 
importância em determinada situação; deve ser objetivo, reconhecer possíveis 
erros e eliminar sua influência sobre o que vê e recolhe. (LAKATOS e MARCONI, 
1985 p. 169)   

Para a elaboração desse artigo foram escolhidas três reportagens que fazem parte do 

corpus da pesquisa de tese de doutorado com o viés de telejornalismo comunitário 

veiculadas pelo MS1ªedição da TV Morena no período de junho de 2020, quando o Brasil já 

sofria com os efeitos devastadores da pandemia de Covid-19. Os vídeos foram selecionados 

através da plataforma Globoplay. O critério usado para escolha do material foi justamente o 

de ter explicitamente o apelo comunitário, que envolve reclamação ou denúncia de algum 

problema enfrentado por uma determinada comunidade (bairro).  

As reportagens foram observadas a partir da co- produção de imagens feita pelo 

telespectador. É importante frisar aqui que em geral os vídeos de apelo comunitário se 

constituem em um material que normalmente demanda a participação de muitas pessoas, 

com a coleta de várias entrevistas por parte do repórter e que reafirma a gravidade ou 

ineditismo do problema enfrentado por determinada comunidade.  

Desde o início da pandemia os vídeos são feitos de forma individual com ajuda do 

celular e enviados via Whatsapp. Para que a captação de imagens seja a melhor possível a 

apresentadora Bruna Mendes da TV Morena, lembra sempre que a melhora forma de fazer a 

gravação é com o aparelho na horizontal. Como ela mesma fala “deitadinho”.   

O primeiro exemplo selecionado é de um flagrante de um ônibus do transporte 

coletivo de Campo Grande preso em um buraco no asfalto no bairro Estrela do Sul. O vídeo 

foi feito por uma telespectadora do telejornal. A apresentadora Bruna Mendes identifica a 

telespectadora pelo nome e mostra as imagens repetidas vezes inclusive com a narração de 
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texto da própria telespectadora identificada como Jugleide. Na cabeça de matéria a 

apresentadora Bruna Mendes incentiva e valoriza o material enviado pelos telespectadores.  

Chamada: “Você sabe que com o celular na mão você consegue gravar imagens da 

cidade, aí no seu bairro e mandar pra gente pelo Whatsapp 99650101 assim como fez gente 

a Jugleide que flagrou um incidente na Rua das Balsas lá no bairro Estrela do Sul essa manhã. 

O asfalto cedeu com a passagem de um ônibus do transporte coletivo. Olha o vídeo que ela 

mandou pra gente.    

Off da telespectadora- “Só que dessa vez o ônibus não passou né? Da outra vez o 

ônibus passou e deixou o buraco dessa vez não, e tá feio ó. E agora é a calçada aqui que tá 

desmoronando.  Olha lá, o outro ônibus ta tentando tirar ele, mas eu acho que o buraco vai 

aumentar mais”.   

O segundo exemplo escolhido para compor esse artigo mostra o caso de uma árvore 

completamente seca que ameaça cair sobre casas e um transformador da rede de energia 

elétrica no bairro Coopavila II. No vídeo as imagens e a narração do problema é toda feita 

pelo telespectador inclusive com uma linguagem bem coloquial e elementos textuais 

repetitivos. Nesse material o nome do telespectador também é destacado na chamada da 

matéria .  

Chamada apresentadora Bruna Mendes: O que está acontecendo aí no seu bairro 

que o MST1 pode te ajudar? Um morador lá do Coophavila II está preocupado com a 

situação de uma árvore ao lado da casa dele. Adenilson conta pra gente.  

 Off do morador: Eu estou falando aqui do Coophavila II e aqui tem uma árvore ao 

lado da minha residência e já faz um bom tempo que essa arvora morreu , mas os “gaios” da 

árvore... tá toda seca a árvore . O bombeiro veio aqui, me atendeu muito bem o bombeiro e 

eles vieram aqui e constataram que é uma árvore que pode cair em cima da residência. Eles 

me encaminharam para emergência, mas “eu to” cansado de pedir pra eles vir aqui pra vim 

ver esse serviço aqui, pra solicitar o corte dessa árvore. Os bombeiros disseram que não 

podem mexer porque ela tá dentro da rede de alta tensão. Vocês podem ver que tem um 

transformador. Ó “os gaios” já ta pegando ó lá em cima na rede de alta tensão. Então, se der 

um vento muito forte vai cair essa árvore, vai cair em cima da minha casa, ó o prejuízo. Eu to 

falando aqui do Coophavila 2 Rua da ilha lote 561 falou? Eu te agradeço muito se você puder 

me dar essa força aí Bruna, valeu!  
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 O terceiro exemplo escolhido para compor esse artigo conta com a participação do 

repórter do comunitário Alexandre Cabral e é ele quem chama a participação da moradora 

do Bairro Itamaracá Adelaide Holsbak. Ela assim como no caso do exemplo anterior, faz toda 

a narração do problema e ainda caminha com a câmera do celular pelas ruas do bairro 

mostrando o problema. Essa situação mostra que de certa forma o telespectador tenta se 

apropriar dos recursos de construção da narrativa que antes eram de exclusividade do 

repórter como o off e a passagem. O vídeo tem aproximadamente 1’00” (um minuto) de 

duração – tempo considerado adequado para uma reportagem factual e não tem cortes de 

edição.   

Na chamada, o repórter Alexandre Cabral explica que está fazendo a participação no 

telejornal de casa em função de algumas comorbidades que possui e afirma ainda que; “o 

telejornal é a casa do telespectador e se ele não pode ir pra rua a rua vem pra cá”   

Off da moradora:  Bom dia Cabral que bom que você está voltando pro jornal. Eu vim 

fazer uma reclamação aqui no meu bairro Itamaracá na Rua Jorge Calil Dualib. Tá vendo essa 

água aqui ó, escorre o dia inteirinho aqui na rua. Olha só!  Isso aqui tem mais de mês. Já 

liguei na saúde, já pedi ajuda, já falei com agente de saúde daqui da rua. É um condomínio ó 

de casas. Eu não sei de onde que é essa água. Têm idosos ó aqui nessa casa. Ali tem criança 

pequenininha que mora, estão com medo. Tem um comércio bem aqui na frente. “Os 

clientes reclama”. Olha a distância dessa água, aonde ela vai. Ela vai longe. Os vizinhos já 

pediram, já conversaram, ninguém fala o que é. Eu já fui lá já pedi. Um vizinho fala que não 

é, outro fala que não é. Dá uma olhada a distância dessa água. “Então jornal faz a 

reportagem aqui pra vocês vê, pra vocês fala”. Ó vai até lá em baixo ó. É insuportável o 

cheiro. Então eu peço pra vocês, tá bom. Urgentemente dá uma olhada nessa rua aqui. 

Muito obrigada!  

 

6 CONSIDERAÇÕES 

Decorridos quase dois anos do início da pandemia é importante analisar como a crise 

sanitária mundial conseguiu de forma trágica, transformar a vida das pessoas, os 

relacionamentos pessoais e as formas de trabalho. Isoladas em casa as pessoas passaram a 

buscar informações sobre a doença desconhecida principalmente na TV que de acordo com 

o site do Kantar IBOPE aparece como o meio mais confiável para 77% da população. Ainda 
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segundo o site das 20 maiores audiências de TV dos últimos cinco anos, 11 aconteceram em 

março de 2020. O dia 24 de março foi o pico de consumo durante o mês: às 20h57, 7 em 10 

TVs estavam ligadas nas 15 principais regiões metropolitanas do país (76,6% dos domicílios).  

O jornalismo em meio ao isolamento e a falta de informações seguras o jornalismo 

de televisão ganhou status e audiência, mas também teve que se reinventar para sobreviver 

às adversidades e limitações provocadas pela pandemia. Muitas emissoras adotaram o 

sistema de trabalho Home Office para seus repórteres e a apresentadores. Para dar vazão a 

produção de material jornalístico feito em casa por esses profissionais foi preciso lançar 

mãos de várias plataformas digitais. Os entrevistados também entraram nessa roda viva e 

passaram participar dos programas jornalísticos de maneira remota. Algumas entrevistas 

eram feitas até mesmo dentro do carro, coisa que antes era impensável para o jornalismo de 

televisão sempre preocupado em cuidar da imagem e do áudio de suas gravações.  

O ambiente (cenário) em que o entrevistado se inseria antes da pandemia, era 

preparado com atenção por cinegrafistas e auxiliares de externa. Hoje em dia boa parte 

dessa preocupação não existe mais. Não é fácil como antes ter controle do ambiente da 

entrevista ou da reportagem. Ficou mais difícil interferir nas respostas dos entrevistados já 

que eles mesmos fazem o tempo de duração da conversa.  Nessa nova realidade buscamos 

analisar o telejornalismo “autodenominado” comunitário desenvolvido pela Rede Globo em 

especial em um telejornal local (MS1) da TV Morena de Campo Grande.  

Passado aquele primeiro impacto da Covide-19 era preciso tentar voltar a certa 

rotina de produção. O telejornalismo comunitário se insere nessa rotina já que os problemas 

que afetam uma comunidade continuam a existir. O buraco na rua, a falta de iluminação, 

falta de rede de esgoto, e outros problemas principalmente de infraestrutura não acabaram 

com a pandemia. Pelo contrário, em algumas cidades, equipes de manutenção de serviços 

de responsabilidade do estado ou das prefeituras foram reduzidas em função da pandemia 

(como é o caso de funcionários afastados por causa da doença ou de comorbidades). Dentro 

dessa nova realidade de produção de um telejornal com viés comunitário, o apelo a 

participação do público foi além da simples sugestão de pauta comum no jornalismo 

participativo.  

O telejornal precisou também de uma maior colaboração do telespectador no 

sentido de executar as pautas do dia como se fosse o que chamamos de “repórter-produtor 
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improvisado”. Ele faz o papel de produtor, sugerindo a pauta e de repórter executando o 

material geralmente de forma direta, já que ele não sabe editar. Então a emissora cabe esse 

papel de fazer uma espécie de triagem e edição do material que será levado ao ar. O 

repórter Alexandre Cabral que cuida do “comunitário” é um sujeito alegre e carismático que 

não só mostra os problemas, mas também incentiva a colaboração mais efetiva dos 

telespectadores sem discriminação de pauta. Em algumas edições o repórter entra até mais 

de uma vez dando destaque aos problemas da comunidade.  

Dessa forma a emissora conseguiu manter a ligação com a comunidade dando 

visibilidade a vários problemas do cotidiano das pessoas e preservou o espaço para que essa 

mesma comunidade se sinta, ouvida, prestigiada e ainda mais participante do processo do 

fazer jornalístico.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

THE PANDEMIC AND NEW WAYS OF DOING COMMUNITY JOURNALISM: AN ANALYSIS OF 
TV MORENA'S MS 

 
ABSTRACT  

 
Abstract: This article presents reflections on community telejournalism in an affiliated station of 
Rede Globo de Televisão in times of global health crisis. At the end of 2019, the entire world began to 
suffer from the pandemic of the new coronavirus. Cases of the new disease first appeared in the city 
of Wuhan in China and quickly spread throughout the world. Among the measures recommended by 
health authorities is the implementation of social distancing. This measure directly affected social 
relations and, of course, journalism. Barred from having closer contact with the sources, journalists 
and the mass media had to reinvent themselves. Many journalists started to work from home in the 
regime known as the Home Office and thus had to resort to digital platforms in order to perform 
their functions. With this new work configuration, especially, television journalism focused on 
community problems had to seek alternatives that were previously unthinkable. This type of 
journalism has been implemented in Rede Globo's affiliated stations for some time now as a way to 
get closer to the community. The object of this article is the community journalism format, adopted 
in times of pandemic, by the TV news program MS 1 (first edition) shown by TV Morena affiliated 
with the Globo network in Campo Grande, Mato Grosso do Sul. The methodology involves 
continuous observation and analysis of three cases shown on the TV news program in the period 
corresponding to June 2020. The cases presented in this work directly involve addressing community 
problems. As a result, there is an important change in the way of doing this type of journalism, which 
now involves a more effective contribution from the viewer, acting beyond participation only with 
suggestions for the agenda. This work also presents concepts of participatory journalism and also 
collaborative journalism. 
 
Keywords:Pandemic: telejournalism: community: TV Morena. 
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RESUMO 
 
 

O artigo apresenta uma reflexão sobre pessoas em situação de rua em Goiânia a partir do olhar de 
um projeto desenvolvido por voluntários e retratado em um vídeo documentário produzido por um 
jornalista. Trata-se do estudo de caso sobre o projeto invisível GO inspirado em um modelo 
semelhante criado em 2014 na cidade de São Paulo. O projeto resgata através da rede social 
Instagram a história de vida de pessoas que muitas vezes passam despercebidas por grande parte da 
sociedade. O projeto chegou a Goiânia em 2016 e também é desenvolvido por um grupo de 
voluntários. O artigo discute essa invisibilidade do cidadão em situação de rua e as situações de 
vulnerabilidade a que estão expostos cotidianamente. A ONG tem hoje em sua página do Instagram 
quase 12 mil seguidores.  O trabalho utiliza como metodologia o levantamento bibliográfico por ser 
um método importante no recolhimento de informações sobre o tema estudado. Também é utilizado 
o estudo de caso para compreender com maior profundidade o trabalho realizado pela ONG. Além 
disso, também é utilizado um levantamento feito pelo departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Goiás com dados estatísticos sobre moradores em situação de rua em 
Goiânia. O resultado envolve também as etapas de elaboração de um vídeo documentário que 
mostra as ações desenvolvidas pela ONG pelas ruas de Goiânia. O documentário intitulado: “Você 
enxerga ou nem vê?”, apresenta as características dessa iniciativa que se espalhou em várias capitais 
brasileiras. O artigo apresenta uma contribuição importante quanto a reflexão sobre o uso da 
comunicação nas redes sociais (no caso o Instagram) como ferramenta de inclusão dessas pessoas na 
sociedade. As pessoas abordadas nas ações da ONG demonstram receptividade na abordagem e o 
interesse em compartilhar suas histórias de vida.  Neste trabalho utilizamos conceitos de Souza 
(2006) sobre a construção da subcidadania, Dallari (1998) e Benevides Soares (2013) sobre cidadania 
e Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave: Situação de rua- invisibilidade, cidadania, direitos humanos 
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A inspiração para criar o projeto Invisível GO veio de uma ONG paulista. Em 2014 na 

capital paulista um grupo de amigos se juntou e criou o projeto SP Invisível que se espalhou 

por várias cidades do Brasil. De acordo com um de seus idealizadores, o cineasta André 

Soler, o SP Invisível é um movimento de conscientização da sociedade por meio de histórias 

de vida. Para o grupo a sociedade mostrada na internet não retratava o real.  Eles 

começaram o trabalho fotografando prédios abandonados, lixo, monumentos públicos 

esquecidos, mas depois foram as pessoas em situação de rua que chamaram a atenção do 

grupo. Surgiu assim um olhar diferente para aqueles que até então eram invisíveis para 

sociedade. Essa iniciativa foi parar no Instagram acompanhada de outras ações.    

Dois anos depois, a ideia que deu certo em São Paulo também chegou a Goiânia. Os 

coordenadores têm um perfil na rede social Instagram e nela publicam os relatos das 

pessoas em situação de rua da capital goiana. A intenção é fazer com que a sociedade 

enxergue de forma mais humana estas pessoas. O perfil tem atualmente quase 12 mil 

seguidores.   

Além de conscientizar e publicar as histórias, o projeto também recolhe doações de 

roupas, cobertores, alimentos além de produtos de higiene que são distribuídos nas ações 

desenvolvidas pelo grupo. A entidade não possui vínculo com nenhuma denominação 

religiosa ou partido político. São voluntários unidos em prol da promoção do bem e da 

cidadania.No projeto além da ajuda material, os integrantes também buscam fazer com que 

a sociedade pare, reflita sobre o desenvolvimento de políticas que possam amenizar o 

sofrimento dessas pessoas.    

Em 2019 o assunto chamou a atenção de um estudante do curso de jornalismo que 

decidiu transformar o tema em um vídeo documentário de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Com o objetivo de reunir as informações para servir de base para a elaboração do vídeo 

documentário e aprofundar o assunto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Para compor 

o trabalho, foi pesquisado sobre o tema cidadania, o que é e o seu conceito. O mesmo 

aconteceu com o tema Direitos Humanos. Também foi abordado o conceito e a história 

dodocumentário, com intuito de levantar um conhecimento sobre esse tipo de produção 

artística e apontar qual o tipo de documentário foi feito neste trabalho.  

Foi realizada ainda uma pesquisa sobre redes sociais, tendo em vista que o tema do 

vídeo documentário envolve a utilização de uma dessas ferramentas: o Instagram. A reflexão 
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desse artigo gira em torno da estratégia de mobilização desenvolvida pela ONG, estimula o 

debate sobre o uso da comunicação aliada as redes sociais para expor situações de 

abandono social que atinge crianças, adolescentes e adultos além de questionar onde estão 

os direitos a cidadania dessas pessoas.  

 

2 O INVISÍVEL EM GOIÂNIA  

Em Goiânia foi a publicitária Ludymilla Carolina de Lima, que em 2016 deu início ao 

projeto depois de entrar em contato com um dos idealizadores da ONG paulista, André 

Soler. Os voluntários do Invisível GO saem às ruas quatro vezes ao mês para distribuir as 

doações de roupas, kits de higiene e lanches, além de fazerem a coleta de histórias para a 

publicação no Instagram.  De acordo com os coordenadores,objetivo do Invisível GO é ser a 

ponte entre a sociedade e as pessoas em situação de rua. A ideia é atravessar essa ponte e 

proporcionar reconhecimento.   

Segundo a publicitária, uma das regras do projeto é não possuir vínculo com igrejas 

ou partidos políticos. São aceitas parcerias apenas com empresas as quais têm o interesse de 

ajudar com doações. Ludymilla diz que cada narrativa colhida tem seu choque de realidade e 

impacta todos os envolvidos   

Em Goiânia, o Invisível GO possui seis coordenadores, que são responsáveis por 

organizar e chefiar cada ação que o grupo realiza nas ruas. Os voluntários são segmentados 

em duas categorias: efetivos e iniciantes, sendo os efetivos, pessoas que já participaram de 

três ações ou mais. A única regra para ser um voluntário é ter mais de dezoito anos de idade.    

Os interessados em participar do projeto precisam entrar em contato com o perfil do 

Invisível GO no Instagram e informar o número do celular para serem adicionados no grupo 

de Whatsapp “Iniciantes Invisível GO. Todo mês um dos coordenadores envia no grupo a 

programação de ações para aquele mês, com datas e locais de encontro antes de cada ação 

além dos nomes dos coordenadores envolvidos. O iniciante que puder participar deve 

colocar o nome completo em uma lista para o sorteio. 

Um coordenador realiza o sorteio e informa no grupo quais foram os seis voluntários 

iniciantes que foram contemplados para participar da ação. Dessa forma, cada ação é 

composta por dois coordenadores, seis voluntários iniciantes e quatro voluntários efetivos. 

O voluntário iniciante que não tiver seu nome sorteado por três vezes consecutivas envia os 
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prints dos sorteios para um dos coordenadores e automaticamente será chamado para a 

próxima ação.    

O grupo realiza campanhas nas redes sociais para pedir doações. O projeto tenta 

também, parcerias com empresas que possam fornecer alimentos que são distribuídos. Para 

cada pessoa em situação de rua a qual é abordada, é doado um kit de higiene, um lanche e 

roupas. O kit de higiene é composto por uma escova de dente, um sabonete, um creme 

dental, um rolo de papel higiênico e quatro camisinhas.  

No kit de higiene entregue para as mulheres é incluído absorventes e a quantidade 

dependente do estoque do grupo. Tudo é acondicionado em um saco plástico transparente. 

O lanche é composto por um sanduíche (pão, margarina, presunto e queijo) e um copo de 

suco ou refrigerante. Roupas, lençóis, cobertores e agasalhos são distribuídos de acordo com 

a necessidade observada pelos voluntários.  

 

3 AS AÇÕES E ABORDAGENS 

Toda ação realizada pelo grupo nas ruas é comandada por dois coordenadores. Os 

voluntários se reúnem na casa de um dos coordenadores que irá chefiar a ação para que 

todos auxiliem na montagem dos kits de higiene e na preparação dos lanches. Os voluntários 

efetivos aconselham os voluntários iniciantes a irem vestidos com roupas confortáveis e 

simples, de cor preta ou escura. Indicam também para não usarem jóias e não andarem com 

o aparelho celular em mãos durante a ação.  

Antes de saírem às ruas, é realizada uma reunião para que os coordenadores 

informem o trajeto que será feito, esclareça as dúvidas dos voluntários iniciantes, repassem 

todas as informações necessárias e dicas de como proceder nas abordagens. Terminada a 

reunião, todos se dividem em três carros, cada um com quatro pessoas. Uma equipe fica 

encarregada de transportar e distribuir os lanches, outra equipe fica responsável pelos kits 

de higiene e a terceira equipe por levar e entregaras roupas. Os três carros andam próximos, 

sendo que o carro em que estão os coordenadores, vai na frente, para que, quando 

avistarem alguma pessoa em situação de rua e parar, os outros fazerem o mesmo.   

Na abordagem à pessoa em situação de rua, primeiro os voluntários cumprimentam, 

perguntam o nome, distribuem os kits de higiene e os lanches. Os voluntários ficam sempre 

na posição que a pessoa está; ou permanecem em pé ou sentam no chão. Não é feita 
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qualquer distinção a quem abordar ou não. O tempo de cada abordagem varia: alguns só 

pegam as doações, agradecem e vão embora, outros param para agradecer e conversar. 

Algumas abordagens duram em torno de cinco minutos, outras chegam há cerca de trinta 

minutos. Cada ação conta com uma rota diferente, para uma melhor distribuição das 

doações e coleta de histórias pela capital. A coordenadora Ludymilla Lima diz que as 

abordagens são sempre impactantes, e as ações são mais impressionantes do que 

conseguem transmitir no perfil do projeto.    

As ações são realizadas apenas com a ajuda dos voluntários, então a quantidade de 

lanches que distribuídos é pequena, aproximadamente quarenta por ação. Para que 

nenhuma pessoa abordada fique sem lanche, quando os lanches acabam, a ação também 

termina. Todos os voluntários voltam para o local de encontro para que possam lavar as 

mãos, avaliar a ação do dia, compartilhar as experiências e fazer uma oração. Ainda segundo 

Ludymilla a maioria dos abordados conversa tranquilamente, e não quer somente falar 

sobre eles, mas também ouvir. Ela ressalta no documentário, que o aprendizado que a 

página quer passar é justamente o de uma comunicação horizontalizada e não de cima pra 

baixo como normalmente acontece.  

Todos os depoimentos colhidos são publicados no Instagram. O número de histórias 

coletadas varia, mas em média são cinco a cada ação realizada. As publicações são feitas à 

medida que os voluntários vão transcrevendo os relatos. Todas as publicações são 

autorizadas em áudio pelas pessoas abordadas. Com a pandemia as ações diminuíram 

bastante em função da determinação do isolamento social.  

  

4 CIDADANIA E SUBCIDADANIA  

De acordo com os resultados do Censo Perfil da População em Situação de Rua da 

cidade de Goiânia, realizado antes da pandemia em 2019 pela Faculdade de Ciências Sociais 

da Universidade Federal de Goiás existiam em, 353 pessoas nas ruas da capital dividias entre 

idosos, adultos, adolescentes e crianças. A Tabela 1 mostra como essa população estava 

dívida na época com destaque para o grupo dos adultos  

 

Tabela 1: População em situação de rua em Goiânia 
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Fonte: Censo realizado pela UFG (2019) 

 
A Tabela 2 revela que essa população que vive nas ruas é majoritariamente negra. 

 

 
Tabela 2: Distribuição por raça 

 
Fonte: Censo realizado pela UFG (2019) 

 

O levantamento mostra ainda que em relação ao estado civil (69,5%) são solteiros, 

(48,1%) não possuem trabalho, (33,7%)não possuem carteira de identidadee (28,3)não têm 

certidão de nascimento. Esses números divergem se comparados aos dados publicados no 

site da prefeitura de Goiânia em 2021. De acordo com SEDHS, (Secretaria de 

Desenvolvimento Humano e Social) Goiânia tem hoje cerca de 1,2 mil pessoas em situação 

de rua, incluindo as que trabalham nos sinaleiros e mendigos5.  

Deste total, 30% são homens que trabalham em semáforos vendendo algum produto 

para sobrevivência, 20% mulheres com crianças que mendigam ou vendem balas nos 

sinaleiros, 10% casais que trabalham juntos nos semáforos ou mendigam juntos com os 

filhos e 40% moradores de rua. Mesmo com a diferença dos números, certo é que essas 

pessoas vivem nas ruas, sem documentação, sem amparo do Estado, e sem saber o que 

                                                 
5 Termo usado no levantamento da SEDHS da prefeitura de Goiânia. 
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significa ser um cidadão pleno no gozo de seus direitos e deveres e certamente não fazem 

ideia do que seja cidadania.   

Segundo Lima, Junior e Brzezinski (2017), cidadania pode ser entendida como o 

conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. O 

conceito de cidadania não é totalmente determinado, pois suas relações sociais estão dentro 

do contexto do Estado ligada ao desenvolvimento humano. Cada época definiu cidadania 

distintamente e sua compreensão varia no tempo e no espaço. A cidadania pode ser 

considerada uma conquista social que visa melhorar as condições das pessoas na sociedade 

em que vivem.    

O nome cidadania deriva do latim civitas, que significa “conjunto de direitos 

atribuídos ao cidadão” ou “cidade”. Não é possível identificar com precisão o aparecimento 

do conceito de cidadania. O que se tem conhecimento é que o seu significado clássico está 

ligado à participação da sociedade na política.  Na Roma Antiga, era usada a palavra “civitas” 

para apontar a situação política e os direitos que uma pessoa poderia ou não exercer. 

Segundo Dalmo Dallari (1998), o cidadão sem cidadania não pode participar das escolhas de 

decisões de seu povo ficando, portanto, excluído da sociedade.  

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 
participar ativamente da vida e do governo de seupovo.Quem não tem cidadania 
está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 
numa posição de inferioridade dentro do grupo social. (DALLARI, Direitos Humanos 
e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14)    

Por sua vez, Aristóteles define o cidadão como o possuidor de poder para participar 

de decisões, deliberativas ou judiciais, podendo tanto governar quanto ser governado. O 

autor compara o cidadão a um marinheiro:     

[...] ambos são membros de uma comunidade. Embora os marinheiros tenham 
funções muito diferentes, um empurrando o remo, outro segurando o leme, um 
terceiro vigiando a proa ou desempenhando alguma outra função que também tem 
seu nome, é claro que as tarefas de cada um têm sua virtude própria, mas sempre 
há uma que é comum a todos, dado que todos têm por objetivo a segurança da 
navegação, à qual aspiram e concorrem, cada um à sua maneira. Embora as 
funções dos cidadãos sejam dessemelhantes, todos trabalham para a conservação 
de sua comunidade, ou seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é a este 
interesse comum que deve relacionar-se a virtude do cidadão. (ARISTÓTELES, 2006, 
p. 32).   

Para Marshall (1977) o conceito de cidadania está ligado à modernidade capitalista. O 

autor faz uma relação entre igualdade política e desigualdade econômica e acredita que a 
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política social pode mudar esse quadro. Segundo Marshall apesar dos conflitos de classe a 

cidadania se baseia na garantia de direitos civis, sociais e políticos.   

Pode-se assim afirmar que a cidadania estabelece uma espécie de processo de 

inclusão onde os excluídos estão à margem da sociedade negando assim preceitos políticos, 

éticos e sociais estabelecidos na Declaração Mundial dos Direitos Humanos. O documento 

foi elaborado pela Organização das Nações Unidas em 1948 e inspirou a criação de vários 

Estados democráticos pelo mundo.  

O artigo primeiro do documento, que é um marco na proteção dos direitos da pessoa 

humana, estabelece que: “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito 

de fraternidade.” Mas em uma sociedade marcada cada vez mais pela desigualdade, 

discriminação e preconceito esses ideais estão cada vez mais distantes de serem alcançados. 

Nesse artigo nossa reflexão gira justamente em torno da humanização e visibilidade que 

uma ferramenta das redes sociais que pode oferecer no aspecto de amenizar a precariedade 

e falta de oportunidades em que vive esse grupo de pessoas.  

Ainda de acordo com Benevides Soares (2013), os direitos humanos estão 

categorizados como direitos de primeira, segunda e terceira gerações.   

A primeira geração trata das liberdades individuais conquistadas pelo advento do 
liberalismo contra o absolutismo, a opressão e as perseguições de ordem política 
ou religiosa por parte do Estado e de outras instituições. A segunda geração é a dos 
direitos sociais e do trabalho enquanto demandas surgidas no século XIX e meados 
do século XX. Assim, o direito ao salário, seguridade social, férias, previdência e 
horários de expediente foram fixados. Os direitos da terceira geração remetem 
tanto à contemporaneidade como aos contextos futuros, já que trata de direitos 
que podem influenciar o futuro das novas gerações: questões sobre meio 
ambiente, ecologia, valorização e partilha do patrimônio científico, cultural e 
tecnológico, dentre outros direitos que não se limitam a territórios e fronteiras, 
também conhecidos como direitos de solidariedade planetária (BENEVIDES 
SOARES, 2013 p.10).   

Benevides Soares diz ainda que:   

Cidadania e direitos da cidadania dizem respeito a uma determinada ordem 
jurídico-política de um país, de um Estado, no qual uma Constituição define e 
garante quem é cidadão, que direitos e deveres ele terá em função de uma série de 
variáveis tais como a idade, o estado civil, a condição de sanidade física e mental, o 
fato de estar ou não em dívida com a justiça penal etc (BENEVIDES SOARES, 
2013,p.5)     

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, cidadão é aquele indivíduo a quem 

a mesma confere direitos e garantias – individuais, políticos, sociais, econômicos e culturais 
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–, e lhe dá o poder de seu efetivo exercício, além de meios processuais eficientes contra a 

violação de seu gozo ou fruição por parte do Poder Público.    

O cidadão tem assegurado por meio da Constituição Federal, o princípio da cidadania 

através dos direitos e a certeza de que ser cidadão não é apenas ter o direito ao voto, mas 

também ter garantidos os direitos, sejam eles individuais, políticos, sociais ou econômicos.    

A cidadania em si está em permanente construção, através das pessoas que buscam 

constantemente seus direitos, liberdade, melhores garantias individuais e coletivas. O ser 

humano exercita diariamente a cidadania, através das relações estabelecidas com o outro e 

a sociedade.   

No dicionário Aulete Digital, subcidadania é descrita como a “condição de quem, 

numa sociedade, não é considerado verdadeiramente um cidadão”. Para Jesse Souza (2003) 

a subcidadania é a condição de todos aqueles que estão à margem da lógica econômica 

social. Para o autor, a explicação da situação de exclusão social se dá por meio de uma lógica 

moderna.   

Este ponto é central, posto que, se é a reprodução de um “habitus precário” a 
causa última da inadaptação e marginalização desses grupos, não é “meramente a 
cor da pele”, como certas tendências empiricistas acerca da desigualdade brasileira 
tendem, hoje, a interpretar (SOUZA,2003, p.159).    

Souza explica as mazelas sociais de países periféricos, como o Brasil, através de um 

"paradigma alternativo" de interpretação capaz de conservar o acesso a realidades culturais 

e simbólicas. O autor procura deslocar o argumento do processo de marginalização fixo de 

grupos sociais, como as pessoas em situação de rua, apreendido sobre a base do 

preconceito, para a formação de um "habitus precário" estruturado sobre concepções 

morais e políticas.    

[...] como a naturalização da desigualdade social de países periféricos de 
modernização recente como o Brasil pode ser mais adequadamente percebida 
como consequência, não a partir de uma suposta herança pré-moderna e 
personalista, mas precisamente do fato contrário, ou seja, como resultante de um 
efetivo processo de modernização de grandes proporções que toma o país 
paulatinamente a partir de inícios do século XIX. Nesse sentido, meu argumento 
implica que nossa desigualdade e sua naturalização na vida cotidiana é moderna, 
posto que vincula a eficácia de valores e instituições modernas com base em sua 
bem-sucedida importação "de fora para dentro". Assim, ao contrário de ser 
personalista, ela retira sua eficácia da "impessoalidade" típica dos valores e 
instituições modernas (SOUZA, 2013 p. 17).   
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5 REDES SOCIAIS E CIDADANIA 

As redes sociais em sua essência são formadas por pessoas que se conectam umas às 

outras, formando uma “rede”. Nos últimos anos tem-se observado a interferência dessas 

“redes” em diversas questões da sociedade, como a aliança em movimentos sociais, a 

exemplo o Invisível GO, que utiliza do Instagram como forma de apoio a uma causa para o 

bem dos menos favorecidos.    

As mídias de massa podem ser usadas para um bem coletivo, como a busca de uma 

visibilidade das pessoas em situação de rua. Entende-se por rede social, uma estrutura 

composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, os 

quais compartilham valores e objetivos comuns.    

Uma reunião de amigos é considerada uma rede social, pois a existência dessas redes 

independe de tecnologia. Contudo, a tecnologia mudou a forma das chamadas redes sociais, 

que passaram a fazer um trabalho de junção de tal maneira que não seria possível sem a 

tecnologia.   

Uma rede é definida como um conjunto de nós conectados por arestas. Assim, uma 
rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 
instituições ou grupos) e suas conexões (Wasserman e Faust, 1994; Degenne e 
Forsé, 1999), compreendendo uma estrutura de grupo. Quando trabalhamos com 
uma rede social na Internet, compreendemos a estrutura dos atores e suas 
conexões sociais como traduzidas pelas ferramentas da comunicação mediada pelo 
computador. A abordagem de rede é importante porque enfatiza as conexões 
entre os indivíduos no ciberespaço, mostrando que a comunicação mediada pelo 
computador é capaz de produzir e complexificar laços sociais. (Garton, 
Haythornthwaite e Wellman, 1997). (RECUERO, 2007, p.2).   

Stueber, Massoni e Morigi (2017) afirmam que: “As redes sociais são espaços 

privilegiados de observação das práticas informacionais com potencial de mobilização e 

transformação social”. Os autores citam Marteleto (2010), para dizer que as redes sociais 

proporcionam a compreensão da sociedade de uma forma inovadora, por meio dos vínculos 

relacionais entre os indivíduos e incentivados pelas capacidades de atuação, aprendizagem, 

compartilhamento, captação de recursos e mobilização.  

Para os autores as redes sociais tornam-se instrumentos de comunicação e 

informação que auxiliam em diversas situações cotidianas. Elas transformam a dinâmica das 

relações sociais e o acesso à informação e contribuem para a reflexividade e a ação dos 

sujeitos, ao proporcionarem informações sobre os processos socioculturais.  
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As redes sociais virtuais são meios bastante usados por participantes de grupos e 
movimentos sociais para estabelecer relações e favorecer o compartilhamento de 
informações sobre diversos temas. (STUEBER, MASSONI, MORIGI, 2017 p.97). 

Acreditamos assim que no caso do trabalho desenvolvido via Instagram pela ONG 

Invisível GO as redes sociais se constituem nesse espaço de compartilhamento e mobilização 

em relação ao cotidiano das pessoas em situação de rua em Goiânia.   

 

6 METODOLOGIA E RESULTADOS  

 
6.1 O ESTUDO DE CASO:  

Além da pesquisa bibliográfica já descrita nesse artigo o trabalho também envolveu o 

estudo de caso que é muito utilizado em pesquisas nas Ciências Sociais e é considerado um 

método de pesquisa qualitativo. O estudo de caso se constitui em um estudo onde o 

pesquisador busca reunir o maior número de informações possíveis e de forma detalhada 

sobre um determinado fenômeno. O estudo de caso envolve além da coleta de informações, 

observação, entrevista e coleta de documentos. O estudo de caso proporciona ao 

pesquisador a exploração de reais como é o caso do projeto Invisível GO (DUARTE; BARROS, 

2005)  

 

6.2 O DOCUMENTÁRIO  

No livro Introdução ao documentário (2010), o autor Bill Nichols separa sua ideia de 

filme em duas classes: o documentário de satisfação de desejos e o documentário de 

representação social: “Na verdade, poderíamos dizer que existe dois tipos de filme: (1) 

documentários de satisfação de desejos e documentários de representação social. Cada tipo 

conta uma história, mas essas histórias ou narrativas são de espécies diferentes”. (NICHOLS, 

2010. P. 26).    

Conceitua-se os documentários de satisfação de desejos, aqueles classificados como 

ficção, os quais expressam desejos, sonhos, pesadelos e terrores. Por outro lado, os 

chamados de não ficção são os documentários de representação social, que fazem um 

recorte da vida real sem representações.    

Lucena (2012) divide os tipos de filmes em dois, os de ficção e os de não ficção, ou 

seja, os documentários. Para o autor, os filmes de ficção são as produções em que sua 
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construção é formada por roteiros determinados antes de sua realização, com a base 

composta por atores interpretando personagens ficcionais ou reais. Os filmes de não ficção 

seriam os documentários, realizados com o que o autor chama de “sujeitos” do mundo real. 

O objetivo do documentário, segundo o autor, é informar o espectador sem se preocupar 

com a perspectiva do entretenimento. Lucena afirma que cada vez mais o documentário 

percorre em uma fina linha entre a ficção e realidade:    

“Nos últimos anos, essas duas categorias têm se misturando mais e mais, fazendo 

com que o documentário e o filme de ficção sejam separados um por uma linha cada vez 

mais tênue. (LUCENA, 2012. P. 14).  

Para Ramos (2000), o documentário é a representação do real através de um meio, a 

câmera. Pois através dela é possível representar e tornar presente algo que está ausente 

para o público. Para o autor “o documentário não é um filme com acesso à realidade, mas 

fala do mundo através de vozes e estilos próprios”. O gênero documentário pode não ser tão 

apreciado pelo público quanto os filmes de ficção, por exemplo, mas sua significância e o 

jeito de explorar a realidade nos mais diversos aspectos é uma questão cultural de grande 

importância para a sociedade.    

De acordo com Nichols cada tipo de documentário tem sua forma especifica de 

apresentar seu conteúdo. Mesmo sendo um recorte da realidade, existem formatos 

diferenciados para cada produção. Segundo o autor, existem seis tipos distintos de 

documentário. Cada divisão é uma forma de perceber as diferentes formas de produção de 

cada obra:  

a) O modo poético evidencia a subjetividade e tem uma atenção especial com a 

estética do filme. Nesse modo, costuma-se usar poemas e trechos de obras literárias como 

forma de construção do texto.  

b)O modo reflexivo evidencia para o público a relação estabelecida entre o tema que 

é filmado e o documentarista. Neste modo, o telespectador tem conhecimento de quais 

foram os procedimentos utilizados na filmagem.  

c)No modo observativo, o documentarista procura captar a realidade retratada 

exatamente da maneira como ela é. Procura-se evitar qualquer tipo de interferência que 

possa gerar um paralelo com o real. Diretor e equipe de filmagem não participam à frente 

das câmeras.  
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d)O modo de documentário participativo é marcado por mostrar a participação do 

documentarista, como o próprio nome sugere. O diretor da película torna-se um 

personagem ativo na produção da obra, muitas vezes aparecendo junto com o entrevistado. 

Ele torna-se um ator social.  

e)O modo performático tem como característica um padrão estético especifico e 

caracteriza-se pela subjetividade.  

f)Por último, o modo expositivo, o qual deixa de lado a estética e subjetividade para 

voltar a atenção para a defesa dos argumentos apresentados.  

 

Procurando aliar da melhor forma o que é dito e o que é mostrado, esse tipo de 

documentário é marcado pela objetividade. É um dos modos mais comuns, o que o 

telespectador mais reconhece como documentário propriamente dito. Para realização do 

documentário referido nesse trabalho foram escolhidos dois tipos, o expositivo e o reflexivo 

por entender que os dois modos se combinam e apresentam melhores resultados.  

 

6.3 SELEÇÃO DE FONTES:  

A seleção de fontes foi realizada a partir da observação de pessoas que possuem 

algum tipo de envolvimento com o tema abordado, que é um projeto voltado para as 

pessoas em situação de rua. Para que fosse feita uma abrangência mais ampla, foram 

selecionados personagens com uma visão social sobre o tema, além de voluntários do 

projeto. Com todas as fontes foi feita uma entrevista de vídeo. Sendo assim, foram 

selecionadas as seguintes fontes:    

Ana Flávia Barbosa Vieira (Psicóloga e voluntária): Foi escolhida por ser, além de 

psicóloga, voluntária do Invisível GO. Sendo assim, ela conseguiria abordar o tema pela visão 

da psicologia e do voluntariado.    

Claudomilson Fernandes Braga (Sociólogo): O professor e sociólogo da Universidade 

Federal de Goiás, Claudomilson Braga foi escolhido por ser um pesquisador na área de 

cidadania, que pôde explicitar vários aspectos do tema envolvendo as pessoas em situação 

de rua.    
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Ludymilla Carolina de Lima (Coordenadora do projeto): Foi escolhida por sera 

coordenadora da iniciativa em Goiânia. Desde o primeiro momento ela foi a principal fonte 

para o desenvolvimento do trabalho.    

Marina David de Freitas (Estudante e voluntária): A estudante de direito é voluntária 

do projeto há vários anos e contribuiu com os relatos de várias pessoas em situação de rua 

os quais ela ouviu durante todo esse tempo. Além disso, Marina pontuou questões como o 

preconceito sofrido por essas pessoas.    

Margareth Sarmento Maia (Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de 

Assistência Social): Constantemente envolvida com a questão de pessoas em situação de 

rua em Goiânia, Margareth falou sobre a relação da Secretaria de Assistência Social com 

organizações não governamentais que também procuram oferecer algum tipo de ajuda a 

esse grupo.    

Vinicius Jorge Ribeiro Lima (Jornalista e fundador do SP Invisível): Como o fundador 

do projeto reside na cidade de São Paulo, para a entrevista com Vinicius Lima foi preciso 

enviar as perguntas por e-mail, para que então ele pudesse gravar o vídeo.    

 

6.4 PROCEDIMENTO GERAL: 

A proposta com os entrevistados foi de produzir um diálogo através das perguntas 

realizadas. Foi elaborada uma pauta para cada entrevistado, com perguntas abertas. As 

entrevistas foram feitas de forma individual com cada fonte.  O vídeo documentário tem 21 

minutos e 28 segundos de duração.  

Com seis entrevistados ao todo, o trabalho procura mostrar o objetivo do projeto 

Invisível GO, como são as ações do grupo, os relatos das pessoas em situação de rua no 

Instagram, a visão de um sociólogo, uma psicóloga e uma assistente social sobre o projeto, 

além do surgimento em São Paulo. Foi usado também material em vídeo feito pela própria 

ONG.O vídeo está disponível na plataforma Youtube no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=cMzMcpP13u4 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em uma sociedade cada vez mais envolvida com os conceitos do capitalismo 

neoliberal as pessoas se tornam individualistas, preconceituosas, discriminadoras e até certo 
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ponto desumanas em relação às necessidades do outro.  O vídeo documentário “Você 

enxerga ou nem vê?” procurou abordar o projeto Invisível GO, que mostra os relatos de 

pessoas em situação de rua de Goiânia no perfil da iniciativa no Instagram. Essas pessoas 

estão abandonadas a própria sorte pelo Estado que se mostra incapaz de promover a 

cidadania no sentido amplo da palavra.    

O registro por meio de vídeo foi a melhor maneira encontrada para retratar o tema, 

podendo assim mostrar um pouco de algumas histórias presentes no Invisível GO, assim 

como um pouco da história, das ações realizadas pelo grupo e das opiniões de pessoas 

envolvidas com os temas apresentados.    

Abordando de cidadania, a redes sociais e preconceito, o vídeo documentário 

procurou apresentar o tema com seriedade e empenho jornalístico. O modo de 

documentário utilizado, o modo observativo, valoriza a exposição da vida da forma como ela 

é, evitando a encenação e observando as coisas conforme acontece.    

O trabalho nos leva a refletir como a comunicação digital, mais precisamente as 

redes sociais e nesse caso nos referimos ao Instagram de uma ONG pode fazer com que 

tristes histórias de abandono sejam transformadas em relatos que podem alcançar milhares 

de pessoas e sensibilizar muitas delas a participar e contribuir para que essas histórias 

possam ter um final de acolhimento.  

É certo que a ONG Invisivel GO não consegue suprir todas as necessidades desses 

cidadãos que moram nas ruas e vivem a margem da sociedade, mas também é bem certo 

que é possível mostrar os rostos, contar experiências, reconhecer que o outro que não teve 

as mesmas oportunidades também é um cidadão com direitos e deveres. Apesar de suas 

fragilidades sociais também faz parte da sociedade e deve ser reconhecido como tal.   

O projeto evidencia o que muitas pessoas não querem ver, que não querem 

reconhece: o abandono, a negligência do Estado, a falta de solidariedade de ser humano 

enquanto membro de uma fraternidade que deveria ser universal. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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DO YOU SEE OR NOT SEE? 
 

ABSTRACT  
 
The article presents a reflection on homeless people in Goiânia from the perspective of a project 
developed by volunteers and portrayed in a documentary video produced by a journalist. This is a 
case study on the invisible GO project inspired by a similar model created in 2014 in the city of São 
Paulo. The project rescues, through the social network Instagram, the life story of people who often 
go unnoticed by much of society. The project arrived in Goiânia in 2016 and is also developed by a 
group of volunteers. The article discusses this invisibility of the homeless citizen and the situations of 
vulnerability to which they are exposed on a daily basis. The NGO now has almost 12,000 followers 
on its Instagram page. The work uses the bibliographic survey as a methodology, as it is an important 
method for gathering information on the subject studied. The case study is also used to understand 
in greater depth the work carried out by the NGO. In addition, a survey carried out by the 
Department of Social Sciences of the Federal University of Goiás with statistical data on homeless 
people in Goiânia is also used. The result also involves the stages of elaboration of a documentary 
video that shows the actions developed by the NGO in the streets of Goiânia. The documentary 
entitled: “Do you see or not see?”, presents the characteristics of this initiative that has spread in 
several Brazilian capitals. The article presents an important contribution regarding the reflection on 
the use of communication in social networks (in this case Instagram) as a tool for the inclusion of 
these people in society. The people approached in the NGO's actions demonstrate receptivity in the 
approach and interest in sharing their life stories. In this work we use concepts from Souza (2006) on 
the construction of sub-citizenship, Dallari (1998) and Benevides Soares (2013) on citizenship and 
Human Rights. 
 
Keywords: Street situation- invisibility, citizenship, humanrights 
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A HISTÓRIA DE UM ‘CRIMINOSO’ CONTADA PELOS JORNAIS: A NARRATIVA DE 
(DES)CONSTRUÇÃO DE MARCÃO NAS PÁGINAS DOS IMPRESSOS DE PONTA GROSSA 

 
Afonso Ferreira Verner1 

Cintia Xavier2 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo discute a (des)construção de um personagem nas páginas policiais dos jornais de 
Ponta Grossa, cidade no interior do Paraná, no final dos anos 1990. Marcos Antônio de Oliveira, 21 
anos, foi o eixo de reportagens dos jornais Diário dos Campos, Diário da Manhã e Jornal da Manhã, 
em novembro de 1998. A odisseia do rapaz teve diversos capítulos, com assaltos cinematográficos e 
fugas, repercutidas em manchetes, reportagens com espaço e humanização, que contaram os feitos 
do jovem negro, pobre e morador da periferia, até a morte. O estudo debate como a narrativa 
jornalística construiu um personagem contraditório e que conquistou espaço de destaque nos 
jornais. A coleta de dados foi realizada durante a produção da dissertação defendida no Programa 
Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Este artigo tem como foco 
o material publicado nos três jornais durante o mês de novembro de 1998 a partir de conceitos como 
faits divers e de ritualização do acontecimento morte. A proposta busca compreender como a 
narrativa jornalística tratou da caçada e da morte de um jovem negro nas páginas policiais, ao 
mesmo tempo que esse jovem também foi elevado ao posto de destaque no noticiário. Para tanto, 
são coletadas notícias que tratam de Marcão nos jornais e o estudo discute como Marcos é tratado 
como figura importante do dia a dia noticioso, ocupando espaços de destaque, mas também como 
some das páginas policiais logo após ser morto. A pesquisa também revela marcas do jornalismo dos 
anos 1990 no interior do Brasil, com uso de termos pejorativos e preconceituosos para os moradores 
das periferias.  
 
Palavras-chave: Morte; valor-notícia; acontecimento; jornalismo; fait divers; 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A prática jornalística de contar acontecimentos recorre com frequência ao uso de 

personagens para humanizar relatos (ALSINA, 2009). Nas páginas policiais, as figuras de 

destaque tinham a tendência de serem ocupadas por “homens da lei”, (LOPES , 2012) sejam 

eles delegados no comando de investigações importantes, policiais civis ou militares que 

presenciaram crimes de impacto, ou de “criminosos” que ganharam destaque a partir dos 

delitos cometidos - normalmente crimes hediondos e com repercussão diante da opinião 

pública. 
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O presente estudo debate um caso à parte na composição dos personagens da 

cobertura policial convencional. Durante a coleta de material para dissertação defendida no 

Programa de Mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

encontramos notícias recorrentes sobre Marcos Antônio de Oliveira, 21 anos. Em novembro 

de 1998, Marcos, mais conhecido como Marcão, ocupou com destaque parte do noticiário 

dos três impressos que circulavam no município: Diário dos Campos (DC), Diário da Manhã 

(DM) e Jornal da Manhã (JM) durante os meses de outubro e novembro de 1998. 

Marcos não era delegado e nem policial, era “criminoso”, de acordo com os jornais 

analisados - o rapaz era apontado como responsável por uma série de assaltos. Com isso, a 

história dele foi noticiada pelos veículos impressos da cidade no período analisado, com 

direito a manchete e fotos na capa. O presente estudo discute como a narrativa jornalística 

compôs o personagem representado por Marcão nas páginas jornalísticas – isso é efetivado 

com o uso de recursos de jornalismo literário e também a partir da exploração da ideia de 

interesse humano (VAZ, 2012). 

Em um primeiro momento é exposta uma revisão teórica sobre conceitos como 

acontecimento morte e fait divers - a partir deles busca-se relacionar a cobertura dos jornais 

com os aspectos teóricos da narrativa jornalística. Esses conceitos ainda funcionam para 

dialogar teoricamente com o objeto do artigo, como também são articulados 

metodologicamente para analisar os conteúdos publicados nos jornais estudados.  

Em um segundo momento, apresenta-se o funcionamento da coleta de dados sobre 

o caso em questão e, por fim, descreve-se a cobertura dada aos fatos atribuídos a Marcão 

registrados nos periódicos estudados. Neste último tópico, a proposta é relacionar os 

aspectos teóricos com aquilo que se encontra na prática da narrativa jornalística. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

A vida cotidiana, regulada pelo modo de produção capitalista, é marcada por uma 

série de acontecimentos diários, rotineiros e previsíveis. No entanto, essa mesma sequência 

previsível de acontecimentos tem a monotonia aparente quebrada por acontecimentos que 

rompem a normalidade e que podem ser considerados de alguma maneira imprevisíveis ou 

mesmo notáveis.  
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Alguns desses fatos são observados mais de perto por jornalistas e se transformam 

em notícia3, ganhando algum espaço no noticiário do dia. Outros acontecimentos, mesmo 

sendo estranhos diante do rol de fatos rotineiros, não ganham o status de produto noticioso 

e seguem compondo o grupo de episódios diários e previsíveis que integram nosso 

cotidiano, passando despercebidos. 

Dessa mesma forma, podemos adotar a ideia de que a morte violenta compõe 

cotidianamente o noticiário proposto pelos veículos de comunicação (VAZ, 2012). Seja uma 

morte acidental, trágica, violenta ou natural, seja a vítima anônima ou uma pessoa notória, a 

morte é apresentada como acontecimento valioso para cobertura jornalística e 

normalmente recebe atenção por parte da imprensa.  

Esse tipo de acontecimento ocupa diferentes lugares, composições e cenários nas 

páginas dos jornais, nas imagens dos telejornais e nas transmissões radiofônicas, a depender 

da avaliação de uma série de valores-notícia, critérios de noticiabilidade4 e da abordagem 

editorial.   

Elton Antunes (2012) apresenta uma reflexão sobre “ausências” do jornalismo ao 

observar notícias sobre a morte violenta. O autor defende que determinadas coberturas, por 

meio do que conceitua como “narrativas verbais e imagéticas”, sugerem ou acentuam uma 

natureza dramática das ocorrências que terminam em morte - esse seria um procedimento 

naturalizado na prática jornalística.  

Na visão de Antunes (2012), as notícias sobre morte têm os aspectos pitorescos 

destacados em detrimento de explicações mais contextuais, por exemplo - perspectiva que 

se aproxima do conceito de faits divers (MOTTA, 2007). Por sua vez, os fait divers seriam 

fatos que teriam características ordinárias, mas que acabam sendo transformados em 

conteúdo noticioso a partir do interesse humano. 

“O que faz um acontecimento qualquer ganhar o estatuto da notícia?” é a questão 

que Luiz Gonzaga Motta (1997) se propõe a investigar. Na visão do autor, a literatura sobre o 

                                                 
3
 Adotamos a ideia de notícia a partir da concepção construcionista. Ou seja: a notícia é um relato altamente 

selecionado, construído pelos meios de comunicação e seus profissionais e negociado entre vários agentes. Tal 
construção da realidade é feita, tendo como base, valores-notícia, critérios e a noticiabilidade de cada um 
desses acontecimentos transformados em notícia – esse rol de fatores é algo partilhado, em linhas gerais, pelos 
profissionais do campo. 
4 

Com base em Gislene Silva (2005) e Marcos Paulo Silva (2013), optamos pela abordagem em que valores-
notícia e critérios de noticiabilidade não são sinônimos, mas sim conceitos distintos. Por sua vez, os valores são 
aspectos diretamente ligados ao acontecimento, enquanto os critérios de noticiabilidade são diretrizes 
adotadas na produção da notícia, como aspectos e viabilidade na cobertura e política editorial, por exemplo. 
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assunto tende a apontar um valor-notícia e um critério de noticiabilidade como 

fundamentais: os atributos do fato em si (valor-notícia) – a matéria-prima das notícias – e as 

circunstâncias e exigências do trabalho jornalístico (critério de noticiabilidade), 

respectivamente. 

No entanto, nas notícias de interesse humano (faits divers) esses atributos seriam 

aplicados apenas de maneira relativa. A razão de ser desses relatos noticiosos é o interesse 

que despertam no público e, por conta disso, permite-se maior liberdade interpretativa por 

parte dos jornalistas, não apenas na seleção do objeto noticioso como também no seu 

tratamento (MOTTA, 1997).  

Uma das explicações de Motta (1997) sobre faits divers diz respeito à dimensão 

narrativa das notícias. Nesta perspectiva, os relatos de interesse humano podem ser 

entendidos como pertencendo à ordem do mito, uma vez que veiculam respostas plausíveis 

para questões desconcertantes sob a forma de estórias. Nestes relatos, “o real é apenas um 

vago referente” um ponto de partida para a “livre interpretação do narrador” (MOTTA, 

1997, p. 315). 

Motta (1997) entende que a literatura sobre a produção de notícias sinaliza para dois 

critérios de noticiabilidade como fundamentais: os atributos do fato em si – a matéria-prima 

das notícias – e as circunstâncias e exigências do trabalho jornalístico. Nas notícias de 

interesse humano (fait divers), porém, esses atributos aplicam-se apenas de maneira 

relativa.  

O pesquisador entende que isso acontece por motivos ligados ao público 

consumidor. Para Motta (1997), a razão de existir dessas notícias é o interesse que 

despertam no público e, por conta disso, permite-se maior liberdade interpretativa por parte 

dos jornalistas, não apenas na seleção do objeto noticioso como também no seu tratamento 

e produção. 

No que diz respeito ao primeiro aspecto da seleção de fait divers no processo 

jornalístico, o uso dos valores-notícia na seleção das notícias de interesse humano, Motta 

(1997) entende que o valor-notícia dos relatos de interesse humano seria uma escolha 

subjetiva. Do outro lado, a seleção dos relatos de hard news, seriam avaliados de forma 

inversa: a escolha do fato para se tornar notícia é objetiva, institucional, ou como diz o 

autor: “o fato se faz escolher” (Motta, 1997, p. 313).  
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Com relação ao segundo aspecto tratado por Motta (1997), enquanto as hard news 

tenderiam ao registro e à objetividade, nas notícias de interesse humano o jornalista teria 

grande autonomia interpretativa e, até mesmo, inventiva. Nessas notícias, a dimensão 

narrativa do relato jornalístico teria um papel fundamental. Para o autor: “Não é o fato que 

conta, mas sim o conto do fato” (MOTTA, 1997, p. 315). 

No caso aqui observado e analisado, há primeiro um tratamento da mídia noticiosa 

sobre o personagem Marcão em vida. Após a morte do rapaz, retratada pelos periódicos 

estudados de formas distintas e até complementares, a narrativa sobre a vida do jovem 

ganha outros contornos, com o acontecimento morte sendo tratado na narrativa jornalística 

a partir de diferentes abordagens. 

Na visão de Antunes (2012, p. 41), acentuar a característica dramática do 

acontecimento morte seria uma maneira de acentuar a visibilidade dessas “mortes comuns” 

de todo dia e fazê-las adquirirem uma feição de mortes “extraordinárias”. Outros autores 

(VAZ, 2012; TAVARES; 2012) também salientam tal caráter “extraordinário” nas mortes que 

aparecem cotidianamente nas páginas dos jornais. 

Dessa forma, o tratamento da morte violenta, substrato frequente da cobertura 

policial, por vezes está ligado à ideia de faits divers, principalmente quando o óbito é 

ritualizado e potencializado pela narrativa jornalística (TAVARES, 2012). Seguindo o 

raciocínio de Tavares (2012), as notícias sobre morte tendem a um debate paradoxal sobre 

como tratar o acontecimento.  

O autor salienta que as mortes podem ser relatadas acontecimentos como “comuns”, 

sejam elas mortes naturais ou não, ou mesmo mortes esperadas - uma pessoa doente, com 

idade avançada ou com uma doença rara. Para Tavares (2012), outra forma de tratar a 

morte é apresentar tal acontecimento como “inusitado”, seja ela violenta ou não - aqui a 

morte é tratada a partir do aspecto que a diferencia de outras mortes, essas sim comuns e 

ordinárias.  

Tavares (2012, p. 75) considera que existem indícios de um paradoxo na maneira 

como a morte é relatada nas práticas jornalísticas. Por um lado, a experiência jornalística 

coloca os acontecimentos como “excepcionalidades altamente ordinárias”, cujo caráter de 

ruptura aparece semanticamente expresso, por outro lado tal relato está configurado em 

uma prática narrativa que os “normaliza” e os faz parecer parte da vida cotidiana. Essa 
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dualidade, que acaba sendo normatizada pela narrativa jornalística, é considerada por 

Tavares (2012) a ritualização do acontecimento morte.      

Ainda segundo o autor, “a morte que nos “assusta” e que merece ser relatada 

diariamente” possui, como acontecimento, um caráter de surpresa. A presença rotineira 

desse tipo de notícia, entretanto, quando captada pela imprensa, dá a dimensão de sua 

vivência um outro caráter e uma outra natureza. “A morte cotidiana que abunda as páginas 

do jornal é, ela mesma, uma morte comum, que assim se torna, pela maneira como o jornal 

a faz, repetidamente, ordinária” (TAVARES, 2012 p. 75). 

Tavares (2012) defende que o entendimento de que é na experiência cotidiana que a 

prática jornalística busca referenciais para dar sentido e posicionar o acontecimento morte 

diante de outros acontecimentos rotineiros. O autor lembra que na lógica de produção 

jornalística há um pressuposto de que a notoriedade dos acontecimentos encontra-se na 

base da produção noticiosa (SOUSA, 2002). 

Por isso, Tavares (2012, p. 76) defende que “cabe falar, nesse viés, sobre aquilo, do 

cotidiano, que possuiria uma qualidade ímpar e mereceria destaque na disputa com as 

ocorrências diversas do fluxo diário dos aconteceres”. Dessa forma, as notícias, diante do 

grande fluxo de fatos diários, expressariam a existência de uma hermenêutica jornalística a 

partir do acontecimento sob dois aspectos.  

O primeiro deles seria a necessidade de o jornalismo falar sobre o que acontece no 

mundo e tirar dele substratos que reafirmem sua autoridade para narrar as coisas que de 

fato acontecem e compõem o cotidiano dos sujeitos sociais. Já o segundo consiste na tensão 

que os acontecimentos provocam às práticas baseadas em um certo regime de atualidade. 

Dessa forma, a ritualização do acontecimento morte feita na narrativa jornalística 

também pode ter sua existência ligada à ideia de faits divers. Defendemos aqui que a 

construção de narrativas sobre notícias de interesse humano tende a ser acompanhada da 

criação de personagens e da humanização desses sujeitos a partir de recursos da própria 

narrativa dos meios jornalísticos.  

Luiza Gonzaga Motta (1997) apresenta duas linhas possíveis de interpretação do 

significado das notícias de interesse humano (faits divers). A primeira delas refere-se ao 

conceito de meta-acontecimento, apresentado por Adriano Duarte Rodrigues (1993). A 

segunda diz respeito à dimensão narrativa das notícias apresentadas na cobertura cotidiana 

dos meios de comunicação. 
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Nesta segunda perspectiva, as notícias de interesse humano podem ser entendidas 

como pertencendo à ordem do mito, uma vez que apresentam respostas plausíveis para 

questões desconcertantes sob a forma de estórias. Nelas, “o real é apenas um vago 

referente”, um ponto de partida para a “livre interpretação do narrador” (MOTTA, 1997, p. 

315).  

Motta (1997) sugere que os fait divers nos obrigam a compreender o problema do 

valor-notícia em termos mais complexos do que os utilizados até o momento. O valor-notícia 

não dependeria apenas dos atributos dos fatos reais noticiados, mas da articulação deste 

com um segundo fator: a arbitrariedade dos jornalistas em como interpretar tais fatos diante 

dos valores e critérios estabelecidos no campo jornalístico.  

No entendimento de Afonso de Albuquerque (2000, p. 17), nas hard news haveria o 

predomínio do primeiro fator, e as notícias tenderiam “mais para o registro e a 

objetividade”. De outro lado, nas soft news, por sua vez “a narrativa se revela com toda a 

sua liberdade de criação” (Motta, 1997, p. 318). Essa segunda possibilidade também daria 

mais possibilidades para a própria construção da narrativa jornalística. 

Desta forma, o que aqui se pretende é buscar compreender como a narrativa 

jornalística incluiu relatos de interesse humano sobre a caçada e a morte de Marcão na 

cobertura noticiosa. Mesmo que do ponto de vista dos valores-notícia e critérios de 

noticiabilidade faltassem elementos concretos para justificar tal composição da realidade 

construída pelos jornais, a saga de Marcão foi amplamente noticiada a partir de uma outra 

possibilidade da narrativa jornalística.  

Os fait-divers produzidos a partir da vida e morte de Marcão estão inclusos em uma 

cobertura episódica em que boa parte dos relatos obedecia a outros aspectos da prática 

jornalística. Com isso, buscamos encontrar outras explicações e aspectos que pudessem 

esclarecer o porquê a morte de um jovem negro, suposto criminoso e morador da periferia 

mobilizou a cobertura de jornais e, mais do que isso, ganhou destaque no retrato de mundo 

apresentado por tais veículos.   
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1.1 - O personagem ‘Marcão’ 

A história de Marcos Antônio de Oliveira, o Marcão, foi encontrada por acaso durante 

a pesquisa de mestrado.5 Durante a leitura do material para a dissertação, nos deparamos 

com o personagem recorrente nas páginas policiais. Desta forma, optamos por buscar 

compreender quais mecanismos levaram a morte de um jovem negro em suposto confronto 

com a polícia a ascender ao posto de notícia de destaque. 

Marcos Antônio era um jovem de 20 anos morador da região da Coronel Cláudio, em 

Ponta Grossa, cidade no interior do Paraná. Em 1998, a figura de Marcão, como ele era 

conhecido, passou a figurar nos três jornais estudados neste artigo. Na narrativa jornalística, 

ele foi apontado como “líder de uma gangue” responsável por crimes diversos, desde 

latrocínios a furtos e roubos. A história em torno da figura de Marcão acaba ganhando 

espaço no noticiário e ele se torna referência como “líder” da suposta gangue - tais 

classificações e crimes foram negados pelo próprio Marcos posteriormente.   

A coleta de informações para a dissertação foi realizada nos jornais impressos 

disponíveis nos arquivos públicos da Casa da Memória de Ponta Grossa e do Museu Campos 

Gerais, mantido pela UEPG - dependendo do período, o número de jornais impressos em 

circulação variou de dois ou três. No período aqui analisado (outubro e novembro de 1998), 

circulavam na cidade três veículos impressos: Diário dos Campos, Jornal da Manhã e Diário 

da Manhã6. 

Ao todo, 26 notícias citando o nome de Marcão foram publicadas nos periódicos nos 

meses de outubro e novembro de 1998 - todas as edições publicadas neste período foram 

consultadas e todas as notícias que citavam o caso foram fotografadas e analisadas. A Tabela 

1 reúne as informações sobre as notícias a respeito do objeto do estudo. Também são 

enumeradas as manchetes dos periódicos que tratam do caso no período especificado e as 

chamadas de capa sobre as notícias que relatam a saga de Marcão.  

 

 

 

                                                 
5 

Na oportunidade, o foco era coletar e sistematizar em tabelas o material empírico que baseou o objeto de 
análise da dissertação defendida em 2017 no Programa de Mestrado em Jornalismo da UEPG: VERNER, Afonso 
Ferreira. A ritualização do acontecimento morte no jornalismo impresso de Ponta Grossa: uma análise do 
Diário dos Campos, Jornal da Manhã e Diário da Manhã, 2017, 268f.  
6
 Cita o número exato de edições analisadas. 
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Tabela 1 - Notícias por periódicos e presença na capa 

Jornal Manchete Chamada na capa Abre de página Notícia 
secundária 

Diário da Manhã 0 1 5 5 

Diário dos 
Campos 

1 3 6 4 

Jornal da Manhã 2 0 5 1 

Total 3 4 16 10 

Fonte: O autor (2021) 

 

Ao todo, foram 16 abres de página7 (notícia principal da editoria que trata dos 

assuntos policiais) no período estudado e outras 10 notícias secundárias8 que trataram do 

tema. Há um equilíbrio entre o Diário da Manhã e o Diário dos Campos - ambos publicaram 

10 notícias sobre o assunto no período. Já o Jornal da Manhã somou seis notícias sobre a 

saga de Marcão, 5 delas foram “abre” de página.  

A narrativa sobre Marcos Antônio Ramos de Oliveira, então com 21 anos e conhecido 

como Marcão, começa a ter espaço no noticiário estudado no começo do mês de outubro. 

Naquele período, os três periódicos noticiam crimes envolvendo uma gangue da região da 

vila Coronel Cláudio - o bairro é uma região pobre de Ponta Grossa e, ao menos na amostra 

estudada, só tem espaço no noticiário em casos criminais e eventos ligados à violência 

urbana no município. 

O começo da narrativa sobre Marcão é caracterizado por especulações expostas no 

texto jornalístico sobre o envolvimento da gangue, supostamente comandada por ele, em 

crimes diversos. Em outubro de 1998, os jornais da cidade já noticiavam operações das 

polícias Civil e Militar na região da Coronel Cláudio - os “arrastões”, como eram conhecidos, 

eram feitos para combater crimes como furtos a pedestres e residências.  

O Jornal da Manhã traz no dia 2 de outubro de 1998 a seguinte manchete: “Violência 

impera na Coronel Cláudio” - por não citar o nome de Marcão, a notícia não é incluída no 

corpus da pesquisa, mas dá uma amostra do clima criado pelo noticiário. O relato já narra o 

“clima de horror” na e cita a existência de gangues que praticariam crimes variados na 

localidade - o conteúdo também tem destaque na página interna do jornal, sendo a principal 

notícia da editoria.  

                                                 
7 Aqui usamos o termo “abre de página” para se referir a principal notícia da página, normalmente 

acompanhada de foto.  

8 São consideradas notícias secundárias aquelas que estão abaixo do abre de página.  
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Figura 1:  Manchete relata clima de tensão 

 

Fonte: Jornal da Manhã, edição de 2 de abril 

 

É apenas no dia 8 de outubro que Marcão é nominalmente citado no Jornal da 

Manhã. O título do abre de página é “Bandido promete matar policiais” e a notícia é 

acompanhada do seguinte subtítulo: ““Vou matar um da PM e um da Civil para mostrar 

quem eu sou”, ameaçou o líder da gangue do Marcão”” - a afirmação depois foi questionada 

pelo próprio Marcos em entrevista concedida a outro veículo. 

Também no dia 8 de outubro o Diário da Manhã, publica a seguinte reportagem na 

editoria Segurança: “Marcão foge de cerco policial”. O texto é ilustrado por uma foto de 

policiais em meio a um matagal e destaca que “Marcos Antônio de Oliveira, a quem estão 

sendo imputados crimes na Vila Coronel Cláudio e Rio Branco”, havia fugido de uma 

operação policial.  

A notícia já relatava que Marcos era apontado como responsável pelos crimes sendo 

“apontado por moradores”, mas não cita ordens judiciais para prendê-lo ou mesmo detê-lo. 

A formação da quadrilha supostamente comandada por Marcão é assegurada por um garoto 

preso e também por moradores. O texto narra: “Marcão obteve êxito nos seus ziguezagues 

pelas ruelas esburacadas e pelos carreiros que separam os barracos das duas favelas”. 

Essa mesma citação inicial já apresenta o ‘status’ de Marcos. O texto tem uma 

retranca que leva o título de “Fama”. Esse trecho da notícia relata, a partir da visão do 

comandante da operação, o tenente da Polícia Militar (PM) Luís Darany, seriam os próprios 
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moradores da Coronel Cláudio e Vila Rio Branco que “criaram a fama de Marcão”, 

qualificando como “espetaculares” as fugas do rapaz deste e de outros cercos policiais.  

Já no dia 9 de outubro, o mesmo Diário da Manhã traz uma notícia secundária com o 

seguinte título: “Tia de Marcão diz que ele é inocente”. O conteúdo é ilustrado por uma foto 

de Neusa Ramos Vieira, tia de Marcos e responsável por criá-lo. A notícia já qualifica Marcos 

como “bandido” e ressalta que ele é acusado de diversos outros crimes, alguns deles já em 

fase de julgamento.  

Nas próximas duas semanas a caçada em busca de Marcão desaparece das páginas 

dos jornais estudados - isso pode ser reflexo do noticiário sobre o caso do Bruxo do Guaragi9. 

Em seguida, no dia 27 de outubro, Marcão volta a compor o noticiário também no Diário da 

Manhã em uma notícia no pé da página, intitulada “Marcão foge mais uma vez” - o texto 

relata uma nova operação com intuito de prender Marcos que acabou frustrada, mesmo 

prendendo outros foragidos da Justiça. 

Na edição seguinte, do dia 28 de outubro, o Diário da Manhã publica uma 

reportagem de destaque no topo da página com o seguinte título “Polícia ouve amásia de 

Marcão”. A notícia traz uma foto de Márcia Gonçalvez, companheira de Marcos e filha de 

uma das suas supostas vítimas - a mulher defende a inocência do companheiro no latrocínio 

que terminou com a morte do pai de Márcia. 

Uma nova citação formal ao nome de Marcos volta a acontecer apenas no dia 10 de 

novembro, quando uma notícia publicada no Diário da Manhã cita Marcos como suspeito de 

um latrocínio registrado em um bairro da cidade em abril daquele ano. Um dia depois, 11 de 

novembro, o mesmo periódico publica uma nota sem foto da prisão de Dirceu Cardoso, já 

acusado do latrocínio e que nomina Marcos como comparsa em diversos crimes, como 

assaltos, furtos e sequestros.  

A notícia ainda revela que o paradeiro de Marcão era desconhecido e que as forças 

de segurança preparavam uma ação para prendê-lo. Nesse mesmo dia, 11 de novembro, 

desta vez no Diário dos Campos, a página policial traz uma reportagem intitulada: “Preso 

admite participação em gangue”, com o seguinte subtítulo: “Dirceu Cardoso confessou ter 

                                                 
9
 O caso em questão trata-se de assassinatos em série registrados no Distrito do Guaragi, também em Ponta 

Grossa. Inicialmente as mortes foram relacionadas à magia negra, hipótese que depois foi descartada, e 
ganharam destaque nacional. Para saber mais, leia: VERNER, Afonso Ferreira; XAVIER, Cintia. Assassinatos em 
série transformados em acontecimento jornalístico nas páginas do Diário da Manhã: o caso do Bruxo do 
Guaragi. Pauta Geral, v. 4, n. 1, p. 116-133, 2017. 
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cometido três assaltos mas negou conhecer o paradeiro de Marcão”. A reportagem é 

ilustrada com uma foto de Dirceu em frente ao banner da Polícia Civil, já preso. 

No dia 12 de novembro de 1998 a história de Marcos alcança um espaço privilegiado 

no noticiário ponta-grossense. Nesta data, o Diário dos Campos publica uma manchete com 

foto que ocupa todo o primeiro quadrante da primeira página - o que revela sinal de 

prestígio para o assunto. A edição traz a seguinte manchete: “Marcão admite dois crimes e 

revela que tem medo da morte”.  

 

Figura 2: Manchete para a história de Marcão 

 

Fonte: Diário dos Campos, 12 de novembro de 1998 

 

A manchete e acompanhada da seguinte linha-fina: “Sem armas e sem parada fixa, 

Marcos Antônio de Oliveira, 21 anos, desafia a polícia que está à sua caça”. A imagem 

reproduz a primeira página da edição do Diário dos Campos e mostra uma foto de Marcos, a 

única em vida publicada pelos jornais - nela Marcão aparece de costas e com o rosto coberto 

por um capuz.  

O destaque para o assunto leva o jornal a abrir uma editoria intitulada “Especial” 

para abrigar a entrevista de Marcão. No texto com título de “Tenho medo de morrer”, que 

leva a assinatura dos jornalistas Maria Gizele da Silva, Dirceu Portugal e Fabio Matavelli, 

Marcos fala sobre como ingressou no mundo do crime, responde acusações feitas pelas 
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autoridades contra ele e ainda é perguntando sobre sua infância e sobre o que pensa a 

respeito da polícia.  

 

Figura 3: Reportagem de página inteira com Marcão 

 

Fonte: Diário dos Campos, 12 de novembro de 1998 

 

Ao ser questionado sobre a infância, Marcos diz que foi “igual a de todo mundo”, 

destaca que nunca foi à escola e que só sabe rabiscar o próprio nome. Como se tentasse 

apresentar um álibi à sociedade ponta-grossense, leitora dos jornais, Marcos diz que 

trabalhou na casa de Roberto Mongruel, então vereador e presidente da Câmara Municipal 

de Ponta Grossa (CMPG) e destaca que nunca roubou nada de lá.  

Perguntado sobre o que pensa a respeito da polícia, Marcão destaca que os policiais 

costumam chegar ao bairro (Coronel Cláudio) dando tiros a esmo e defende-se que só está 
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“nessa vida” porque os policiais começaram a difamá-lo, atribuindo crimes contra ele. 

Marcos ainda diz que é perseguido pela polícia e, quando questionado sobre a “fama” de 

“bandido perigoso”, dispara: “Todo preto que assalta dizem que sou eu”. 

No dia 13 de novembro a saga de Marcão ganha um novo capítulo nas páginas do 

Diário dos Campos. Desta vez, a reportagem traz como ‘gancho’10 o posicionamento da 

família do rapaz e tem o seguinte título: “Família diz que Marcão pode se render”. A equipe 

de reportagem ouve familiares de Marcos em off11 que defendem que ele se entregue, sem 

dizer onde Marcos estava.  

Além disso, a mesma notícia traz uma retranca com o seguinte título: “Declarações”. 

O trecho da reportagem revela que o então prefeito, Jocelito Canto, afirmava que as 

autoridades policiais vinham sendo “desafiadas” por Marcão. Radialista e comunicador 

famoso na cidade, Jocelito destacava que se colocava como “ponte” para resolver a situação 

entre o assaltante e as autoridades. A mesma retranca traz uma rápida declaração de 

Roberto Mongruel, vereador citado por Marcos anteriormente, em que o político se 

solidarizava com as vítimas de Marcão e com a família do rapaz.  

Por fim, ainda no Diário dos Campos, na edição dos dias 14 e 15 de novembro, uma 

reportagem secundária é publicada com o seguinte título: “Apreensiva, família de Marcão 

critica fama de quadrilha”. Sem ser ilustrada com foto, a notícia é iniciada com um lead que 

narra que o filho de Marcão, Guilherme, reconhecia o pai a partir das fotos publicadas no 

jornal já que não o via há meses, segundo o relato da família. 

A notícia humaniza Marcos destacando o papel dele como pai e também como 

“arrimo de família”. O conteúdo ainda expõe uma crítica da família à fama atribuída ao 

rapaz. Na reportagem a tia de Marcão, Neusa Ramos Oliveira, destaca que crimes diversos 

vinham sendo “colocados na conta” do sobrinho. Ela diz: “Esses dias uma pessoa foi 

assaltada por dois rapazes que usavam capuz. A mulher [vítima] disse que reconheceu o 

Marcão pela mão de preto. Como é que conhece alguém pela mão?”, questionava a tia.  

O capítulo final da saga de Marcão nas páginas dos jornais acontece no dia 17 de 

novembro. Pelos relatos oficiais, Marcos foi morto após um tiroteio na noite do sábado (14 

de novembro de 1998) nos fundos de um bar na vila Coronel Cláudio, bairro em que morava. 

                                                 
10 Na gíria jornalística a palavra ‘gancho’ representa o ângulo dado a determinada notícia.  

11 Consultar uma fonte em off prevê que ela conceda informações sem ter o nome identificado. 
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A morte do rapaz é destaque nos três periódicos estudados e em todos os jornais é 

apresentada como notícia “abre de página”, ou seja, publicada no local de maior destaque.  

A Tabela 2 reúne os três títulos dedicados à cobertura da morte de Marcão nas 

páginas dos jornais estudados. A primeira coluna apresenta o nome do jornal, a segunda o 

título da matéria, a terceira o subtítulo que acompanhava o conteúdo. Todas as notícias 

sobre a morte de Marcos foram publicadas apenas no dia 17 de novembro, apesar do crime 

ter acontecido na noite do dia 14, um sábado - nos domingos e nas segundas-feiras não 

haviam edições dos jornais diários.  

 

Tabela 2: Títulos sobre a morte de Marcão 

Veículo Título Subtítulo 

Jornal da Manhã “Marcão” morre em 
confronto com a PM 

Assaltante armado com faca teria atacado 
soldado da Polícia Militar que revidou e o 
matou a tiro, em um bar 

Diário dos Campos Morte de Marcão gera 
controvérsias 

Assaltante foi morto durante confronto com a 
PM. Inquérito será instaurado pelo 2º DP 

Diário da Manhã Marcão reage e acaba 
morto 

Um dos rastros deixados por Marcos Antônio 
de Oliveira: casa incendiada na Vila Coronel 
Claudio 

Fonte: Os autores (2021) 
 

Neste mesmo dia, os jornais publicam notícias secundárias em que familiares de 

Marcão questionam a ação da polícia, dizendo que o rapaz foi assassinado. Por sua vez, 

também há espaço para a nota oficial da Polícia Militar em que a corporação sustenta que 

Marcos foi morto após confrontar os policiais - o documento afirma que Marcos estaria 

armado, o que os familiares negam. 

As notícias publicadas no dia 17 de novembro são os últimos registros de Marcos nas 

páginas dos jornais ponta-grossenses. Após o óbito do rapaz, as páginas que reúnem 

conteúdo policial não citam mais seu nome ou a gangue na qual ele supostamente 

apareceria como líder. Depois de uma rápida ascensão e de conquistar destaque, Marcão 

desaparece das páginas policiais.  
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3 CONCLUSÕES 

A saga de Marcão narra um ponto de inflexão dos jornais estudados no período de 

acompanhamento do noticiário policial12 - pela primeira vez no período estuado, um jovem 

negro, semianalfabeto e morador da periferia ganhava espaço na cobertura do Diário dos 

Campos, Jornal da Manhã e Diário da Manhã. No entanto, o espaço dado à vida e morte de 

Marcão parece variar entre a tendência de apresentá-lo como um bandido “espetacular e 

perigoso” e um jovem fruto do sistema social desigual - ambos aspectos típicos dos fait 

divers.  

É preciso destacar que os fatos noticiados aqui analisados aconteceram em 1998, há 

mais de duas décadas, e algumas marcas deixadas no texto jornalístico podem denunciar 

essa “época” do jornalismo do interior do Brasil. Em mais de uma oportunidade nota-se a 

conotação negativa dos termos “favelas” “barracos” e “ruelas” - em alguns casos o uso dos 

termos mostra certo preconceito por parte da narrativa jornalística.  

Mas o que é destacável no caso de Marcão é que um suposto homem do crime ganha 

nome, sobrenome e feições próprias nas páginas do jornal - a dissertação de mestrado de 

um dos autores mostra que o padrão era justamente o contrário. Personagens da cobertura 

policial, especialmente dos casos de destaque e que tinham o noticiário estendido por dias, 

eram as vítimas ou os homens da lei.   

Neste caso, já em vida, Marcão torna-se pivô de uma suposta crise de segurança 

pública, desafia as autoridades e constrói uma aura de bandido perigoso. Ao mesmo tempo, 

os jornais também o apresentam como “arrimo de família”, “bom pai”, jovem que teve 

poucas oportunidades e ainda o descrevem como um sujeito capaz de tecer críticas à polícia, 

algo raro na cobertura policial até os dias de hoje. 

Nota-se ainda que Marcão foi alvo de uma manchete de amplo destaque em um dos 

jornais estudados, com direito a foto na capa, na página interna e entrevista pergunta-

resposta, um formato nobre do jornalismo impresso. Neste trecho, cabe ressaltar a intenção 

do próprio Marcão em apresentar as experiências profissionais na casa de nomes 

                                                 
12 Durante a dissertação de mestrado, os jornais que circulavam em Ponta Grossa tiveram o noticiário 

acompanhado por cinco trimestres: de agosto a outubro de 1990, de abril a junho de 1998, de outubro a 

dezembro de 1998, de setembro a novembro de 2012 e de julho a setembro de 2012. Durante todo esse 

período, Marcão foi o único caso de um jovem negro e pobre com destaque nas páginas policiais.  
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conhecidos da cidade quase como “credenciais” para ser aceito pela sociedade que o 

perseguia.  

Destaque ainda para o envolvimento direto de autoridades políticas do primeiro 

escalão do aspecto político na cobertura do caso, como Roberto Mongruel, vereador e ex-

patrão, e Jocelito Canto, então prefeito e comunicador popular na cidade. A saga de Marcão 

foi um dos poucos casos policiais acompanhados que pode ultrapassar a bolha da cobertura 

policialesca e dialogar com outras esferas, como a política e a discussão sobre racismo e 

segurança pública.  

Com a morte de Marcos a cobertura sobre o caso some das páginas dos jornais 

estudados - o que revela que a figura de Marcão, em certa medida construída e 

desconstruída pela narrativa jornalística, sustentava o noticiário sobre o caso. Após a morte 

de Marcão, no restante de novembro e dezembro daquele ano de 1998, os jornais não 

publicam nenhuma linha sobre o até então “bandido perigoso”. 

A morte de Marcão parece representar o fim imediato dos casos criminais da cidade 

e nos dias e semanas seguintes os jornais se ocupam de pautas como a diminuição da 

criminalidade e os cuidados com a segurança do lar nas festas de final de ano. A morte de 

Marcos representa o fim do perigo vindo da periferia da cidade, ao menos é isso o que 

representa a narrativa jornalística encontrada nos jornais analisados.  

Em um ano em que Lázaro Barbosa captou a atenção de toda a imprensa brasileira 

por 20 dias no interior de Goiás e no Distrito Federal, o caso de Marcão mostra que 

coberturas são raras, mas não únicas. A narrativa jornalística parece, vez ou outra, se apegar 

a personas específicas e humanizá-las ou demonizá-las ao noticiar crimes supostamente 

cometidos por essas pessoas.  

No caso de Marcão, foi apenas a criminalidade que lhe deu chance de ser manchete 

de um jornal, de falar sobre educação, violência, racismo e intolerância policial. Marcos foi 

mais um pivô da construção jornalística de figuras ordinárias que acabam sendo 

responsáveis por atos extraordinárias, mas são trocados logo em seguida por outros 

interesses do noticiário. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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THE STORY OF A 'CRIMINAL' TOLD BY THE NEWSPAPERS: THE NARRATIVE OF THE 

(UN)CONSTRUCTION OF MARCÃO IN THE PRINTED PAGES OF PONTA GROSSA 

 

ABSTRACT  
 

Abstract: The present article discusses the (un)construction of a character in the police pages of the 
newspapers of Ponta Grossa, a city in the interior of Paraná, in the late 1990s. Marcos Antônio de 
Oliveira, 21 years old, was the axis of reports in the newspapers Diário dos Campos, Diário da Manhã 
and Jornal da Manhã, in November 1998. The boy's odyssey had several chapters, with 
cinematographic robberies and escapes, reflected in headlines, reports with space and humanization, 
which told the deeds of the young black, poor and resident of the periphery, until his death. The 
study discusses how the journalistic narrative constructed a contradictory character who conquered 
a prominent space in the periodicals. The data collection was carried out during the production of 
the dissertation defended in the Post-Graduation Program in Journalism of the State University of 
Ponta Grossa. This article focuses on the material published in the three newspapers during the 
month of November 1998 based on concepts such as faits divers and ritualization of the death event. 
The proposal seeks to understand how the journalistic narrative dealt with the hunt and the death of 
a young black man in the police pages, at the same time that this young man was also elevated to the 
position of prominence in the news. For this purpose, news about Marcão in the studied newspapers 
are collected, and the study discusses how Marcos is treated as an important figure in the daily news, 
occupying prominent spaces, but also as something from the police pages soon after he was killed. 
The research also reveals marks of the journalism of the 1990s in the interior of Brazil, with the use 
of pejorative and prejudiced terms against residents of the peripheries.  
 
Keywords: Death; news value; event; journalism; fait divers; 
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MÍDIA NINJA E #29M: A COBERTURA DOS PROTESTOS PELA IMPRENSA BRASILEIRA1 
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RESUMO 
 

Este trabalho se propõe a oferecer uma contribuição para o debate sobre a atuação de veículos 
independentes como fortalecedores da cidadania e, consequentemente, fortalecedores da 
democracia no cenário político atual brasileiro. O artigo é pautado, principalmente, na repercussão 
das manifestações de 29 de maio de 2021 contra o governo de Jair Bolsonaro na imprensa tradicional 
(Jornal O Globo e Jornal O Estado de S. Paulo) comparada à cobertura feita pelo veículo 
independente Mídia NINJA (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação). A Mídia NINJA foi criada 
em 2013 e ganhou notoriedade e alcance nacional justamente durante as manifestações nacionais 
do mesmo ano. O veículo, que é financiado por colaboradores e organizações internacionais, se 
intitula como uma rede de comunicação livre e ativista, além de engajar mais de 2 milhões de 
apoiadores e contar com mais de 500 pessoas diretamente envolvidas no projeto espalhadas pelo 
Brasil. A Mídia NINJA defende a parcialidade como um princípio e a todo momento deixa em 
evidência seus objetivos e posicionamentos sociais, como por exemplo a busca por uma nova 
narrativa social. As manifestações “Fora Bolsonaro 29M” ou “#29M” reuniram centenas de milhares 
de pessoas em mais de 200 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal, segundo organizadores, 
além de movimentar e promover debates e centenas de milhares de publicações também nas redes 
sociais. As motivações foram principalmente pautadas pela atuação do governo de Jair Bolsonaro 
durante a pandemia da Covid-19. Após o evento, foi percebido uma atuação detalhada do veículo 
Mídia NINJA durante a cobertura, com diversas transmissões ao vivo e dezenas de publicações e 
registros de todo o país e uma cobertura intimista, quase nula, dos veículos da grande imprensa. Para 
auxiliar na reflexão acerca da relevância no jornalismo independente e sua relação com a cidadania, 
serão trabalhadas as colocações e características do jornalismo trabalhadas por Groth (2011) e 
Traquina (2005) e os aspectos de cidadania apresentados principalmente por Bobbio (2004). Como 
resultado, é possível observar que o veículo Mídia NINJA desempenha importante papel social ao 
abordar de forma detalhada os protestos contra o governo e atuar de forma ativista, alcançando e 
movimentando um grande público nas redes sociais. 
 
Palavras-chave: Jornalismo; Cidadania; Mídia Independente; Mídia NINJA; Manifestações Nacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

“Ô, ô, ô, cara. Quem fala de... eu não sou coveiro, tá?" Jair Bolsonaro, em 20 de abril 

de 2020, interrompendo o jornalista em uma entrevista coletiva, em frente ao Palácio do 

Planalto. Nessa ocasião, o jornalista apenas tentava passar a informação que naquele dia, 

mais de 300 mortes ocorreram no país, em decorrência do Coronavírus. Infelizmente, frase 

como essa proferida pelo atual Presidente da República, não é uma exceção. Durante esses 

três anos de Governo, o que vimos e ouvimos foi uma enxurrada de indelicadezas e 

estupidez, oriundas de um governante sem empatia. Em um período tão catastrófico e 

sensível, o que menos se esperava era a arrogância de um líder para com jornalistas e seu 

povo.  Afinal, o país computa 582.6704 óbitos, aparecendo em 2º lugar5 no ranking em 

números de mortos no mundo.    

A lista de arbitrariedades de Bolsonaro com a pandemia é grande: incentivo a compra 

do “kit covid”, ironias à eficácia do uso de máscara, tentativas para vetar a população do 

isolamento social, recusa na compra de vacinas da Pfizer em agosto de 2020, e todos os 

obstáculos criados por seu Governo para assinar contratos com demais fabricantes de 

vacinas e assim, imunizar a população. Não é em vão que sua popularidade dá sinais de 

declínio. Em pesquisa divulgada pela Atlas Político, em 30 de julho de 2021, Jair Bolsonaro 

aparece com 62% de rejeição, perdendo para seus adversários em um possível segundo 

turno.     

Essa rejeição a Bolsonaro se expandiu às ruas do Brasil e mundo, onde manifestações 

foram criadas como forma de repúdio à inércia do presidente com a pandemia. Partidos de 

oposição, sindicatos, movimentos sociais, estudantes, classe artística e demais profissionais 

da sociedade civil, saíram às ruas pedindo o Impeachment e protestando sobre o descaso 

com a vacina. Nos últimos meses, quatro manifestações foram criadas: 29 de maio, 19 de 

junho, 3 de julho e 24 de julho. Com o lema: “Vacina no braço, comida no prato” os atos 

#forabolsonaro tomaram grandes proporções nas ruas e nas mídias sociais.    

Grande parte de todo esse manifesto vem impulsionado pelo poder das mídias 

sociais que possuem um cunho jornalístico, como no caso da Mídia NINJA. Só no Instagram, 

                                                 
4 Atualizado em 04 set. 2021. Disponível em:  https://covid.saude.gov.br/ 
5 Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/29/ranking-da-covid-como-o-brasil-se-

compara-a-outros-paises-em-mortes-casos-e-vacinas-aplicadas.ghtml 

https://covid.saude.gov.br/
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o perfil possui 3,9 milhões de seguidores com seu posicionamento crítico sobre o Governo e 

suas práticas antidemocráticas.  Enquanto isso, Bolsonaro tenta se desvencilhar da sua 

queda de popularidade, convocando suas chamadas “motociatas” junto aos seus 

apoiadores, para rodar alguns estados do Brasil. Uma forma estratégica e descabível para 

ignorar as manifestações contrárias ao seu Governo.    

Ao que parece, o Presidente continua não vendo a gravidade da pandemia. A tal 

"gripezinha", como o Coronavírus já foi nomeado por ele, não possui prioridade em seu 

Governo que, mais uma vez, vê a possibilidade de “afrouxar” as medidas de enfrentamento 

à pandemia. Bolsonaro segue seu pacto de agradar o empresariado, rejeitando a ideia de 

lockdown, deixando as fronteiras sempre abertas para a entrada de turistas. O Brasil cada 

dia mais precisa lutar para sobreviver ao vírus e as atrocidades de seu Presidente.  

 

2 O PAPEL SOCIAL DO JORNALISMO   

Segundo Groth (2011), o jornalismo é baseado na junção entre a personalidade 

moral-intelectual e a busca por um objetivo voltado para a liberdade e a humanidade. Ainda 

de acordo com o autor, a prática do jornalismo é voltada à sociedade. É basicamente o ato 

de expor fatos e levar informação a indivíduos e essa veiculação pode ser construída de 

diversas maneiras. O autor explica que o jornalismo não possui um valor próprio, mas um 

valor de efeito, ou seja, é um valor gerado por meio das diversas relações e interpretações 

anteriores. Além disso, sua prática pode ser aliada a diferentes objetivos.   

A informação pode e deve servir à sociedade, aos indivíduos bem como às suas 
coletividades para inúmeros fins instintivos de preservação e promoção, elevação e 
ampliação, que então dão à mediação do jornalismo o seu valor. No entanto, estes 
fins concorrem entre si e têm que ser medidos segundo valores elevados e mais 
elevados, e depois serem mantidos em uma escala (GROTH, 2011, p. 51).   

O autor explica que o jornal e a revista são meios de formação indispensáveis para a 

sociedade moderna e que sua prática se configura por meio de leis próprias que são 

baseadas em valores específicos. “O sentido e as características do jornalismo representam 

valores medianos bem específicos, a serem reconhecidos pelos valores de formação e da 

condução da sociedade” (GROTH, 2011, p. 51). Esses valores causam, muitas vezes, 

divergências sobre a forma com que determinada veiculação pode ocorrer.   

Para Traquina (2005), uma das principais funções do jornalismo é a capacidade de 
dar visibilidade a fatos secretos e/ou desconhecidos da população. Além disso, o 
autor afirma que “a importância de manter a credibilidade leva a um trabalho 
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constante de verificação dos fatos e de avaliação das fontes de informação. A 
exatidão da informação é também vital” (TRAQUINA, 2005, p.132).   

Os jornais e revistas, ainda segundo Groth (2011), são obras culturais capazes de 

gerar valores a atuar como influências na compreensão dos indivíduos. Por meio do 

jornalismo, uma pessoa é capaz não apenas de se informar sobre determinado tema, mas 

também está exposta a condições que facilitam seu entendimento e formação de opinião. O 

jornalismo disponibiliza fatores que auxiliam nesse processo. A forma com que essa relação 

com a informação vai ser construída está diretamente relacionada aos objetivos e vivências 

pessoais. Groth (2011) complementa que toda obra cultural tem como direcionamento o 

indivíduo e a construção da realidade.   

Groth (2011), ao discorrer sobre a essência do jornalismo, afirma que a sua prática 

está relacionada principalmente ao papel e significado da imprensa na sociedade. O 

jornalismo é capaz de pautar discussões coletivas e evidenciar fatos relevantes de diversas 

formas. Traquina (2005) pontua que os valores do jornalismo são voltados principalmente 

para a questão da verdade, independência, objetividade e serviço ao público, então, 

teoricamente, existe uma preocupação acerca desse conteúdo produzido e da função social 

na qual ele vai desempenhar.   

O jornalismo é instrumento essencial para o fortalecimento do direito à cidadania. 

Bobbio (2004) discorre que os direitos dos homens existem por meio da relação do indivíduo 

com a sociedade. A cidadania está relacionada ao poder de participação dos cidadãos, então 

é importante refletir sobre o papel da mídia na promoção da informação e incentivo à 

participação.  

 

3 MÍDIA NINJA E O JORNALISMO INDEPENDENTE 

A Mídia NINJA (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) foi criada em 11 de 

junho de 2013 e ganhou notoriedade nacional após fotografar, filmar e transmitir em tempo 

real os protestos de rua realizados no mesmo ano. Pablo Capilé, um dos líderes da iniciativa, 

publicou no dia 6 de junho de 2013, em seu perfil pessoal no Facebook, a mensagem que 

convocava profissionais da mídia para uma reunião aberta que trataria do projeto que ainda 

estava sendo elaborado.   

Semana que vem, terça-feira, dia 11 de junho vai rolar uma reunião aberta com 
profissionais de mídia, desempregados, ou a fim de se desempregar, para 
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apresentar um projeto que vem sendo elaborado em fogo brando há mais de um 
ano. E que agora está no ponto para receber todos os que se animarem com a 
ideia: NINJA (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação (CAPILÉ, on-line, 2013).  

Trata-se de uma rede descentralizada de mídia que declara e evidencia seu 

posicionamento político como sendo de extrema-esquerda, com atuação em mais de 250 

cidades no Brasil. Sua abordagem é conhecida pela militância sociopolítica, declarando-se 

ser uma alternativa à imprensa tradicional. Além de Capilé, Bruno Torturra, Rafael Vilela, 

Felipe Altenfelder, Dríade Aguiar, Filipe Peçanha e Thiago Dezan também foram 

responsáveis pela elaboração e execução do projeto de uma mídia livre. De acordo com o 

próprio site do veículo “O Jornalismo é uma das ferramentas e linguagens que utilizamos 

para levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não tem visibilidade nos meios 

convencionais de comunicação”.   

Surgimos em meio a multidão. Num momento decisivo em que a história do país se 
pôs diante de nós. Fomos os olhos, a voz e o coração de milhares de pessoas. 
Transmitindo de dentro os acontecimentos, nos envolvemos e fomos parte do 
processo de transmutação política de nossa geração (MÍDIA NINJA, on-line).    

A Mídia NINJA também evidencia em suas redes que não recebe financiamento nem 

possui alinhamento automático com nenhum partido político, ou seja, seu financiamento se 

dá por meio do investimento de colaboradores, apoio na estrutura e força de trabalho da 

rede Fora do Eixo, além de custeio e apoio de organizações internacionais interessadas em 

trabalhar com projetos ligados à questões socioambientais e culturais. O veículo esclarece 

sua autonomia ao trabalhar pautas diversas de forma independente. “Temos autonomia dos 

poderes econômicos e políticos, que não determinam nossa linha editorial nem os 

conteúdos que queremos comunicar (MÍDIA NINJA, on-line)”.  

Defendemos abertamente a parcialidade enquanto um princípio de nosso trabalho, 
por acreditar que nenhuma construção humana é capaz de ser imparcial, já que 
resulta da soma e do acúmulo de todas as suas experiências anteriores e de nossas 
visões de mundo. O Jornalismo – assim como a ciência – apoiaram-se 
historicamente na noção de imparcialidade como forma de ter credibilidade e 
legitimidade. Contudo, com uma nova lógica de troca de conteúdo e com novas 
possibilidades de audiência, mais do que buscar uma única “verdade” para os fatos, 
temos hoje uma multiplicidade de leituras e possibilidades, e isso é o que qualifica 
atualmente o conteúdo e é a base da troca de informação e credibilidade. 
Valorizamos a multiplicidade de parcialidades e buscamos alinhar a informação 
com um conjunto de valores e direitos sociais, com os quais temos compromisso e 
que para nós são fundamentais. Nossas pautas são nossas causas. Acreditamos no 
movimento e na transformação social, a partir de uma experiência radical de mídia 
livre e distribuída, a serviço de uma nova narrativa social, mais comunitária e mais 
afetiva (MÍDIA NINJA, on-line).   
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Além disso, é esclarecido que a Mídia NINJA também não recebe qualquer tipo de 

recurso público para seu funcionamento. Em texto publicado referente às perguntas 

frequentes sobre a iniciativa, é afirmada a necessidade e maior investimento público em 

novas mídias e novos veículos por meio de editais abertos e transparentes.   

Os veículos de comunicação corporativos sobrevivem às custas de altos 
investimentos públicos, tanto em publicidade quanto com crédito, financiamento, 
e renegociações de dívidas tributárias. Por outro lado, inexistem políticas públicas 
que – de forma transparente – democratizem os investimentos de comunicação 
aos veículos independentes e mesmo os próprios veículos públicos de 
comunicação, que operam de forma precária (MÍDIA NINJA, on-line).   

A Mídia NINJA, em nome de seus colaboradores, também publica um trecho onde 

mais uma vez é comentado sobre os objetivos e posicionamento da rede de comunicação, 

principalmente como atuante no processo de transformação social.   

Existe um processo de mais de uma década de construções, no qual iniciativas 
como o CMI (Centro de Mídia Independente), o Intervozes, o Fórum de Mídia Livre, 
o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação ou até mesmo as 
experiências de Rádios Livres e Comunitárias se formaram, se consolidaram e 
inspiraram a geração que concebeu a Mídia NINJA e outras iniciativas mais 
recentes. Para nós, a grande novidade está na visualização que é possível se fazer, 
hoje, da soma dessas iniciativas que ganham força e legitimidade para se 
apresentar como a nova grande mídia. Trata-se de uma ecologia de produção de 
conteúdos que tem capacidade de incidir diretamente nas disputas de imaginário 
contemporâneas e colaborar com a obtenção de conquistas públicas da sociedade. 
Em razão disso, compreendemos que muitas vezes estamos na contramão dos 
interesses dos veículos que fazem parte do sistema de comunicação corporativo no 
Brasil, faz parte da disputa, e a Mídia NINJA escolheu um lado (MÍDIA NINJA, on-
line).   

Além de ganhar alcance nacional logo nos primeiros meses de atuação, a Mídia NINJA 

também possui diálogo com midiativistas e grupos de mídias cidadãs em todo o mundo e já 

foi comentada por diversos veículos internacionais, como por exemplo The Guardian e New 

York Times. “Eles estão interessados em apresentar uma narrativa alternativa aos principais 

meios de comunicação, informando ao vivo da linha de frente (THE GUARDIAN, 2014)”.  

Um grupo, chamado N.I.N.J.A., siglas em português de Jornalismo Independente e 
Narrativas de Ação, circula pelas ruas com smartphones, câmeras e um gerador 
mantido em um carrinho de supermercado – um estúdio de produção improvisado 
e itinerante (NEW YORK TIMES, 2013).  

 

3.1 JORNALISMO E ATIVISMO ON-LINE 

As transmissões ao vivo de conteúdos jornalísticos por meio das redes sociais se 

tornaram cada vez mais comum com o avanço da tecnologia e aumento do uso de 
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dispositivos móveis. O processo de globalização foi importante e essencial para o acesso à 

informação e para mudanças relevantes na sociedade. Para Neves (2018), esse processo é 

responsável pela profusão de informação e interconexão do mundo em redes. Se tornou 

muito fácil saber o que está acontecendo ao vivo em várias partes do mundo de forma 

simples e ágil. De acordo com Castells (1999), as novas tecnologias da informação são 

capazes de integrar o mundo em redes globais e a comunicação feita por meio do uso de 

computadores gera comunidades virtuais.   

Recuero (2009) utiliza o teorema dos grafos para discorrer sobre a presença de redes 

sociais no ciberespaço e denomina as mesmas como sendo o conjunto e ligação entre atores 

e suas conexões.  

Os atores seriam as pessoas envolvidas e relacionadas na rede em específico, mas 
ao abordar as conexões desenvolvidas na internet, o termo se torna mais amplo. 
Por causa do distanciamento entre os envolvidos na interação social, principal 
característica da comunicação mediada por computador, os atores não são 
imediatamente discerníveis. Assim, neste caso, trabalha-se com representações 
dos atores sociais, ou com construções identitárias do ciberespaço (RECUERO, 
2009, p. 25).    

As redes sociais permitem a interação e formação de laços sociais entre os envolvidos 

no processo comunicativo. Recuero (2009) afirma que a interação é considerada a matéria-

prima das relações dos laços sociais e é influenciada pelas percepções e particularidades de 

cada ator. A interação social então se trata do processo comunicativo entre as partes e a 

forma com que ele ocorre. Além disso, as redes sociais possuem a capacidade de permitir a 

difusão de informações para diversos públicos e garantir maior alcance do conteúdo 

produzido. Para Recuero (2009), o ciberespaço e as ferramentas de comunicação 

apresentam singularidades quando se trata da interação entre as partes.   

O primeiro deles é que os atores não se dão imediatamente a conhecer. Não há 
pistas da linguagem não verbal e da interpretação do contexto da interação. É tudo 
construído pela mediação do computador. O segundo fator relevante é a influência 
das possibilidades de comunicação das ferramentas utilizadas pelos atores. Há 
multiplicidade de ferramentas que suportam essa interação e o fato de permitirem 
que a interação permaneça mesmo depois do ator estar desconectado do 
ciberespaço. Esse fato permite, por exemplo, o aparecimento de interações 
assíncronas (RECUERO, 2009, p. 32).   

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua), divulgada e desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), entre 2017 e 2018 houve contínuo e expressivo crescimento do uso da internet por 

parte da população. Em 2018, a internet era utilizada em 79,1% dos domicílios brasileiros. 
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Juntamente com o aumento do uso da internet, o uso das redes sociais no Brasil também 

apresenta um crescimento.    

De acordo com a pesquisa Global Digital Overview 2020, produzida em outubro de 

2020 e divulgada em 2021 por We Are Social e Hootsuite, mais de 4,5 bilhões de pessoas em 

todo o mundo já usam a internet, das quais 3,8 bilhões estão nas redes sociais. Quando se 

trata de dados nacionais, são 205,8 milhões de linhas de telefone celular, o equivalente a 

97% da população. Já o acesso à internet atinge 150,4 milhões de brasileiros, uma 

penetração de 71%, enquanto os usuários de redes sociais chegam a 140 milhões de 

pessoas, 66% do total de habitantes. Os brasileiros, ainda segundo a pesquisa, passam em 

média 3 horas e 31 minutos por dia conectados às redes sociais, perdendo apenas para 

Filipinas.   

O levantamento Digital News Report, realizado pelo Reuters Institute for the Study of 

Journalism e divulgado em 2020, aponta que, pela primeira vez desde o início da pesquisa 

em 2013, as redes sociais passam a televisão em preferência como meio de acesso a 

informações. 67% das pessoas ouvidas disseram usar as redes sociais como fontes de 

notícias e 66% afirmaram usar a TV. A pesquisa também esclarece que o acesso a notícias 

por meio de smartphones é estável, enquanto o acesso por meio de computadores diminuiu. 

O Facebook continua sendo a principal plataforma de acesso relacionado ao consumo de 

notícias no país, seguido do Whatsapp e Youtube. Visto o grande consumo de notícias por 

meio das redes sociais, se tornou cada vez mais comum a utilização de novas ferramentas na 

veiculação de conteúdos por parte das empresas jornalísticas.  

Reflexo desse aumento do uso das redes sociais e consequente aumento do consumo 

de notícias por meio das mesmas é o alcance e repercussão obtidos pela Mídia NINJA nas 

redes sociais. O trabalho da Mídia NINJA é distribuído em diversas plataformas além do 

próprio site oficial. Só no Instagram a conta do veículo6 possui mais de 3 milhões e 900 mil 

seguidores. Já no Facebook, a página7 da Mídia NINJA possui mais de 2 milhões e 200 mil 

curtidas e no Twitter, a conta8 do veículo possui mais de 900 mil seguidores.   

  

                                                 
6 Disponível em: https://www.instagram.com/midianinja/?hl=pt-br 

7 Disponível em: https://www.facebook.com/MidiaNINJA 

8 Disponível em: https://twitter.com/MidiaNINJA 

https://www.facebook.com/MidiaNINJA
https://twitter.com/MidiaNINJA
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4 MANIFESTAÇÕES DE 29 DE MAIO E REPERCUSSÃO  

O artigo trata de uma pesquisa qualitativa e as metodologias utilizadas se tratam 

basicamente da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso. De acordo com Duarte (2005), 

estudo de caso é um método qualitativo utilizado em diversas áreas do conhecimento com o 

objetivo de reunir o maior número possível de informações. Ainda segundo o autor, o 

estudo de caso possui quatro características essenciais:   

Particularismo: o estudo se centra em uma situação, acontecimento, programa ou 
fenômeno particular, proporcionando assim uma excelente via de análise prática 
de problemas da vida real; Descrição: o resultado final consiste na descrição 
detalhada de um assunto submetido à indagação; Explicação: o estudo de caso 
ajuda a compreender aquilo que submete à análise, formando parte de seus 
objetivos a obtenção de novas interpretações e perspectivas, assim como o 
descobrimento de novos significados e visões antes despercebidas; Indução: a 
maioria dos estudos de caso utiliza o raciocínio indutivo, segundo o qual os 
princípios e generalizações emergem a partir da análise dos dados particulares. Em 
muitas ocasiões, mais que verificar hipóteses formuladas, o estudo de caso 
pretende descobrir novas relações entre elementos. (DUARTE, 2005, p. 217).   

Para este trabalho, além das reflexões acerca da função social do jornalismo e do uso 

das redes sociais por parte de veículos jornalísticos, será observado o caso da cobertura do 

veículo independente Mídia NINJA durante as manifestações contra o governo de Jair 

Bolsonaro em 29 de maio de 2021, principalmente nas redes sociais Twitter e Instagram. 

Além disso, as capas de 30 de maio de 2021 do Jornal O Globo e Jornal O Estado de S. Paulo 

também serão observadas para que se obtenha um parâmetro da cobertura feita por 

veículos convencionais e por veículos independentes. Como parte da reflexão acerca da 

cobertura sobre as manifestações, serão observados também os textos publicados pelos 

veículos Brasil de Fato e El País Brasil e pelos observatórios Repórter Brasil e Observatório da 

Imprensa.   

As manifestações de 29 de maio de 2021, nomeadas “Fora Bolsonaro 29M” ou 

apenas “#29M”, reuniram e movimentaram milhares de pessoas pelo país, seja nas ruas ou 

nas redes sociais. Os protestos tiveram como principal motivação a atuação do governo de 

Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19, principalmente após repercussão de duas 

ações feitas pelo governo que auxiliaram no atraso da vacinação da população brasileira. A 

primeira se trata da recusa da compra da vacina, mesmo após diversos contatos feitos pela 

farmacêutica Pfizer, que estão sendo comprovados na Comissão Parlamentar de Inquérito 

em curso no Senado Federal.   
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A segunda ação trata da crise diplomática com a China, fornecedora de insumos para 

a produção da CoronaVac, causada principalmente por Ernesto Araújo, ex-ministro das 

Relações Exteriores e por Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo e filho do 

presidente Jair Bolsonaro. Além disso, é possível observar outras ações tão graves quanto as 

já citadas que também contribuíram para o cenário atual da Covid-19 no país, como por 

exemplos as aglomerações promovidas pelo presidente, o não uso de máscaras e a 

promoção de medicamentos sem comprovação científica.   

Em 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso da doença foi confirmado no Brasil. De 

acordo com o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma doença provocada pelo vírus SARS-

CoV-2 que apresenta infecções variáveis e é transmitida por meio do contato e interação 

entre pessoa infectada e pessoa saudável. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença constitui uma Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional e em 11 de março de 2020 a Covid-19 foi caracterizada como 

uma pandemia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de 

20 milhões de casos e mais de 560 mil mortes com a doença.   

Em maio de 2020, a Avaaz, comunidade de mobilização on-line, divulgou um 

levantamento sobre a Covid-19 que aponta que nove em cada 10 brasileiros entrevistados 

viram pelo menos uma informação falsa sobre a doença e que sete em cada 10 

entrevistados acreditaram ao menos uma vez em conteúdo desinformativo sobre a 

pandemia. Ainda de acordo com a pesquisa Avaaz (2020, on-line), “os internautas brasileiros 

acreditam mais nas informações falsas sobre o coronavírus que os italianos ou os 

estadunidenses”. O Whatsapp e o Facebook são as fontes de acesso mais citadas entre os 

entrevistados referente ao acesso ao conteúdo falso.   

Entende-se que o jornalismo e o acesso à informação são essenciais, principalmente 

no cenário em que o país se encontra. A desinformação por parte do governo e da 

população demonstra que mais do que nunca é necessária a disseminação não apenas sobre 

os fatos referentes à doença e à vacinação, mas também sobre as ações e posicionamentos 

do governo em relação à pandemia. O papel da imprensa é fundamental, especialmente em 

momentos de crises, porque é por meio do trabalho jornalístico que a população pode ter 

real noção do que acontece no país e no mundo.  Durante os dias que antecederam as 

manifestações de 29 de maio, a Mídia NINJA publicou constantemente em suas redes sociais 
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orientações sobre a realização dos protestos pelo país como forma de informar e convocar 

também a população a comparecer nos atos. Além disso, horários e locais dos atos também 

foram divulgados.  

 

Figura 1:  Publicação Mídia Ninja 

 

Fonte: Instagram, 2021 

 

Durante o dia, apenas no Instagram da Mídia NINJA foram publicadas mais de 70 

imagens e vídeos das manifestações, inclusive foram feitas publicações que denunciavam a 

truculência policial e as consequentes agressões em algumas regiões do país. As publicações, 

feitas quase que de forma simultânea durante o evento, reuniram milhares de curtidas. A 

mais curtida obteve mais de 200 mil curtidas.  

Figura 2: Perfil da Mídia NINJA 

 

Fonte: Instagram, 2021 
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Figura 3: Perfil da Mídia NINJA 

 

Fonte: Instagram, 2021 

 

A capa do jornal O Estado de S. Paulo de 30 de maio de 2021 apresenta uma pequena 

chamada, quase no fim da página, com o título “Milhares vão às ruas contra Bolsonaro e 

causam aglomeração”. Fica evidente qual o objetivo do veículo ao utilizar o termo 

“aglomeração” ao se referir às manifestações. Além de não dar devida importância à 

mobilização que contou com milhares de pessoas, o veículo minimiza o objetivo do ato que 

era justamente ir contra todas as ações do governo de Jair Bolsonaro, principalmente 

durante a pandemia. Governo esse que tratou com descaso, minimizou a doença e 

principalmente a dor de mais de 500 mil famílias brasileiras.  
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Figura 4: Capa 30 de maio de 2021 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 2021 

 

A capa do jornal O Globo de 30 de maio de 2021 também aborda as manifestações 

de maneira mínima e pouco detalhada. A chamada, também quase no final da página, tem 

como título “Protestos contra Bolsonaro reúne milhares em 21 capitais”. De acordo com os 

organizadores e até de acordo com os registros e publicações da própria Mídia NINJA, houve 

manifestações em todas as capitais, inclusive no Distrito Federal. Ambos veículos abordam 

os atos objetivando minimizar a quantidade de pessoas envolvidas e principalmente os 

objetivos de tais manifestações.   
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Figura 5: Capa 30 de maio de 2021 

 

 

Fonte: O Globo, 2021 

 

Quando se trata das manifestações de 29 de maio nas redes sociais, o pesquisador e 

cientista de dados Fabio Malini divulgou em seu perfil no Twitter o grafo relacionado ao uso 

da #29MForaBolsonaro na própria rede social. O pesquisador ainda esclarece que a hashtag 

obteve 202 mil participantes, com 1.828.048 postagens, sendo 841 mil retweets. O que 

chama a atenção no grafo é que a Mídia NINJA foi um dos principais atores do evento 

quando se fala em alcance e engajamento.  
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Figura 6: Grafo #29MForaBolsonaro 

 

Fonte: Fabio Malini, 2021 

 

Após os atos, a repercussão principal foi justamente referente à cobertura adotada 

pelos veículos da grande mídia. Diversas postagens foram feitas, principalmente no Twitter, 

questionando os veículos da grande imprensa quanto aos atos. Essa cobertura mínima 

também se tornou instrumento de debate por parte de outros veículos e também 

observatórios da imprensa. Dentre os veículos, no El País foi publicado o artigo de opinião “A 

imprensa que ignora riscos para 2022” onde Cecília Olliveira comenta sobre as 

manifestações pelo país, a cobertura feita pelos veículos, principalmente os televisivos, e 

ainda destaca dados referentes ao exercício do jornalismo no país.   

O Ranking da Liberdade de Imprensa, elaborado pela Repórteres sem Fronteiras por 

exemplo aponta que desde o início do Governo de Jair Bolsonaro o Brasil já caiu quatro 

posições. No Brasil de Fato foi publicado o texto “Após ‘esconder’ #29M, imprensa nacional 

dá destaque para protestos contra Bolsonaro” que trata justamente da reação às críticas por 
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parte dos veículos. Já a Repórter Brasil e o Observatório da Imprensa refletem de forma mais 

detalhada sobre a cobertura feita pelos veículos de jornalismo impresso e televisivo.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da observação é possível concluir que a Mídia NINJA desempenha um 

trabalho voltado em informar a sociedade de forma detalhada, indo ao contrário das 

coberturas feitas pelos veículos da grande mídia. Em uma sociedade, onde os Direitos 

Humanos são questionados e violados, se faz cada vez mais necessária a veiculação de 

informações de forma clara, objetiva e com linguagem acessível, àqueles que possuem o 

mínimo de conhecimento. Pensemos sempre na informação, como forma de libertação e 

inclusão daqueles que estão à margem da sociedade.   

A democracia constantemente é ameaçada pelo autoritarismo que por vezes, emerge 

das profundezas e volta à tona, espalhando o medo de retornarmos a todo aquele período 

obscuro da ditadura militar. Dessa forma, concluímos que o papel social da Mídia NINJA é de 

relevância, por dar visibilidade aos movimentos sociais, legitimando narrativas que ficam 

excluídas da mídia tradicional.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 
 

MÍDIA NINJA AND #29M: COVERAGE OF PROTESTS BY THE BRAZILIAN PRESS 
ABSTRACT  

 
This work aims to offer a contribution to the debate on the role of independent media as 
strengthening citizenship and, consequently, strengthening democracy in the current Brazilian 
political scenario. The article is mainly based on the repercussion of the demonstrations of May 29, 
2021 against the government of Jair Bolsonaro in the traditional press (O Globo and O Estado de S. 
Paulo) compared to the coverage made by the independent vehicle Mídia NINJA (Independent 
Narratives, Journalism and Action). Mídia NINJA was created in 2013 and gained notoriety and 
national reach precisely during the national events of the same year. The vehicle, which is financed 
by collaborators and international organizations, calls itself a free and activist communication 
network, in addition to engaging more than 2 million supporters and having more than 500 people 
directly involved in the project throughout Brazil. Mídia NINJA defends partiality as a principle and at 
all times highlights its goals and social positions, such as the search for a new social narrative. The 
demonstrations "Fora Bolsonaro 29M" or "#29M" brought together hundreds of thousands of people 
in more than 200 cities in 26 states and the Federal District, according to organizers, in addition to 
moving and promoting debates and hundreds of thousands of publications also on social networks . 
The motivations were mainly based on the performance of the Jair Bolsonaro government during the 
Covid-19 pandemic. After the event, it was noticed a detailed performance of the Mídia NINJA during 
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the coverage, with several live broadcasts and dozens of publications and records from all over the 
country and an intimate coverage, almost nil, from the major press vehicles. To help reflect on the 
relevance of independent journalism and its relationship with citizenship, the placements and 
characteristics of journalism worked on by Groth (2011) and Traquina (2005) and the aspects of 
citizenship presented mainly by Bobbio (2004) will be discussed. As a result, it is possible to observe 
that the Mídia NINJA media plays an important social role by addressing in detail the protests against 
the government and acting in an activist way, reaching and moving a large audience on social 
networks. 

 
Keywords: Journalism; Citizenship; Independent Media; Mídia NINJA; National Manifestations. 
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CONSTRUIR PONTES, EM VEZ DE PROVAR PONTOS: OS DIÁLOGOS DE PEITO ABERTO NO 
PODCAST MAMILOS 

 
Gessiela Nascimento da Silva1 

Roseane Arcanjo Pinheiro2 

Izani Pibernat Mustafá3 

 
 

RESUMO 
 

O podcast tem proporcionado dinâmicas de produção, acessos diversos e conteúdos abrangentes, 
que permite uma produção descentralizada, tornando-se acessível aos diversos segmentos sociais, 
em função do aprimoramento tecnológico, que consequentemente, geram mudanças nas formas de 
pensar, produzir e consumir conteúdos jornalísticos, que afetam os mais variados segmentos sociais, 
e têm sido provocadas desde o surgimento da internet. Essa convergência tecnológica faz com que as 
narrativas elaboradas neste universo ganhem, diariamente, uma rede significativa de ouvintes e 
colaboradores nas múltiplas pautas e causas. Para compreender mais esse fenômeno, o objetivo do 
artigo é analisar o podcast Mamilos: diálogos de peito aberto, apresentado por Cris Bartis e Juliana 
Wallauer, desde novembro de 2014. O programa enquadra-se como debate/mesa-redonda, possui 
periodicidade semanal, os episódios são classificados como longos, e abordam os movimentos 
sociais, saúde, questões políticas, econômicas e os reflexos na sociedade. Sobre a metodologia, foi 
adotada a Análise Audioestrutural do Podcast, proposta de hibridização de aspectos quantitativos e 
qualitativos, para identificação do perfil do podcast analisado, estrutura do episódio, do que trata 
esse conteúdo, e suas dimensões, sejam elas sociais, culturais, políticas ou econômicas. O 
levantamento contou com 79 programas, entre episódios temáticos (54) e especiais (25), sendo o 
primeiro exibido no dia 04 de janeiro de 2020 e o último em 31 de dezembro de 2020. Conclui-se que 
as pautas têm como função reunir diversos argumentos e opiniões sobre o mundo imediato, dentro 
do tema da semana, com representações que julga necessárias para a tomada de decisão do público. 
Essa finalidade constitui o conteúdo da mensagem, levando o saber fazer, saber crer e saber sentir 
aos internautas ao pontuar determinados temas, eleitos como necessários e pertinentes aos seus 
destinatários. A partir do domínio do jornalismo, como dimensão do propósito do podcast, o 
programa recorta o mundo em temáticas redimensionadas pelo debate, com convidados 
especialistas, responsáveis pelos questionamentos sobre os saberes específicos.   
  
Palavras-chave: Comunicação; Saberes cotidiano; Podcast; Mamilos; Diálogos de peito aberto.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

O podcast é um formato sonoro que representa uma vivência auditiva e estética 

nova, diferente da escuta radiofônica (ASSIS, 2012), além de permitir uma produção 

descentralizada, tornando-se acessível aos diversos segmentos sociais, em função do 

aprimoramento tecnológico. Para Fernandes (2017), o conglomerado de suportes e 

mutações digitais tem possibilitado a ressignificação das formas de pensar, produzir e 

consumir conteúdos, principalmente, no campo do jornalismo, que impacta o debate 

público.   

Ressalta-se que o podcast está inserido no ambiente da convergência, e pode ser 

acessado de acordo com as demandas do internauta, ou seja, onde e quando quiser 

(COUTO; MARTINO, 2018). Quanto à podosfera brasileira, ela é predominantemente 

masculina (84% em 2018; 72% em 2019-2020); e os programas produzidos ou apresentados 

por mulheres ocuparam 16%, em 2018, e 27%, em 2019; com destaque para os assuntos 

sobre ciências (52,3%), cultura pop (64,9%), política (42,6%) e feminismo (18,6).   

Compreender as iniciativas que propõem novos conteúdos a partir desse material 

sonoro é a principal finalidade deste estudo, com foco no podcast Mamilos: diálogos de 

peito aberto, comandado por duas mulheres, que buscam construir pontes, em vez de 

provar pontos. O recorte temporal permeia os doze meses de projeto, entre janeiro e 

dezembro de 2020, com um total de 79 episódios, sendo 25 programas especiais e 54 

temáticos. Para efetivar o artigo, foi aplicada a Análise Audioestrutural do Podcast, com 

dupla perspectiva, quantitativa e qualitativa, para traçar o perfil do podcast, estrutura do 

episódio, o que trata o material e suas dimensões - social, econômica, política e cultural.   

Entre as conclusões estão a pauta com temáticas sobre viagem (período de férias), 

saúde (cenário de crise sanitária) e trabalhadores (econômico) que atendem ao interesse de 

um público significativo - Instagram (128 mil), LinkedIn (2.4 mil), Twitter (75.721 mil), 

Facebook (44.962 curtidas) e YouTube (174.876 visualizações) - nas redes sociais do grupo. A 

produção tem uma periodicidade definida, semanal (sexta-feira) e estende-se para outros 

canais. Podemos afirmar que o podcast Mamilos se materializa como uma fomentadora de 

opiniões diversas, dentro do tema da semana, que auxilia na construção de outras práticas e 

saberes no cotidiano.   
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2 PODCAST: TERMINOLOGIA E SURGIMENTO NO BRASIL 

Na abordagem etimológica, o termo podcasting é reflexo da junção de duas palavras: 

iPod (pod), de Personal On Demand, que se trata do reprodutor de áudio da empresa Apple 

Computer, e broadcasting (casting), remetendo a emissão e transmissão de sons e imagens. 

Vale ressaltar que o iPod, em 2004, fez grande sucesso e revolucionou o consumo de 

produtos sonoros – agregando as mídias em um único aparelho. Segundo dicionário 

Michaelis On-line (2021)4 o podcasting é um “conjunto de arquivos publicados pela mídia 

digital, composto de músicas, vídeos, notícias, que ficam armazenados [...]na internet, 

sujeito a atualizações constantes, e que podem ser automaticamente baixados[...]”, 

reportando às definições de Herschmann e Kischinhevsky (2009) quando explicam que o 

‘novo’ meio permite uma modalidade assincrônica, ou seja, uma comunicação atemporal, 

dando ao usuário uma liberdade na hora de consumir o material produzido.   

Dentro desta perspectiva, para Vicente (2018a, p. 88) podcasting trata-se de uma 

prática de “distribuição de conteúdos digitais[...] associada as produções sonoras e que tem 

experimentado um significativo crescimento nos últimos anos – tanto em termos de 

diversidade de programação quanto de número de ouvintes”. Lopez (2010, p. 127) quando 

propôs uma denominação para os formatos sonoros, explicou que o podcasting acabou 

gerando uma nova lógica, e desfrute do conteúdo, uma vez que ele “permite a 

disponibilização de áudios para serem consumidos sob demanda pelo ouvinte-internauta”, 

implicando “em uma iniciativa do consumidor de informação para buscá-la, baixar em seu 

computador ou dispositivo móvel e então consumi-la” ou como pontua Rojas-Torrijos, Caro-

González e González-Alba (2020, p. 2) são “arquivos de áudios encapsulados para[...] ser 

reproduzido em qualquer dispositivo a qualquer momento”.   

Já no Brasil, a relação de Danilo Medeiros desde a infância com o rádio e sua 

programação na década de 1980, foram os condutores para o surgimento do Digital Minds, 

primeiro podcast nacional, lançado em outubro de 2004, agregado ao blog homônimo, 

abordando conteúdos variados entre universo geek, música e tecnologia, porém, encerrando 

suas atividades dois anos depois, tendo o último episódio publicado em agosto de 2006.    

                                                 
4 PODCAST. Disponível: https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=podcast. Acesso em: 28 jul. 

2021. 
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Ainda em 2004, fundaram os programas do Gui Leite, na qual sua proposta era 

apenas de teste, já que a tal tecnologia ainda estava em desenvolvimento no país, para 

então mostrar o seu potencial midiático, juntamente com o Perhappiness e o Código Livre 

(ASSIS; LUIZ, 2010). Nesse mesmo ano, em 21 de outubro, instituiu-se o Dia do Podcast no 

Brasil, que segundo Pulga (2019) era um movimento nacional para promoção da mídia por 

meio das redes sociais, tendo o objetivo principal o conhecimento do formato pela 

comunidade.   

O boom dos podcasts no país tropical aconteceu em 2005, quando vários programas 

estrearam e suas características remetiam aos precursores do movimento no Brasil, 

representando o que seria chamado de primeira geração, entre os anos de 2004 a 2005 

(ASSIS; LUIZ, 2010). No final de 2005, aconteceu na cidade de Curitiba, no Paraná, a primeira 

edição da Conferência Brasileira de Podcast, no encontro em questão a Associação Brasileira 

de Podcasters (ABPod) foi criada, e depois de sua fundação, “passou a reunir conhecimentos 

práticos a respeito do podcasting como uma maneira de organizar e mobilizar os primeiros 

podcasters brasileiros” (PULGA, 2019, p. 25).   

A segunda geração (2006-2008) da mídia passou por algumas oscilações até que se 

estabilizou e voltou a ter um crescimento no final do período, em 2008. Também nesta 

mesma época, Assis e Luiz (2010) pontuam que o Prêmio iBest, na época, um dos mais 

relevantes no mercado digital, inseriu o podcast enquanto categoria; ocorreu também a 

primeira edição do Prêmio Podcast, tendo Escriba Café, de Christian Gurtner, o vencedor; e a 

ABPod lançou a PodPesquisa, um relatório com finalidade de compreender a comunidade e 

consumo de podcast em âmbito nacional, tendo edições em 2009, 2014 e 2019, já em 

dezembro de 2020 foi divulgado o primeiro levantamento voltado para quem elabora esta 

mídia, a PodPesquisa Produtor - um importante passo para compreensão do formato no 

país, com os olhares voltados para identificação social, econômica e profissional de quem 

trabalha com o meio.   

Nesta era da distribuição multiplataforma e mudanças no campo, o podcasting 

chegou como uma das etapas na evolução das mídias em rede (BLANCO, 2006), que segundo 

Newman (2018) gerou uma notoriedade para os meios comunicacionais e, ao mesmo 

tempo, a recepção, elaboração e espaço-tempo foram elementos essenciais e decisivos para 

o que compreende-se como podcast, indo da fase inicial atrelado às características 
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radiofônicas, seguido de uma produção amadora, para um meio distinto e massivo, devido 

ao ‘jeito’ que é disponibilizado e consumido, refletindo nos números apresentados em cada 

relatório semestral/anual da mídia (BERRY, 2006; 2016; MCCLUNG; JOHNSON, 2010; BONINI, 

2020) e, para Sullivan (2019) o desenvolvimento global do podcast é motivado por empresas 

mastodônticas da tecnologia e informação que passaram a investir no meio.  

  

2.1 Os números de podcasts no Brasil  

 E existem semelhanças entre o rádio e o podcast em termos de produção técnica e 

linguagem radiofônica que envolve a voz, o silêncio, as trilhas, vinhetas e efeitos sonoros. Os 

podcasts são formatos digitais que ficam disponíveis numa plataforma de streaming, 

podendo ser ouvidos sob demanda. E também mexem com a nossa imaginação. No Brasil, a 

audição de podcasts ficou mais fácil quando o “Google disponibilizou um aplicativo nativo do 

Android para o consumo de podcast” (GUIA PODCAST ADVERTISING, 2019).   

O podcast foi impulsionado pela chegada da internet e quando o acesso pela banda 

larga ficou mais fortalecido, a expansão se deu quase que naturalmente. No Brasil, esse 

formato começou a ganhar visibilidade a partir de 2006, quando começaram a ser 

produzidos. Entre os primeiros destacam-se o Nerdcast do Jovem Nerd5 e o Café Brasil6, do 

Luciano Pires.    

Os números exatos sobre quantos podcasts existem em circulação no Brasil e no 

mundo é incerto. Segundo o mecanismo de busca Listen Notes7 existem 2 milhões 453 mil 

342 podcasts e 105 milhões 996 mil 784 episódios. A matéria “Existem 60.534 podcasts em 

português e dentre esses, 20.780 são do Brasil”8 diz que no idioma português são 60 mil 534 

podcasts e, desse total, 20 mil 780 são do Brasil. E em função da pandemia da covid-19, de 

2019 para 2020 houve um crescimento de podcasts disponíveis nas plataformas de 

streaming, passando de 295 mil 684 para 408 mil 455. Outro dado importante do Listen 

                                                 
5 Nerdcast. Disponível em: https://jovemnerd.com.br/nerdcast/. Acesso em 9 jun. 2021. 

6 Café Brasil. Disponível em: https://portalcafebrasil.com.br/. Acesso em 9 jun. 2021. 

7 Listen Notes. Disponível em: https://www.listennotes.com/podcast-stats/. Acesso em 9 jun. 2021. 

8 Existem 60.534 podcasts em português e dentre esses, 20.780 são do Brasil. Disponível em: 

https://guiacorporativo.com.br/rssnewsepisodio66/. Acesso em 9 jun. 2021. 
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Notes é que os programas em idioma inglês ocupam o primeiro lugar com 961 mil 160 e o 

Brasil segue atrás com uma produção de 20 mil 780.     

De lá para cá, de acordo com a ABPod de 20199, o ouvinte brasileiro desfruta de uma 

vasta gama de opções em termos de gênero como comédia, drama, esportes, política, 

tecnologia, estilo de vida e muito mais. A distribuição entre os ouvintes está equilibrada: 

52% são homens e 48% mulheres. Com relação à idade média dos ouvintes predomina a de 

34 anos. Já os consumidores por região ficam assim: Sudeste (51%), Nordeste (23%), Sul 

(11%), Norte (8%) e Centro-Oeste (7%). A pesquisa mostra ainda que a escolaridade dos 

internautas com superior completo corresponde a 32,7% e com superior incompleto a 

29,3%.    

Uma informação mais recente aponta que existam 34 milhões 600 mil ouvintes, 

segundo a Associação Brasileira de Podcasters (Abpod), citada numa matéria da Revista 

Exame10. Na TV, nos portais de internet, nos jornais e nas rádios tem programas profissionais 

disponibilizados em arquivos de áudio. E muitas rádios comerciais, como a CBN, e 

universitárias, até mesmo as comunitárias e institucionais têm produzido podcasts especiais 

ou compartilham parte do conteúdo da programação transmitida neste formato para os 

ouvintes que estão nas redes sociais e nas plataformas de streaming.  

 

3 PODCAST MAMILOS, PAUTAS E OS DIÁLOGOS DE PEITO ABERTO  

O programa é comandado por Cris Bartis e Juliana Wallauer, desde novembro de 

2014, possui programação semanal, vai ao ar toda sexta-feira. Além das apresentadoras, 

conta com convidados específicos para abordarem temas de interesse público, das áreas da 

economia, educação, política, gênero, bem estar, dentre outros. O podcast também tem um 

planejamento visual atrativo nos episódios e redes sociais, com cores vibrantes, seções bem 

divididas e sinalizadas. O lema é diálogos de peito aberto, que traz polêmica, empatia, 

respeito e embasamento.   

                                                 
9 ABPOD. 2019. Disponível em: http://abpod.com.br/podpesquisa/. Acesso em: 8 jun. 2021. 

10 Com 34,6 milhões de ouvintes, podcast é hobby... por enquanto. Disponível 

em: https://exame.com/bussola/com-346-milhoes-de-ouvintes-podcast-e-hobby-por-

enquanto/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3Z_xA6huHWKWqpu7s5vmgI_IpzqDcRGyxhedZ4Ods2

Ddkr4Fco3OkVRf8. Acesso em: 3 jun. 2021. 
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O programa propõe abordar “um jornalismo construtivo, de soluções, não violento, 

com narrativas restaurativas” (SOBRE, s.d.).  Ao delimitar sua própria identidade - sonoro, 

semanal, produzido por mulheres, com temas que suscitam polêmicas e dissensos - se 

apresenta como um projeto diferente em relação aos demais materiais sonoros, por meio 

das representações elaboradas pelo jornalismo sobre o mundo imediato, com seus tempos 

de produção, circulação e consumo das notícias.   

Ao buscar que seus públicos sejam incorporados à intencionalidade do programa, as 

jornalistas elaboram o material jornalístico semanal para “construir pontes do que em 

provar pontos” (SOBRE, s.d.). Essa finalidade constitui o conteúdo da mensagem, levando o 

saber fazer, saber crer e saber sentir aos internautas ao pontuar determinados temas, 

eleitos como necessários e pertinentes aos seus destinatários. A partir do domínio do 

jornalismo, como dimensão do propósito do podcast, o programa recorta o mundo em 

temáticas redimensionadas pelo debate, com convidados especialistas e jornalistas 

mediadores, responsáveis pelos questionamentos sobre os saberes específicos.  

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO   

Neste artigo foi aplicada a Análise Audioestrutural do Podcast (NASCIMENTO, 

ARCANJO, 2021), uma proposta que parte da hibridização dos aspectos quantitativos e 

qualitativos para elencar o perfil do podcast investigado; traçar as características estruturais 

do episódio analisado; compreender do que se trata a narração do episódio, por meio de 

análises sonora e descritiva, alocando-os nas dimensões sociais, culturais, econômicas ou 

políticas.   

Ambos os momentos são norteados pela ficha GuiaPod, composta pela identificação 

do podcast, alocando as categorias formato; plataforma; origem; tipo; periodicidade; 

apresentação; participação; expansão; duração; design de imagem; design sonoro; e por fim, 

compreender a quem este podcast está associado - empresa, universidade, ONG, 

independente, por exemplo.   

Depois de traçar o perfil do podcast, o momento é de estabelecer a estrutura do 

episódio. Esta segunda etapa consiste em tema/título, relacionado ao que será investigado 

no objeto; palavra-destaque, identificada de acordo com o título do episódio para análise; 
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minutagem, que se dedica a falar do assunto; repetição da palavra-destaque ou não; 

identificação do episódio, se o texto de apoio que aparece na descrição é personalizado, 

padrão ou sem identificação; fonte, para identificar o convidado do episódio selecionado e 

classificação da fonte, na perspectiva de Schmitz (2011) em grupo (oficial, 

empresarial/institucional, popular, notável, testemunhal, especializada e referencial).   

No momento qualitativo da ficha, busca-se compreender do que se trata esse 

conteúdo, esta etapa segue para análise do material, que pode ser utilizada conforme 

necessidade do pesquisador, seguido da contextualização do material, quando o episódio se 

estabelece na dimensão social, cultural, política e econômica.  

 

5 AS PAUTAS NO PODCAST MAMILOS 

Para identificação das pautas no Mamilos, o levantamento contou com 79 

programas, entre episódios temáticos (54) e especiais (25), sendo o primeiro exibido no dia 

04 de janeiro de 2020 e o último em 31 de dezembro de 2020. Mas, antes de tudo é 

necessário conhecer o Mamilos (Tabela 1), aplicando a primeira parte da Análise 

Audioestrutural.  

Tabela 1: Identificação do podcast 
 

CATEGORIA UNIDADE 

Formato debate/mesa-redonda 

Plataforma multiplataforma 

Origem original 

Tipo por temporada 

Periodicidade semanal 

Apresentação Cris Bartis e Juliana Wallauer 

Participação (Lopez e Quadros, 2015) espontânea ampliada 

Expansão do Podcast rede social e youtube 

Duração (Ancine, 2002) longa 

Design de Imagem capa temática 

Design Sonoro vinheta/música original 

Associação à empresa 

Fonte: As autoras (2021) 

 

Durante a coleta, foi possível notar uma diversidade de temas ligados ao feminismo, 

maternidade, empreendedorismo, eleições, luto, meio ambiente, greve, economia brasileira, 

política, cultura, dentre outros. Porém, as pautas abordadas mais de uma vez nos 54 

episódios ao longo ano foram sobre viagens (5), no mês de janeiro, onde fizeram uma série 
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de abordagens dentro do assunto: viagem com os filhos, com propósito, pouco dinheiro, 

sozinha e, com Cris e Ju, momento em que as apresentadoras relataram as próprias 

experiências. Com textos personalizados, convidados que se enquadram em fonte 

especializada, empresarial e individual, e capas temáticas, o episódio #233 – Viagem com 

pouca grana, representa essa composição do Mamilos.   

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Sars-CoV-2, que se estende por até 

2021. Até então, no mês de janeiro, não havia infectados no Brasil, o foco epidemiológico 

estava na Europa e Ásia, sendo o caso inicial notificado em dezembro de 2019, na cidade de 

Wuhan, na China. Mas, ao longo dos doze meses, os temas relacionados à saúde, elencando 

coronavírus (3), quarentena (2), Covid-19 (2) e vida (2), foram tópicos frequentes no 

Mamilos. No dia 14 de fevereiro de 2020, publicou-se o primeiro material referente ao 

assunto - episódio #238 Coronavírus, com duração de 1 hora, 58 minutos e 16 segundos. 

Logo na descrição de apresentação do podcast da semana, fala-se o seguinte:   

Em 31 de dezembro, autoridades chinesas alertaram a OMS (Organização Mundial 
da Saúde) sobre uma série de quadros de pneumonia de origem desconhecida na 
cidade de Wuhan. Com o passar dos dias, as investigações foram apontando para 
uma nova mutação de um vírus [...] E quanto mais casos vão sendo descobertos, 
mais mortes acontecem, mas a gente se preocupa. O que o Brasil faz é o suficiente? 
Pra entender esse cenário, trouxemos dois veteranos da casa: Atila Iamarino e 
Denize Ornelas!   

Quanto aos convidados em questão, trata-se do biólogo, pesquisador e pós-doutor 

em Virologia, Atila Iamarino, para explicar como funciona e o que acontece com os 

infectados pelo vírus, e Denize Ornelas, médica e mestre em Saúde da Família. Na 

classificação de Schmitz (2011) ambos são de categoria primária, pertencentes ao grupo 

especializado, de ação ativa, com clara identificação e de qualificação confiável. É fato que o 

cenário refletido por esse podcast era inicial e de uma percepção sobre a preparação do 

Brasil, o que é o coronavírus e suas vertentes.  

 Cris: Começando pelo coronavírus, quem quer explicar aqui para gente o quê que 
efetivamente significa contrair esse vírus?    

Ornelas: Clinicamente falando é pegar uma doença em que você tem sintomas 
respiratórios a princípio muito parecidos inicialmente como uma gripe comum [...] 
então, para o ouvinte entender, algumas pessoas, uma porcentagem das pessoas 
que vai contrair a doença não vai ter nada disso, vai ter o sintoma que a gente 
chama de subclínico, só ter um pouco mal-estar [...] uma parte das pessoas já vai 
desenvolver sintomas mais parecidos com infecção respiratória comum, uma parte 
dessas pessoas ela vai evoluir com maior a gravidade, precisando inclusive de um 
suporte ventilatório[...].    
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Ju: É importante a gente falar como é que se transmite esse vírus, porque daí 
entendendo como é que eles transmitem a gente automaticamente já entende o 
que que você tem que fazer para prevenir o contágio.    

Ornelas: Tudo que a gente sabe é que ele transmite de humano para humano via 
secreção respiratória. Eu espirrei, tossi, né, gotejei no ambiente, se eu tiver perto o 
suficiente para conseguir respirar no ar essas gotículas, essas partículas do vírus eu 
posso estar infectado. Então, super importante, se eu boto a mão no lugar 
contaminado também posso tá transmitindo para estar levando de um lugar para o 
outro e aí eu preciso lavar muito as mãos, isso é constante, na verdade, deveria 
fazer como hábito [...]colocar a face posterior da mão na boca, no nariz, proteger, 
tentar diminuir os disparos das gotículas pelo ar, uso do álcool gel, muita gente 
pergunta: é melhor do que lavar as mãos? Não é melhor, mas se você tiver álcool 
gel na bolsa, você está no metrô, na rua, está em qualquer lugar, ele facilita 
bastante a limpeza, mas também não vai substituir a lavagem das mãos[...] 
(MAMILOS, 2020).   

A participação dessa dupla, mesmo que no programa inicial sobre o tema, reflete a 

questão de especialização de cada um no assunto, e a intenção de conscientizar os ouvintes 

– conhecidos como mamileiros e mamiletes. Depois, com o primeiro caso confirmado, essa 

temática se estendeu durante o mês de março, trazendo percepções de quais setores da 

vida e sociedade poderiam ser afetados, exemplo dos episódios #242 Coronavírus: economia 

infectada e #245 Como proteger vidas e salvar a economia?, onde as apresentadoras 

destacam o número 4 mil e 500 óbitos e 124 mil infectados, reforçando a importância do 

isolamento, mas que para o setor econômico teria um efeito amargo, já que os índices da 

Ibovespa estavam em queda.   

Depois de sinalizar sobre a visão inicial da pandemia, implicações no setor financeiro, 

era necessário, também, se pensar na saúde mental de quem estava envolto pelo cenário de 

crise sanitária. Os episódios #243 Sobrevivendo ao coronavírus, #244 Humor e quarentena e 

#247 Crianças e quarentena, mostram que a Covid-19 reverberou outras situações, como o 

acúmulo de funções, incertezas do amanhã e por ser uma doença que ainda atinge milhões 

no mundo, acabou afetando a saúde mental, o que deixou adultos e crianças ansiosos, 

gerando quadros de depressão, reconfigurando a sociabilidade nos lares e nas relações 

familiares, afetando o humor, entre outras situações. Em meio a este cenário, o Brasil 

alcança em 29 de abril de 2021, a trágica marca de 400 mil mortos pela Covid-1911.   

                                                 
11 G1: Brasil quadruplica ritmo de mortes e atinge 400 mil vidas perdidas para a Covid. Disponível em: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/29/400-mil-mortes-covid.ghtml. Acesso em: 29 

jun. 2021. 
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Além das pautas sobre viagem e saúde, também foi pontuado sobre trabalhadores, 

com episódios publicados entre junho e julho de 2020, sendo o #255 – Trabalhadoras 

domésticas, com foco na pandemia, onde as apresentadoras questionam: “quem são essas 

mulheres que enfrentam a pior pandemia do século atravessando a cidade com o filho a 

tiracolo, arriscando suas vidas e as de seus familiares para prestar serviço dentro das casas 

de seus patrões?” (MAMILOS, 2020), ao longo do programa contam com a participação da 

advogada Silvia Souza, para direcionamento legal, Veronica Oliveira, do Faxina Boa, projeto 

este voltado para dar voz aos profissionais de limpeza residencial, as historiadoras Lorena 

Féres da Silva Telles e Ynaê Lopes dos Santos; e #261 – Resistência: trabalhadores - greve 

geral, de cunho político e histórico, rememorando a Primeira Greve Geral do Brasil, em 

1917, e a Primeira Greve Geral do período da Ditadura, em 1979.   

Os outros 25 programas que compõem o corpus da pesquisa (79) tratavam de 

conteúdos especiais, geralmente com apoio de empresas, exemplo da série de quatro 

episódios “Era uma vez...”, parceria entre Mamilos e Natura, para relatar o ciclo de violência 

e dinâmicas que sustentam o abuso contra mulher; “Nosso sangue”, série documental 

também com quatro episódios, apoiado por Sempre Livre, para mostrar outras perspectivas 

sobre a menstruação nas esferas sociais; “Mamilos Apresenta”, um projeto em colaboração 

com outros podcasters da produtora B9, aderindo ao movimento Vozes Negras Importam; 

por fim, o “Mamilos Cultura”, quadro este que teve mudanças na nomenclatura ao longo 

dos anos, já que inicialmente chamava-se Farol Alto e depois Farol Aceso, mas a proposta 

continua a mesma: proporcionar conversas e reflexões sobre obras culturais. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 Na era da distribuição multiplataforma e mudanças no campo, o podcasting chegou 

como uma das etapas na evolução das mídias em rede (BLANCO, 2006), que segundo 

Newman (2018) gerou uma notoriedade para os meios comunicacionais e, ao mesmo 

tempo, a recepção, elaboração e espaço-tempo foram elementos essenciais e decisivos para 

o que compreende-se como podcast, indo da fase inicial atrelado às características 

radiofônicas, seguido de uma produção amadora, para um meio distinto e massivo, devido 
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ao ‘jeito’ que é disponibilizado e consumido, refletindo nos números apresentados em cada 

relatório semestral/anual da mídia (BERRY, 2006; 2016; MCCLUNG; JOHNSON, 2010; BONINI, 

2020) e, para Sullivan (2019) o desenvolvimento global do podcast é motivado por empresas 

mastodônticas da tecnologia e informação que passaram a investir no meio.   

Nas falas das apresentadoras, fontes e desenvolvimento do programa, destacam-se a 

“forma colaborativa” de produção da notícia e há uma ênfase nessa relação. Dessa maneira, 

busca-se uma aliança com os ouvintes, para ser um espaço de aprendizagem e de diálogo, 

no tom coloquial das entrevistas, na informalidade das conversas com os especialistas e na 

abordagem das pautas.    

No caso estudado, as abordagens, explicações sobre cada assunto, as informações 

oficiais, o ouvir os especialistas apontam para um determinado enquadramento sobre os 

assuntos de viagem, saúde pública e trabalhadores. Sobre o direcionamento do material 

produzido pelo Mamilos, Gomes (2017) ressalta que os produtos jornalísticos fornecem uma 

orientação para nos situarmos no mundo, deixando ali, tudo o que deveríamos saber, onde 

o conteúdo deu-se, inicialmente, para o entretenimento e lazer, não tendo ainda, em janeiro 

de 2020, a dimensão do que seria a pandemia, seguindo para apresentar o tema 

‘coronavírus’, tirar dúvidas e explicar sobre o que se tratava, seguindo para o âmbito 

econômico, bem estar mental, que por hora foi inferido devido ao cenário pandêmico, até 

para atuação profissional, tanto de quem está na linha de frente, quanto de quem trabalha 

na limpeza residencial.   

Assim, nos 79 episódios selecionados, podemos apontar que a maioria das fontes 

convidadas eram especializadas e individuais, os programas contaram com mais de uma 

hora de duração, ressaltando o de 03 de março de 2020, com duas horas e nove minutos, 

sendo todos exclusivos para abordagem de um único tema.    

Além disso, pode-se considerar que o Mamilos trabalha uma estrutura como espaço 

sonoro, que investe na polêmica e no detalhamento de diversos saberes; as apresentadoras 

incitam seus interlocutores como um programa que “investe” em pontes através de um 

jornalismo construtivo, unindo cidadãos e especialistas por meio das entrevistas.   

O jornalismo é destacado como importante lugar de fala, com função de reunir os 

diversos argumentos e opiniões sobre o mundo imediato; por fim, o podcast busca construir 
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uma relação de aliança com seus ouvintes, dentro do tema da semana, aos abordar 

representações que julga serem necessárias para a tomada de decisão do público. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

BUILDING BRIDGES, RATHER THAN PROVING POINTS: THE OPEN-BREASTED DIALOGUES IN 
THE MAMILOS PODCAST  

 
ABSTRACT  

 
Abstract: The podcast has provided production dynamics, diverse accesses and comprehensive 
content, which allows a decentralized production, becoming accessible to various social segments, 
due to the technological improvement, which consequently generate changes in the ways of 
thinking, producing and consuming journalistic content, which affect the most varied social 
segments, and have been caused since the emergence of the Internet. This technological 
convergence causes the narratives elaborated in this universe to gain, daily, a significant network of 
listeners and collaborators in the multiple agendas and causes. To further understand this 
phenomenon, the objective of this article is to analyze the podcast Mamilos: open-breast dialogues, 
presented by Cris Bartis and Juliana Wallauer, since November 2014. The program is classified as a 
debate/roundtable, has a weekly frequency, the episodes are classified as long, and address social 
movements, health, political and economic issues and the reflections on society. About the 
methodology, the Podcast AudioStructural Analysis was adopted, a proposal of hybridization of 
quantitative and qualitative aspects, to identify the profile of the analyzed podcast, the episode 
structure, what this content is about, and its dimensions, whether they are social, cultural, political 
or economic. The survey included 79 programs, including thematic episodes (54) and special episodes 
(25), the first one aired on January 4th, 2020, and the last one on December 31st, 2020. It can be 
concluded that the agendas have the function of gathering several arguments and opinions about the 
immediate world, within the theme of the week, with representations that are deemed necessary for 
the public's decision making. This purpose constitutes the content of the message, bringing know-
how, know-how to believe, and know-how to feel to Internet users by pointing out certain themes, 
chosen as necessary and pertinent to its recipients. From the domain of journalism, as a dimension of 
the podcast purpose, the program cuts the world in themes resized by the debate, with expert 
guests, responsible for questions about specific knowledge. 
 
Keywords: Communication; Everyday knowledge; Podcast; Mamilos. 
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AGENDA 2030 E OS ODS: AS NOTÍCIAS CONSTRUTIVAS EM BUSCA DE ESPAÇO NO 
JORNALISMO CONTEMPORÂNEO  

 
Vinicius Luiz Tondolo1 

Ricardo Pavan2 

 
 

RESUMO 
 
 

O excesso de exposição a informação aliado a estratégia do jornalismo noticioso em fazer com que a 
audiência permaneça atenta a sua própria programação por meio de conteúdos com teor negativo 
tem fortalecido a sensação de desesperança do público com a realidade. Para tentar analisar este 
cenário, este artigo tem o objetivo de observar a dificuldade que o Jornalismo Noticioso tem para 
debater e aprofundar temas positivos, como a sustentabilidade, que exigem maior profundidade de 
produção e assim torná-los conteúdos acessíveis a um público com alcance ampliado e com maior 
poder de engajamento e conscientização. Um dos principais símbolos desta discussão é a Agenda 
2030 e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Partindo de um processo de 
conscientização a ser iniciado por veículos e profissionais da imprensa, até chegar ao público, é 
proposto a implantação de um modelo de produção noticioso baseado nos conceitos do Jornalismo 
Construtivo e do Slow Journalism.   
  
Palavras-chave: Agenda 2030; ODS; Jornalismo Construtivo; Notícia; Slow Journalism.   

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Se após assistir vários telejornais, ouvir programas radiofônicos noticiosos, 

acompanhar as notícias nos principais jornais da sua cidade e ainda tiver fôlego para 

acompanhar as diversas notícias vindas de portais e verificar a linha do tempo da página 

principal de suas redes sociais digitais, você sente estafado de informações, sem esperanças 

de um mundo melhor e tem a sensação de que tudo está a piorar, saiba que você não está 

só.   

Em seu livro, “Abundância: O futuro é melhor do que você imagina”, Peter H. 

Diamandis e Steven Kotler (2019) tentam desmistificar este pensamento ao construir uma 

narrativa otimista de percepção do progresso contínuo, durante épocas boas e ruins, nos 

últimos 100 anos.    
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Os autores reconhecem que neste período presenciamos evoluções indescritíveis e 

tragédias inacreditáveis. Por isso, propõem um aperfeiçoamento dos padrões de vida globais 

a partir do desenvolvimento econômico, do acesso à saúde e à educação como formas de 

redução de desigualdades, vulnerabilidades, violências e distúrbios civis.   

Diamondis e Kotler (2019) acreditam que a revolução da informação e comunicação, 

nos próximos oito anos, devem incluir mais de 3 bilhões de pessoas, que conectadas à 

internet, vão se inserir à conversa global e contribuirão suas ideias, as quais nunca tivemos 

acesso antes, resultando em descobertas, produtos e novas perspectivas.   

A imprensa tem papel importante na construção de um novo modelo de pensamento 

comum que não se baseia exclusivamente na escassez, no negativo e nos problemas. Nora e 

Paiva (2020) defendem que somos o que lemos e que isso afeta o nosso humor, crenças, 

compreensão de mundo e as nossas interações sociais com outros indivíduos e com os 

espaços que nos encontrando.   

A Agenda 2030 é uma aliança global que propõe a construção da abundância e da 

prosperidade a partir do desenvolvimento humano, social, econômico e sustentável. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) convidou os veículos de comunicação, informação e 

entretenimento para promover estas ideias e colaborar com a cobrança da execução destes 

compromissos junto à sociedade civil e ao poder público. Por isso, como a Agenda 2030 e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) se adequam aos critérios de noticiabilidade 

e valor notícia para que um tema de características propositivas se enquadre em um sistema 

de produção de notícias em grande escala.    

Desta forma, neste artigo, vamos trazer conceitos relacionados à estrutura da notícia, 

aos critérios da seleção das informações a serem publicadas, observar veículos brasileiros 

que ensaiam o apoio a esta pauta de compromissos e apontar caminhos que possam indicar 

as necessidades de revisão do processo de produção de notícia e a retomada das 

responsabilidades sociais inerentes aos veículos de comunicação de massa por meio de um 

novo padrão de produção e seleção das informações. O propósito é oferecer ao público (e 

também ao próprio jornalista) experiências de mundo justas, solidárias e responsáveis a 

partir de uma abordagem que não mais contemple unicamente os aspectos negativos e 

sensacionalistas da realidade. (LUCIAN E MORAES, 2020, p.4-5).  
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2 AGENDA 2030: O COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE 

A preocupação com as pessoas, o planeta, a prosperidade e a paz formam a base de 

sustentação do trabalho desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde a 

sua criação no final da Segunda Guerra Mundial. Mesmo que os esforços fossem intensos, 

Alves (2015) relata que o mundo polarizado pela Guerra Fria impediu grandes avanços desta 

política de colaboração entre os países.   

Alves (2015) explica que a pauta internacional de debates conheceu o conceito de 

desenvolvimento sustentável após a divulgação do Relatório Brundtland intitulado Nosso 

Futuro Comum, publicado em 1987.    

Nos anos seguintes, a ideia de sustentabilidade incorporou, além da dimensão 
ambiental, os aspectos social e econômico. Em geral, o tripé do desenvolvimento 
sustentável pretende ser, concomitantemente, socialmente justo, 
economicamente inclusivo e ambientalmente responsável. (ALVES, 2015, p.590)   

Nesse sentido, Reis, Sabbagh, Barrios (2020) se inspiram na definição de Sachs (1993) 

de que o desenvolvimento sustentável, também chamado de ecodesenvolvimento, 

representa um estilo de desenvolvimento orientado pela busca de autonomia e pela 

satisfação prioritária das necessidades básicas das populações envolvidas.   

Ele considera vital planejar, eficientemente, o padrão de desenvolvimento e 
formula cinco dimensões da sustentabilidade: a ecológica, a social, a econômica, a 
espacial e a cultural. (REIS, SABBAGH, BARRIOS, 2020, p.33)   

Alves (2015) explica que a primeira janela de oportunidades para a efetivação do 

conceito de sustentabilidade foi durante a década de 1990 com a série de conferências 

globais promovidas pela ONU, entre elas a Rio-92, realizada no Brasil. Estes eventos 

contaram com participação ativa de governos, o setor privado e setores da sociedade civil 

que desenvolveram uma série de documentos com a apresentação de propostas e 

reinvindicações.   

Diante do material levantado e de tantas demandas para orientar políticas públicas, 

no ano 2000, o secretário geral da ONU, Kofi Annan, promoveu a Cúpula do Milênio e propôs 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)3. Foram propostas oito metas a serem 

alcançadas, de forma colaborativa e integrada, por todos os países até 2015.   

                                                 
3 As metas dos ODM são: 1 - Acabar com a fome e a miséria; 2 - Oferecer educação básica de qualidade para 

todos, 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, 4 - Reduzir a mortalidade infantil, 

5 - Melhorar a saúde das gestantes, 6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças, 7 - Garantir qualidade de 
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Alves (2015) relata que o resultado não foi o esperado devido a dois aspectos: “Baixo 

envolvimento da sociedade civil e uma régua muito baixa nos objetivos a serem 

implementados” (ALVES, 2015, p. 591). O autor também reconhece que a mudança de 

postura da política norte-americana no pós-2001 com o fomento de ações bélicas favoreceu 

a um sentimento de frustração com o não cumprimento das promessas da década de 1990.  

Em 2015, durante as comemorações do 70º aniversário de fundação, a ONU decide 

promover ações mais intensas a favor do desenvolvimento sustentável, na luta contra as 

mudanças climáticas e as crises humanitárias. Por isso organizou três grandes eventos para a 

aprovação da agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e selar um novo 

acordo global para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e reduzir o ritmo do 

aumento do aquecimento global.   

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável4 originaram 169 metas e todos 

formam a Agenda 20305 assinada por mais de 190 países que se comprometeram a tomar 

medidas para promover o desenvolvimento sustentável nos 15 anos seguintes. Os pilares 

desta carta de compromisso consistem no desenvolvimento humano, no desenvolvimento 

sustentável e na preservação do planeta.   

Alves (2015) reconhece a boa intenção do trabalho desenvolvido pela ONU, mas 

aponta contradições e obstáculos que podem tornar o processo uma grande ilusão diante 

dos obstáculos naturais nas negociações internacionais e do impasse de visualizar a 

manutenção de um crescimento econômico infinito em um planeta finito.   

Dificilmente estas reuniões terão o sucesso esperado. Mas, como disse Dag 
Hammarskjöld - segundo secretário geral da entidade -, a ONU "Foi criada não para 
conduzir a humanidade para o céu, mas para salvá-la do inferno" (McGREAL, 2015, 
p. 1). Mesmo com todas as dificuldades e contradições do processo de negociação 
internacional, há, sem dúvida, um esforço bem intencionado para lidar com os 
principais desafios do mundo contemporâneo. Porém, a realidade mundial é 
complexa e a capacidade de governança é pequena. O objetivo deste texto é 
apresentar os principais pontos da agenda pós-2015 da ONU e fazer uma avaliação 
crítica dos três marcantes eventos do corrente ano. (ALVES, 2015, p.587)   

  

                                                                                                                                                         
vida e respeito ao meio ambiente e 8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento - 

http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm - Acessado em: 12 de junho de 2021 

4 Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – http://www.agenda2030.com.br/os_ods/ 

Acessado em: 11 de junho de 2021 

5 Sobre a Agenda 2030 - http://www.agenda2030.com.br/sobre/ Acessado em: 11 de junho de 2021   
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Kronemberger (2019) reforça a importância dos indicadores ODS serem utilizados na 

tomada de decisão de gestores públicos e privados e na formulação de política públicas.    

A apropriação dos indicadores ODS por tais atores é fundamental para garantir 
tanto a continuidade (e a evolução) da sua produção, quanto a aplicação das 
observações e conclusões dele obtidas na busca efetiva de alcance das metas da 
Agenda 2030. (KRONEMBERGER, 2019. P.44)   

Diante desta necessidade de popularizar os ideais e valores da Agenda 2030 como 

elementos condutores da construção de política pública, a ONU passou a convidar 

companhias de notícia e entretenimento para assumir o compromisso público de divulgação 

dos ODS, assim criou o Pacto Global de Mídia6. Em setembro de 2018, a entidade celebrou a 

inclusão de seu 100º membro na aliança global com veículo de mídia, alcançando mais de 

160 países, em cinco continentes e um público alcançado de mais de 2 bilhões de pessoas. 

Em junho de 2021, apenas dois veículos brasileiros constavam na lista divulgada no site 

oficial: o site O Diário Carioca, do Rio de Janeiro e o Sistema Sagres de Comunicação, de 

Goiás.  

 

3 COMUNICAÇÃO, NOTÍCIA E O JORNALISMO CONSTRUTIVO   

A mídia tradicional e a digital tem como responsabilidade social o dever de garantir 

ao público o acesso às informações. Para cumprir esta missão, Reis, Sabbagh, Barrios (2020) 

atribuem a mídia o papel de informar, educar, entreter, persuadir, promover a integração 

social e promoção do bem estar. No entanto, as limitações de espaço, tempo e capacidade 

de apuração jornalística fazem com que o profissional da comunicação faça uma seleção das 

informações àquelas avaliadas como mais importantes ao público.   

Neste processo de seleção das informações, alguns assuntos ganham mais prestígio 

que outros pautando não só a agenda de assuntos dos veículos de comunicação, mas 

também pautando a agenda de assunto do público e a suas interações sociais. Neste 

contexto, temas ligados a questões sociais, ambientes e sustentáveis tendem a circular em 

públicos bastante restritos.   

                                                 
6 SDG Media Compact – https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-media-compact-about/ Acessado 

em: 11 de junho de 2021 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-media-compact-about/
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Em seus estudos sobre Comunicação, Opinião Pública e Poder, Habermas (1977) 

propõe o conceito de esfera pública como uma estrutura de comunicação que age orientada 

pelo entendimento. Habermas (1977) explica que a opinião pública é um importante 

instrumento da publicidade tanto para a construção de discurso crítico quanto para a 

manipulação das massas. Por isso, a opinião pública seria percebida tanto como um espaço 

de crítica com bases em valores sociais, materiais e institucionais quanto um espaço para a 

difusão de pessoas, instituições, bens de consumo, programas e construção de uma cultura.  

A percepção e construção de uma Opinião Pública, de acordo com Habermas (1977), 

pode estar ligada a um grupo de pessoas com poder hierárquico, pela autoridade de 

instituições ou por representantes de determinados grupos. Mesmo se adequando a estes 

três aspectos propostos, temas ligados a sustentabilidade e ao meio ambiente não 

conseguem alcançar grande relevância fora dos públicos diretamente ligados a estes temas.  

Lopes, Amorim, Matielo, Silva, Vilanova, Morais (2020) reconhecem na diversidade 

de opiniões e na pluralidade de visões de mundo a oportunidade fundamental de construção 

de uma sociedade democrática. Reis, Sabbagh, Barrios (2020) afirmam que tanto a mídia, 

fortemente impactada pelas mídias sociais digitais, quando o conceito de desenvolvimento 

sustentável se encontra em um cenário de revisão, compartilhando de desafios similares.   

Mídia e desenvolvimento sustentável parecem encontrar-se num momento crítico 
da história: o da crise dos modelos de desenvolvimento com altos valores de 
produção e consumo, o da exploração sem limites dos recursos naturais e o do 
fenômeno das redes sociais (PARVEEN, 2016). É nesse contexto que se impõe como 
missão da mídia a promoção do conceito de desenvolvimento sustentável (REIS, 
SABBAGH, BARRIOS, 2020, p.35)   

Na busca por este modelo de mídia, Reis, Sabbagh, Barrios (2020) reconhecem a 

importância pedagógica exercida pela mídia na construção de conceitos e de sentidos. No 

entanto, os autores justificam no modelo e no propósito capitalista como um obstáculo para 

que “as grandes redes de comunicação estão organizadas como indústrias e, como tal 

buscam sobrevivência mercadológica dentro do sistema capitalista” (REIS, SABBAGH, 

BARRIOS, 2020, p. 33).    

Este modelo tem como base de sustentabilidade nas estruturas de comunicação de 

massa - o grande volume de audiência e alcance de público e territorial. Quanto maior o 

público, maior a capacidade potencial de impactar indivíduos e maior capacidade do veículo 

de entregar uma mensagem a uma maior quantidade de pessoas.   
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Lopes, Amorim, Matielo, Silva, Vilanova, Morais (2020) defendem que o aumento de 

interesse por qualquer assunto, inclusive a sustentabilidade e o meio ambiente, se dará pela 

ampliação das discussões das agendas ambientais e dos eventos que debatem os impactos 

ambientais tanto pela ótica local quanto pela lógica global, oferecendo um novo olhar que 

conecta a perspectiva do uso dos recursos naturais e os efeitos das ações humanas no 

planeta. Esta alteração na lógica de produção jornalística seria capaz de oferecer uma visão 

sistêmica do problema e das soluções com benefício sobretudo a construção da cidadania.   

Para que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável possam 

alcançar novos grupos como pauta de temas e debate, ela precisa aprender a se posicionar 

como notícia. De acordo com Lage (1987), do ponto de vista da estrutura, a notícia pode ser 

definida:   

A notícia se define, no jornalismo moderno, como o relato de uma série de fatos a 
partir do fato mais importante ou interessante; e de cada fato, a partir do aspecto 
mais importante ou interessante. Essa definição pode ser considerada por uma 
série de aspectos. Em primeiro lugar, indica que não se trata exatamente de narrar 
os acontecimentos, mas de expô-los. (LAGE, 1987, p.5)   

E “expor” os fatos é a principal característica deste jornalismo moderno que se 

preocupa em divulgar e não contextualizar. A demanda da contextualização pode até ser 

antiga, mas se tornou atual diante da quantidade de informações que temos disponíveis a 

partir da expansão de acesso a internet e o desenvolvimento de novas mídias sociais digitais.  

Mesmo apresentando esta característica expositiva da notícia, Lage (1987) afirma 

que o ato de recepção da mensagem não é um processo passivo, tampouco deixa a 

audiência numa condição de refém do discurso do emissor. A audiência faz suas escolhas de 

sentido e percepção de contexto, além de fornecer seu próprio estoque de memória de cada 

receptor.  

Outra característica muito evidente da notícia está na negação da subjetividade e na 

consolidação da verdade a partir de fatos concretos. “Do ponto de vista técnico, a notícia 

não é avaliada por seu conteúdo moral, ético ou político; o que importa é se de fato 

aconteceu aquilo ou, no caso de uma entrevista, se o entrevistado disse realmente aquilo 

(LAGE, 1987, p.18).   

A notícia também assume outras características que estão muito claras na percepção 

do público consumidor de informações: além de objetiva, verdadeira e imparcial, a notícia se 

organiza no interesse público, em sua relação com a temporalidade (nova, presente e 
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instantânea), como valor de uso (um serviço de divulgação das informações a população) e 

valor de troca (a serviço dos valores capitalistas e de sustentabilidade destas indústrias).   

Além destas características intrínsecas à notícia publicada nos veículos tradicionais 

(impresso, radiofônico e televisivo), os critérios de noticiabilidade também são influenciados 

pela cultura organizacional dos veículos de comunicação. Os estudos nesta linha dão origem 

da Teoria Organizacional que Traquina (2005) define como “um processo de socialização 

organizacional em que é sublinhada a importância duma cultura organizacional, e não uma 

cultura profissional” (TRAQUINA, 2005, p. 153.)   

Baseado nos estudos de Warren Breed, Traquina (2005) lista seis fatores que 

promovem o conformismo com a política editorial da organização: 1) A Autoridade 

institucional e as sanções; 2) Os sentimentos de obrigação  e de estima para com os 

superiores;  3) As aspirações de mobilidade e alcançar posições de destaque; 4) A ausência 

de grupos de lealdade em conflito; 5) O prazer da atividade e o ambiente de cooperação na 

sala de redação e por fim 6) As notícias como um valor perecível (com duração de 24 horas) 

representam um desafio constante.   

Traquina (2005) afirma que esta teoria sugere a relevância do fator econômico na 

atividade jornalística. “O fator econômico é determinante na resposta dada à pergunta 

porque as notícias são como são” (TRAQUINA, 2005, p.158).   

Ao reconhecer que o complexo processo de produção e seleção de notícias sofre 

influências do jornalista, do veículo em que trabalha e do público a ser alcançado, a missão 

de atrair a atenção do público tem uma eficiente máxima na ideologia de construção dos 

critérios de noticiabilidade: “Bad News is good News”.   

Wolf (2008) identifica que, inicialmente, os fatos noticiáveis são oriundos de eventos 

que constituem e representam uma infração, um desvio ou uma ruptura do curso normal 

das coisas. “Quanto mais um acontecimento for negativo nas suas consequências, maior 

será sua probabilidade de se tornar notícia” (GALTUNG; RUGE apud WOLF, 2008, p. 215).    

A partir desta perspectiva de quanto pior, melhor, Wolf (2008) destaca na visão de 

Galtung e Ruge (1969) uma assimetria fundamental entre o positivo (que é difícil e requer 

tempo) e o negativo, que é mais fácil e requer menos tempo. O autor explica que as 

“notícias negativas são mais facilmente consensuais e livres de ambiguidade, no sentido de 

que existe um acordo sobre a interpretação do acontecimento como negativo” (GALTUNG; 
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RUGE apud WOLF, 2008, p.2016). Tendo consciência do impacto dos conteúdos negativos, as 

notícias com tons positivos levam mais tempo para alcançar o mesmo impacto porque “as 

mudanças em sentido positivo, são, em certa medida, consideradas como uma coisa normal 

e banal, que não precisa ser salientada” (GALTUNG; RUGE apud WOLF, 2008, p.216).   

Nora, Paiva (2019) reforçam a proposta de uma tese de que os danos causados pelo 

consumo excessivo de um noticiário marcado pelo negativo chegaram a tal ponto 

insustentável à saúde das pessoas, das instituições e do próprio jornalismo. Os autores se 

baseiam em princípios éticos, de liberdade e democracia para reverter o cenário de crise de 

confiança na informação, no jornalismo e junto aos profissionais da comunicação avançando 

para um modelo de produção mais propositivo.   

Muitos são os veículos que já aderiram à prática construtiva, entre eles alguns 
renomados, como o The New York Times, com a coluna semanal “Fixes”, e a rede 
BBC inglesa, onde o novo modelo de jornalismo vem sendo aplicado gradualmente 
com o nome de “solution focused journalim” (jornalismo baseado em soluções). O 
objetivo é mudar a cultura global da informação, num momento em que tanto se 
debate a perda da credibilidade do jornalismo. (NORA, PAIVA, 2019, p.15-16)  

Esta proposta de jornalismo organizada para a solução de problemas e na criação de 

emoções positivas, propõe um jornalismo construtivo que não apenas informa, mas que 

oferece contextualização, pluralidade de perspectivas para produzir reflexões e que após a 

leitura e a reflexão, o público se inspire a favor do engajamento.   

Lucian e Moraes (2020) também sugerem este jornalismo propositivo como 

alternativa ao atual modelo de produção de notícias que contempla, de forma majoritária, 

aspectos negativos e de estratégias sensacionalistas da realidade.   

A narrativa jornalística assume um caráter socio-pedagógico, diferente do padrão 
noticioso esperado pelo modelo de referência o qual geralmente se limita à 
explicação dos acontecimentos, escapando-lhe quaisquer indícios de 
responsabilidade expressos em propostas de solução aos problemas da sua época. 
Cria-se assim uma linguagem distintiva (um novo signo a uma nova palavra 
orientadora); e tanto mais eficaz quanto mais fundamentada a partir de princípios 
ético-formativos que configuram os traços de um horizonte experimentável ao 
jornalismo. Tais princípios, por sua vez, podem talvez inaugurar um laço social mais 
duradouro quando comparado ao que emerge da pretensão de ordenamento dos 
eventos cotidianos, sem se distanciar de um projeto educacional consistente e que 
das vistas não perde a cidadania. (LUCIAN, MORAES, 2020, p.15)   

O Jornalismo Construtivo se apresenta como uma alternativa para o aumento da 

qualidade do debate da cobertura dos meios de comunicação nas questões envolvendo a 

sustentabilidade e a sensibilização do público para os temas ligados ao desenvolvimento 

sustentável em todos os níveis e impulso a consciência da população.   
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“Então, se eu e meus colegas do setor de notícias acreditamos que nosso trabalho é 

para o benefício da sociedade, mas em contraste criamos depressão, desconfiança e apatia, 

quem deveria mudar?” (HAAGERUP, 2017, apud NORA, PAIVA, 2019, p.17). A mudança de 

perspectiva produtiva não significa que o Jornalismo Construtivo seja acrítico, superficial, 

ingênuo, irrelevante e cego para os problemas do mundo. Nora, Paiva (2019) definem 

algumas características que ajudam a definir est tipo de noticiário. “Notícias construtivas 

oferecem: uma saída, esperança, inspiração, apelo à ação, educação, perspectiva”. 

(HAAGERUP, 2017, apud NORA, PAIVA, 2019, p.17).   

Reis, Sabbagh, Barrios (2020) criticam a cobertura informativa dos meios de 

comunicação quanto aos temas ligados ao meio ambiente. O interesse por estes temas é 

pautado por desastres ou circunstâncias trágicas, sem a contextualização das causas, das 

necessidades e ficam restritas ao sensacional das famílias atingidas pelas catástrofes, muitas 

delas provocadas pelo próprio ser humano.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio de tornar a sustentabilidade uma pauta diária e constante nos meios de 

comunicação de massa passa por dois aspectos bem complexos e que exigem o diálogo 

entre os atores envolvidos: O primeiro é a própria a Agenda 2030 se adequar às 

necessidades jornalísticas de produção de notícias, fomentando redações e se agendando 

como pauta nas redações cada vez mais reduzidas. É viável entender que ela tenha a 

necessidade de se adequar a demandas de um jornalismo focado no teor negativo, no tom 

de alerta e em um discurso voltado a ameaça da vida e da sobrevivência da humanidade.  

No entanto, este modelo de jornalismo até o momento parece não surtir efeito 

mobilizador na população, sequer um processo de conscientização sobre as nossas condutas 

diárias e os impactos que eles geram no meio ambiente.  O segundo aspecto é o jornalismo 

noticioso rever suas próprias práticas, reconhecendo que suas produções superficiais, 

sensacionais e alarmistas não geram outro sentimento que não seja medo, insegurança, uma 

compreensão puramente individualista e possivelmente um excesso de informação 

desnecessária. Para esta segunda perspectiva, identificamos alguns veículos que se 

apresentam como alternativa para romper com a lógica mercadológica.  
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O Sistema Sagres é o único veículo de comunicação da região Centro Oeste do Brasil 

a integrar o Pacto Global de Mídia da ONU ao assumir a responsabilidade de divulgação e 

conscientização da Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Dentro de sua programação (TV, Rádio e Website), busca alinhar as pautas diárias com 

alguma das demandas dos ODS. A agenda assume um propósito editorial. Lucian e Moraes 

(2020) identificam que o site Muda Tudo assume um caráter sociopedagógico e se posiciona 

como um padrão alternativo ao modelo hegemônico.    

Cria-se assim uma linguagem distintiva (um novo signo a uma nova palavra 
orientadora); e tanto mais eficaz quanto mais fundamentada a partir de princípios 
ético-formativos que configuram os traços de um horizonte experimentável ao 
jornalismo. Tais princípios, por sua vez, podem talvez inaugurar um laço social mais 
duradou-ro quando comparado ao que emerge da pretensão de ordenamento dos 
eventos cotidianos, sem se distanciar de um projeto educacional consistente e que 
das vistas não perde a cidadania. (LUCIAN e MORAES, 2020, p.15)   

A revista AZMINA também pode ser observada como um veículo que propõe a 

ruptura do atual modelo de jornalismo. Machado, Schons e Dourado (2019) analisam o 

jornalismo desenvolvido e como ele colabora com os debates de igualdade de gênero. 

Talvez, o veículo não se reconheça atrelado ao ODS5 (Igualdade de Gênero), mas colabora 

com o desenvolvimento desta meta e reconhece no jornalismo um lugar de circulação e 

produção de sentidos. De acordo com as autoras, o website não utiliza da venda de 

publicidade, formato tradicional, como forma de se manter suas atividades produtivas. 

(MACHADO, SCHONS e DOURADO, 2019, p.237)  

A alternativa proposta pelo conceito de Jornalismo Construtivo, mais que uma 

mudança de perspectiva editorial dos veículos de comunicação, é também de escolha de 

novos métodos pelos profissionais. A proposta retoma o Jornalismo para o seu compromisso 

e responsabilidade social de dar luz aos problemas e avançar em opções para a resolução 

dos mesmos.   

Prazeres e Ratier (2019) defendem que as atuais características da produção de 

notícias e das dinâmicas envolvidas no fenômeno das notícias falsas, a ultravelocidade na 

produção de conteúdos informativos e a baixa qualidade do ecossistema informativo do 

atual modelo de jornalismo tendem a afastar as mídias de seu papel social de referência 

confiável para a tomada de decisões necessárias à vida e de consolidação da própria 

Cidadania.   
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Os autores sugerem além de modelo construtivo, que seja inserida às práticas 

comunicacionais a cultura slow (lento, em inglês) como possibilidade de transformações das 

informações em algo que faça sentido e tenha compreensão, possibilite a reflexão e a crítica 

da informação pelo polo da recepção.   

Lopes, Amorim, Matielo, Silva, Vilanova, Morais (2020) propõem esta conscientização 

da população quanto às questões de sustentabilidade, reconhecendo que as mudanças 

climáticas afetam com maior ênfase locais de maior vulnerabilidade social e acentuando 

desigualdades já existentes. Qualquer mudança exige prazo e constância. Não podemos 

esperar conscientização dos diversos públicos diante da quantidade de informações que 

somos impactados e muitas vezes desinformados.   

Neste caminho, Reis, Sabbagh, Barrios (2020) reconhecem que o papel da mídia é 

essencial para fazer a adaptação do discurso para o modelo mais aberto e acessível à 

comunidade e que não seja um debate restrito a pequenos públicos.   

Assim, na emergente sociedade da informação, precisa-se de uma mídia que 
consiga evoluir de um mero meio de divulgação e disseminação de informações e 
notícias para um espaço público, aberto e democrático que possibilite o 
intercâmbio de informações e opiniões. (REIS, SABBAGH, BARRIOS, 2020, p.36)   

O atual momento nos exige repensar as nossas práticas e o próprio papel da mídia 

nos processos de formação de opinião e que o noticiário facilite o debate público bem 

informado, não somente em torno de problemas importantes, mas também em torno de 

possíveis soluções. O jornalismo permanece com o seu dever crítico e a sua função de 

denunciar o mau funcionamento das instituições, mas de forma inteligente e construtiva, 

sem o reforço do viés negativo. “Não se trata de omitir dados ou histórias controversas, mas 

de criar emoções positivas de tal modo que as narrativas possam engajar as pessoas para 

olhar os fatos e discutir situações e saídas possíveis” (NORA, PAIVA, 2019, p.16).  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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2030 AGENDA AND THE SDGS: CONSTRUCTIVE NEWS IN SEARCH OF SPACE IN 
CONTEMPORARY JOURNALISM 

 
ABSTRACT  

 
Excessive exposure to information combined with the news journalism strategy of making the 
audience aware of its own programming through content with negative content has strengthened 
the public's sense of hopelessness with reality. In an attempt to analyze this scenario, this article 
aims to observe the difficulty that News Journalism has to debate and deepen positive themes, such 
as sustainability, which require greater depth of production and thus make them accessible to a 
wider audience. and with greater power of engagement and awareness. One of the main symbols of 
this discussion is the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals. Starting from an 
awareness process to be initiated by vehicles and press professionals, until reaching the public, it is 
proposed to implement a news production model based on the concepts of Constructive Journalism 
and Slow Journalism. 
 
Keywords: 2030 Agenda; ODS; Constructive Journalism; News; Slow Journalism. 
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COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA LGBT EM REVISTA  

 

Tony Willian Boita1 

Rosana Maria Ribeiro Borges2 

 

RESUMO 

 

O Brasil é um dos países mais violentos à diversidade e a grupos não normativos. As pessoas 
travestis, transexuais, lésbicas, bissexuais, gays, queers, intersexuais e outras dissidências sexuais ainda 
são marginalizadas, estigmatizadas e alvo da violência física, psicológica e estrutural impulsionada por 
alguns setores da sociedade brasileira. Quando se intersecciona os marcadores sociais da diferença 
nestes corpos, observa-se o aumento das fobias sociais, tais como racismo, machismo e a LGBTfobia. 
Por outro lado, percebe-se a potencialidade da Comunicação Comunitária como uma ferramenta 
estratégica e um elemento integrador, articulador e afetivo, uma vez que ela é capaz de fortalecer e 
conferir visibilidade aos grupos historicamente excluídos. Na perspectiva da Comunicação Comunitária, 
a comunidade e suas múltiplas vozes são essenciais para a gestão e desenvolvimento de suas mídias, e 
é justamente nesse vale de vozes coloridas que o presente artigo pretende debater. O estudo utiliza 
como base bibliográfica autores que discutem Comunicação Comunitária, interseccionalidade e a 
abordagem Queer of Color Critique, com destaque para Ana Cristina Suzina (2019), Cicília Peruzzo 
(2007), Ângela Davis (2018), Kimberlé Crenshaw (2002), Roderick A. Ferguson (2018), Tony Boita (2020) 
e Rosana Borges (2013). O texto reflete sobre as estratégias de seis edições da Revista Memórias 
LGBT+, periódico criado em 2013 e que desenvolve ações de forma colaborativa para a produção de 
conteúdo focados no debate de raça, gênero, sexualidade e classe, visando garantir a dignidade 
humana destas pessoas, bem como seu direito ao acesso e difusão da informação. A proposta se 
justifica pela necessidade de reflexões acerca da importância das mídias colaborativas em revistas 
produzidas por comunidades que sofrem algum tipo de exclusão ou opressão, como a juventude negra 
LGBT. Ao final, reflete sobre os limites e as  potencialidades da Comunicação Comunitária frente a 
LGBTfobia a partir do estudo de caso apresentando. 

 

Palavras-chave: Comunicação Comunitária; LGBT; Marcadores Sociais da Diferença; Queer of Color 
Critique; Revista Memórias LGBT+. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste texto abordaremos o papel da comunicação comunitária em consonância com as 

mídias colaborativas em revistas no enfrentamento de fobias a pessoas LGBT3. Justificamos 

essa proposta diante da negação do direito à memória e do acesso à informação produzida 

pelos veículos de comunicação à população LGBT moradora de favela. 

Nossa premissa é analisar a potencialidade da comunicação comunitária e das mídias 

colaborativas em revista como elemento fundamental na garantia e conquista da dignidade 

humana. Deste modo, refletiremos sobre o potencial das mídias colaborativas no 

enfrentamento das fobias às pessoas LGBT racializadas; promoveremos o diálogo entre 

comunicação comunitária, raça, gênero, classe e sexualidade e analisaremos, de forma breve, 

seis edições da Revista Memórias LGBT +4. 

O corpo teórico que utilizamos neste artigo é interdisciplinar. No campo da 

Comunicação Comunitária e das mídias colaborativas a base teórica foi alicerçada 

principalmente nos estudos de Ana Cristina Suzina (2019) e Cicília Peruzzo (2009). Ao refletir 

sobre os marcadores sociais da diferença, traremos as reflexões de Ângela Davis (2017), 

Kimberlé Crenshaw (2002) e Roderick A. Ferguson (2018). Metodologicamente, nesse estudo 

recorremos à abordagem qualitativa, enquanto o levantamento bibliográfico e a pesquisa 

documental foram os principais instrumentos de coleta, sistematização e análise dos dados.  

Conforme foi mencionado, neste artigo queremos refletir sobre o alcance da   

Comunicação Comunitária aliada às mídias colaborativas em revista, frente às demandas 

sociais. Inicialmente, debateremos como atua a interseccionalidade e a abordagem Queer of 

Color Critique nos corpos LGBT e consequentemente, discutiremos sobre a violência física e 

psicológica sofrida por pessoas LGBT, apontando para a importância de um monitoramento 

colaborativo. Posteriormente, refletiremos sobre os conceitos de Comunicação Comunitária e 

mídias colaborativas e, ao final, apresentaremos o trabalho desenvolvido pela Revista 

Memórias LGBT, periódico colaborativo que se traduz numa tentativa de registrar e difundir 

                                                 
3
 Utilizaremos a nomenclatura LGBT para definir lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em diálogo com 

a política pública brasileira, definida no Plano Nacional de Cultura LGBT (2009). Destacamos que ao optar por esta 

sigla não pretendemos excluir nenhuma orientação sexual ou identidade de gênero. 

4 Disponível em https://memoriaslgbt.com/. Acesso em: 28 maio, 2021. 

 

https://memoriaslgbt.com/
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estratégias e potencialidades de mídias compartilhadas elaboradas por comunidades 

interseccionalizadas e historicamente excluídas. 

 

2 A VIOLÊNCIA MARCADA NOS DIFERENTES CORPOS 

Sabemos que a raça, gênero, sexualidade e classe são alguns dos marcadores sociais da 

diferença. Quando essas categorias são interseccionadas, podemos vislumbrar inúmeras 

camadas sociais de exclusão. Como exemplo, podemos apontar que talvez a raça seja um dos 

principais elementos de segregação do indivíduo e dos seus direitos na sociedade, cuja 

herança, no caso do Brasil, é escravocrata. Se somarmos as categorias de gênero e/ou 

sexualidade e classe, potencializaremos as estratégias violência e invisibilização das pessoas. 

Em outras palavras, as pessoas LGBT negras e pobres estão em uma grande situação de 

vulnerabilidade social, intelectual e cultural que, muitas vezes, as distanciam da própria 

dignidade humana. A interseccionalidade aqui é entendida como “[...] os esforços de reflexão, 

análise e organização que reconhece as interconexões entre raça, classe, gênero, sexualidade”, 

tal como pontua Davis (2017, p.33). A respeito do assunto, Kimberlé Crenshaw (2002) propõe a 

seguinte definição: 

[...] trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão 
de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além 
disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram 
opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos 
do desempoderamento. (CRENSHAW, 2002, p.177). 

A teoria queer, vista sob a abordagem teórica Queer of Color Critique, possibilita novas 

reflexões. Nesta proposta, aplica-se uma crítica a produção teórica queer que inviabiliza as 

demandas de pessoas não brancas, como as pretas, pardas e indígenas, ou “pessoas de cor”. 

De acordo com Ferguson (2018), esse debate foi inspirado nas produções culturais e artísticas 

de mulheres e pessoas queers negras. Deste modo, ao interseccionar os marcadores sociais da 

diferença, essa abordagem fortalece o presente estudo, pois, diferente dos pressupostos 

interseccionais, o debate Queer of Color Critique aponta que a cor é um elemento crucial da 

diferença que, quando somada aos outros marcadores, potencializa a violência: 

[...] In addition, queer of color critique was also based on an awareness of and an 
interest in the racial, gender, and sexual discourses that constitute both bourgeois and 
Marxist ideologies. Rather than reproduce the pluralist elements of liberalism or the 
favoritism that Marxism has typically shown to class, queer of color critique would 
engage race, gender, and sexuality not as additives for social formations but as modes 
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of difference that could help unpack social and subject formations on a variety of 
terrains— local, national, and global. (FERGUSON, 2018, p.1). 

Nesse processo de invisibilização e violência, podemos perceber que a juventude LGBT 

negra no Brasil é uma das mais ameaçadas. Segundo o Grupo Gay da Bahia (2021), que produz 

estatísticas da LGBTfobia no Brasil desde 2000 de forma colaborativa, o país chega em 2020 

com um total de 5.046 óbitos, ou seja, ao longo de 20 anos 1,52% das pessoas LGBT foram 

assassinadas no Brasil. Todavia, como não existe um mapeamento de tais crimes enquanto 

política de Estado, supomos que esse quantitativo seja muito maior, o que imputa a seguinte 

premissa: no Brasil, a população LGBT possui o direito de não ter direitos (BOITA, 2020). 

Somente em 2020 foram mortas 237 pessoas, sendo que: 71% eram trans (mulheres e 

homens trans e travestis); 21% homossexuais; 5% lésbicas; 1% bissexuais e 1% heterossexuais 

que apresentaram “[...] comportamentos e performances que se distanciam da norma 

heterossexual.” (GRUPO GAY DA BAHIA, 2020, p.26). Essa pesquisa aponta um decréscimo de 

28% comparado a2019, que foi assim justificado: 

Em 2020, apesar de registrar-se um número de mortes (homicídios, suicídios e 
latrocínios) significativamente menor que o ano anterior (2019), alerta-se para a 
subnotificação e os efeitos provocados pela pandemia do Novo Coronavírus (SARS- 
CoV-2 - severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) que intensificou ainda mais 
o isolamento de muitos LGBTI+, tendo em vista que dada população já era impactada 
pela falta de sociabilidades, referências e espaços. (GRUPO GAY DA BAHIA, 2020, 
p.10). 

Vale lembrar que a principal faixa etária das vítimas estava na juventude, na casa dos 15 

aos 30 anos de idade, totalizando 32,91%. Entre 31 a 45 anos, os percentuais apontam para 

24,89%; a partir de 46 anos, 8,02% e sem informação 34,18%. Ao interseccionarmos a cor, 

percebemos que 54% das vítimas são pretas e pardas e 46% brancas. No que concerne às 

ocupações, foi observado pela pesquisa que profissionais de sexo (44,66%), cabelereiros(as) 

10,67% e professores(as) (8,73%) são as três profissões mais arriscadas para pessoas LGBT no 

Brasil (GRUPO GAY DA BAHIA, 2020). 

Assim como nos últimos 20 anos, a morte de pessoas LGBT segue tendo resquícios de 

tortura (espancamento, estrangulamento, pauladas, asfixia, apedrejamento, tortura, 

carbonizadas, esquartejamento, empurrada de barranco), o que soma 27,92%, bem como o 

uso de armas de fogo (42,30%) e o esfaqueamento (23,07%). Os municípios mais violentos para 

a comunidade LGBT estão espalhados em todas as regiões do país, sendo que a pesquisa ainda 

aponta as 16 cidades mais violentas, quais sejam: 
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Os municípios que mais se destacam em relação ao número absoluto de mortes são: 
Fortaleza (CE) com 20 mortes, São Paulo (SP) com 10 mortes, Belo Horizonte (MG) e 
Manaus (AM) com 6 mortes registradas, Natal (RN) e Salvador (BA) com 5 mortes, 
Florianópolis (SC) com 4 registros, seguido de Aracaju (SE), Brasília (DF), Curitiba (PR), 
João Pessoa (PB), Maceió (AL), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Largo (AL), São 
Bernardo do Campo (SP) e São José da Laje (AL) todos com 3 mortes de LGBTI+ 
registradas, entre outros municípios. (GRUPO GAY DA BAHIA, 2020, p.43). 

Deste modo, percebemos como os marcadores sociais da diferença operam na 

sociedade brasileira quando se trata de exclusão. A partir dos dados coletados no Grupo Gay 

da Bahia (2020), percebemos que os corpos da juventude LGBT negras estão potencialmente 

em risco, em especial das trans mulheres negras, sendo necessários enfrentamentos urgentes. 

Assim sendo, compreendemos que as estratégias vindas do campo da comunicação 

comunitária podem ser uteis e capazes de informar, enfrentar e superar a LGBTfobia, o 

racismo, o machismo e outras fobias que ocorrem Brasil. 

 

3 POR UMA COMUNICAÇÃO + COMUNITÁRIA 

Neste estudo, entendemos a comunicação como um lugar de representação, como uma 

categoria interdisciplinar e um elemento que fortalece “[...] a representação do mundo em que 

os sujeitos e as coisas se inter-relacionam num estado constante de movimento” (MULLER; 

RADDATZ; BOMFIM, 2013, p. 65). Isso porque compreendemos que a comunicação ocupa um 

lugar estratégico na sociedade ao mediar a produção social de sentidos – grande balizadora das 

ações dos sujeitos no mundo e perante o mundo (BORGES, 2013). 

De fato, Borges (2013) pontua que a comunicação jamais ocorre de forma linear, sem 

riscos ou contrastes. Para a autora, ao se considerar a totalidade do processo comunicacional 

em suas complexidades e dialeticidades, a centralidade aponta justamente para as conexões e 

mediações produtoras de ideologias e significações, bem como nas práticas dos sujeitos e das 

sociedades históricas, de modo que a comunicação é uma categoria possuidora de, no mínimo, 

cinco pressupostos centrais, quais sejam: 

A comunicação é envolta em ideologias e, por conseguinte, está relacionada à cultura 
e às expressões culturais, ou seja, a um complexo processo de produção de sentidos; 
2) A comunicação é permeada por estruturas e aparatos, mas, fundamentalmente, 
também envolve sujeitos, que pensam, elaboram, significam e ressignificam os 
conteúdos comunicacionais de acordo com os elementos mediadores que dispõem; 3) 
A comunicação não implica somente em reprodução, mas, sobretudo, em produção 
de significados e ações; 4) A ampla maioria dos veículos de comunicação e de 
jornalismo está vinculada às lógicas hegemônicas, o que repercute na sua estrutura 
orgânica e na conformação dos seus discursos, mas isso não quer dizer que suas 
estruturas e discursos sejam sempre homogêneos; 5) O processo de atribuição de 
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significados aos contraditórios conteúdos disseminados pelos veículos de 
comunicação está em constante disputa. (BORGES, 2013, p. 91). 

Nesses pressupostos, nós podemos encontrar os indícios para a compreensão de uma 

comunicação comunitária preocupada na garantia da dignidade humana e no respeito à 

diversidade étnica, de gênero, social, sexual, de classe, entre outras, ainda mais considerando 

que a partir do século XX a internet tornou-se uma potência para os grupos e coletivos. 

Percebemos que o uso de mídias colaborativas produzidas e distribuídas pela comunidade 

LGBT são essenciais para o fortalecimento da identidade e para a conquista e garantia de 

direitos básicos. Mesmo assim, esses instrumentos para a formação de mídias colaborativas 

LGBT, ainda não estão distribuídos de forma igualitária e quando existentes, demandam de 

ferramentas para o seu desenvolvimento o que dificulta sua perpetuação (SUZINA, 2019). 

Segundo Cecília Peruzzo (2007), a comunicação comunitária é um direito humano e, 

com ela, torna-se possível combater a desinformação e garantir minimamente a dignidade 

humana para as classes subalternas, afinal, essa “[...] desempenha um papel importante da 

democratização da informação e da cidadania” (PERUZZO, 2007, p.3). A autora ressalta ainda 

que com o advento da internet e as políticas sociais e culturais implementadas no Brasil entre 

2006 e 2014, os movimentos sociais “descobriram a utilização da comunicação” (PERUZZO, 

2007, p.3). Peruzzo também aponta que os movimento sociais e populares possuem pautas 

coletivas, que visam, 

[...] melhorar o nível de vida, através do acesso às condições de produção e de 
consumo de bens de uso coletivo e individual; promover o desenvolvimento 
educativo-cultural da pessoa; contribuir para a preservação ou recuperação do meio 
ambiente; assegurar a garantia de poder exercitar os direitos de participação política 
na sociedade e assim por diante (PERUZZO, 2007, p.5). 

Compreendemos que as mídias colaborativas só existem com a participação da 

comunidade, uma vez que demandam e constroem coletivamente os elementos essenciais 

para a produção de conteúdo em diversos gêneros e formatos. De acordo com Suzina (2019), o 

principal objetivo dessa participação está na inclusão e na transformação das 

sociedades/comunidades. Contudo, isso só é possível quando as lideranças se associam “[...] 

com a medida da representação de uma comunidade por meio de suas mídias” (SUZINA, 2019, 

p. 66). Deste modo, podemos dizer que a comunicação colaborativa é comunitária, 

compartilhada, sem fins lucrativos, democrática, coletiva e produzida pelas comunidades 

subalternas que possuam “[...] identidades e interesses comuns” (PERUZZO, 2007, p. 5). 
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Percebemos que a comunicação comunitária pressupõe comunidade, mas não qualquer 

agrupamento de pessoas. Neste trabalho, a nossa compreensão de comunidade aponta para 

os agrupamentos formados por coletivos de pessoas periféricas, pobres, LGBT e negras, ou 

seja, a minoria da minoria que, consequentemente estão distantes do acesso e da produção de 

informação. Desse modo, acreditamos que a comunicação comunitária tem potencialidade de 

ser uma importante ferramenta para a democratização do conhecimento, da informação e dos 

direitos humanos. 

 

4 REVISTA MEMÓRIAS LGBT+: 6 EDIÇÕES COM ABORDAGEM INTERSECCIONAL 

A Revista Memorias LGBT+ (RMLGBT) é uma mídia digital colaborativa criada em 

novembro de 2013. Surge a partir das demandas da Rede LGBT de Memória e Museologia 

Social. Tem como premissa, a suprimir as ausências das memórias e histórias da comunidade 

LGBT brasileira nos museus e na historiografia. Desde que foi fundada, a Revista tornou-se um 

repositório que preserva e difunde estes indicadores de memória de pessoas não normativas. 

Tal iniciativa atende a uma demanda do direito contemporâneo na superação da 

homolesbotransfobia e a ausência do protagonismo LGBT na memória nacional: "Lançada em 

2013, a Revista Memórias LGBT+, é um periódico digital colaborativo e gratuito. Possui o 

Número Internacional Para Publicações Seriadas – ISSN (International Standard Serial Number) 

2318-6275". (MEMÓRIA LGBT, 2013). 

Nossa proposta surge a partir das diversas formas de violência (física, verbal e de 

invisbilização) que a população LGBT brasileira sofre diariamente. Por um lado, essas 

dissidências sexuais ainda são estigmatizadas pelos veículos de comunicação e invisibilizadas 

em grande parte dos museus. Por outro, sabemos que o Brasil é um dos países mais violentos à 

população LGBT. 

Ao longo de oito anos a RMLGBT passou por diversas transformações. Inicialmente, o 

periódico era bimestral e seu conteúdo era gerado a partir das pessoas que participavam da 

Rede LGBT de Memória e Museologia Social. Sua editoração era amadora e possuía muitos 

conteúdos. Agregava- se tudo e não se selecionava nada. Republicava-se matérias e entrevistas 

e alguns conteúdos inéditos. Até a terceira edição, a RMLGBT tinha pouca identidade e 

nenhuma linha editorial (BOITA, 2020). As publicações bimestrais encerraram- se logo no 

primeiro ano, em agosto de 2015. Após esse período, as edições passaram a ser lançadas a 
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partir da produção dos conteúdos e parcerias sem uma sazonalidade. Inclusive entre os anos 

de 2018 a 2019 não foram publicados periódicos. No entanto, publicou-se diversos conteúdos 

no blog da RMLGBT. Todavia, o projeto não parou, pois apenas o formato em revista foi 

suprimido naquele período. As publicações em revista retornaram em 2020, mas de forma 

semestral. Em todas as edições a participação e a partilha foram elementos prioritários (BOITA, 

2020). De fato, Suzina (2019) pontua que a participação é uma categoria central quando se fala 

em comunicação produzida em redes colaborativas: 

Mais particularmente, a participação é uma das principais características da 
comunicação popular, alternativa e comunitária, outro conceito e conjunto de práticas 
associados à apropriação da comunicação dirigida para e construída com o povo, 
principalmente em contextos de lutas por inclusão e transformação social. (SUZINA, 
2019, p.62). 

Tal como pontuamos na introdução deste trabalho, pontuaremos elementos de seis das 

treze edições publicadas. Tal escolha ocorreu como uma tentativa de potencializarmos as 

reflexões acercada comunicação comunitária frente aos marcadores sociais da diferença e, 

consequentemente, as estratégias utilizadas para a superação da LGBTfobia. Deste modo, 

serão inseridos elementos presentes em publicações da Revista que priorizaram as pessoas 

LGBT negras nas seguintes edições: Edição 1; Edição 7; Edição 8; Edição 9; Edição 11; Edição 13. 

A primeira edição lançada em 20 de novembro de 2013 traz as memórias de Madame 

Satã. Trata-se de uma entrevista realizada pelo jornal o Pasquim em 1971. Nela, o ilustre 

personagem narra sua vida de boemia e de perseguição no Rio de Janeiro. Dessa entrevista, 

percebemos o racismo e a homofobia, bem como as estratégias de inviabilização dos museus e 

dos meios de comunicação daquele período em relação a este personagem. O primeiro 

número optou em demarcar a importância de personalidades históricas negras e gays. 
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Figura 1: Capas da Revista Memorias LGBT+ 

Fonte: Adaptado de Revista Memórias LGBT+ 

 

Em 2015, em parceria com o Museu de Favela (MUF), a RMLGBT desenvolveu o projeto 

Memórias LGBT no MUF. Foram publicadas três edições que objetivavam visibilizar as 

memórias de pessoas LGBT moradoras de favela. De forma colaborativa, esses periódicos 

foram uma das mídias produzidas na comunidade do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo (PPC) 

visando criar estratégias para superar as fobias a pessoas LGBT através da comunicação 

comunitária: 
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O Projeto Memória LGBT no MUF está sendo desenvolvido através de uma parceria 
entre Museu de Favela Pavão, Pavãozinho e Cantagalo –MUF com a Revista Memória 
LGBT – RMLGBT em comemoração aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, tal 
proposta é patrocinada pela Secretaria Municipal de Cultura e foi contemplada no II 
Programa de Fomento à Cultura Carioca. A iniciativa contemplará rodas de memória, 
oficinas, formações, exposição, publicações da RMLGBT, apresentações artísticas e 
Mapeamento e Inventário do Patrimônio Cultural LGBT na Favela. Desta forma, 
pretende‑ se fomentar, promover e estimular a memória de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais das Comunidades Pavão, Pavãozinho 
e Cantagalo. (MEMÓRIA LGBT, 2015, p. 1). 

A sétima edição visibilizou a comunidade lésbica negra. Durante as entrevistas, 

percebeu-se como o racismo age ao tangenciar com os corpos das mulheres, em especial 

lésbicas, vítimas de racismo, machismo, lesbofobia e a bifobia. Das quatro entrevistas 

coletadas, observamos a importância de ações colaborativas em revista apoiada nos princípios 

da Comunicação comunitária. Segundo Ana, uma das entrevistadas: " Hoje me assumo: sou 

negra e sapatão, muito poderosa. Sou integralmente assumida, com minha própria 

espiritualidade, mãe de família e sei que tenho que ter argumento para chegar e sair de um 

lugar sem que eu e meus filhos sofram preconceito." (MEMÓRIAS LGBT, 2015, p.10). 

A oitava edição foi produzida por jovens gays do PPG. Seguiu a mesma metodologia do 

número anterior, na qual se priorizou um trabalho colaborativo de escuta dialógica. Ao todo, 

foram entrevistados quatro jovens lideranças gays da comunidade com projetos e sonhos que 

objetivavam uma melhor qualidade de vida para os mais de 20 mil moradores do PPG, dentre 

eles, a dignidade humana para os homossexuais residentes naquele território. Os entrevistados 

evidenciaram que a homofobia é presente e está marcada muito mais no asfalto5 do que na 

favela. 

A nona edição da RMLGBT, que foi a última do projeto memórias LGBT no MUF, 

valorizou as pessoas travestis e trans. Nessa edição, Yonne Karr e Mirela Karr, duas trans 

mulheres negras moradoras do PPG foram entrevistadas, bem como disponibilizaram seu 

acervo fotográfico para registro. Elas revelaram suas lutas diárias em resistir frente a transfobia 

e as estratégias de invisibilização. Nesse volume, o destaque dado a Yonne assim foi justificado: 

Yonne Karr nasceu na Galeria Alaska, em Copacabana, território da comunidade LGBT 
desde fins da década de 1950 até os anos 1990, período em que concentrou bares, 
boates, cinema, teatros e shows que alcançaram fama internacional. Ali também 
nasceu Rogéria, Jane de Castro, Marquesa e Roberta Close, entre outras, em boates 
como Stop, Sótão e Leopardos. [...] Sua trajetória está permeada de memórias não 
contadas. O processo de autodescoberta em tempos perigosos, a conquista pelo 
respeito na comunidade do Pavão Pavãozinho e Cantagalo (PPG), onde reside desde o 

                                                 
5
 Termo utilizado para referir-se ao território que não é a favela. 
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nascimento, e a carreira nos espaços culturais significativos do Rio de Janeiro, a 
transforam em uma detentora de memórias fundamentais para a compreensão da 
história das trans mulheres negras no Brasil. (MEMÓRIAS LGBT, 2015, p.8). 

Depois de dois anos sem ser publicada, a RMLGBT retomou suas edições e lançou seu 

décimo primeiro número. Nesta edição, o tema principal foram as lésbicas negras com mais de 

60 anos. Vale lembrar que quando falamos da comunidade LGBT, pouco lembramos das 

pessoas idosas. É fato que a epidemia da AIDS ceifou muitas vidas e, atualmente, como já 

demonstramos, a LGBTfobia leva tantas outras. Mas, Luciana Bozzo Alves, realizou uma 

entrevista emocionante com Rosângela Castro que falou um pouco sobre sua trajetória: 

Eu sabia que tinha um local que me acolhia, que era o terreiro, mas também dava 
para perceber que os gays eram mais acolhidos, então existia isso e, embora os 
terreiros que eu frequentei fossem conduzidos por mulheres, nós sabíamos que era 
um espaço mais garantido para os gays e não discutíamos isso. Essas discussões de 
sexualidade, de religiosidade nós viemos fazer depois da década de 1980 já no auge 
do movimento negro, quando o movimento homossexual brasileiro começa a mostrar 
a cara, naquela época nós éramos MHB (Movimento Homossexual Brasileiro), mas 
também discutíamos as questões de orientação sexual, não as questões de raça, não 
existia esse binômio naquela época. Naquela época foi fundado o primeiro grupo de 
gays negros na Bahia: o “Adé Dudu” – fundado em 1983. Adé em Yorubá, Bantu, ou 
outra língua africana que eu não me lembro com certeza, quer dizer gay, então era um 
grupo que se intitulava “Gay preto”. E por uma questão de homofobia na minha 
família, eu fui embora para São Paulo, porque quando a minha mãe quando teve 
certeza de que eu era lésbica, ela vetou várias coisas que até então eu tinha acesso. 
Isso foi no finalzinho da década de 1970, mais precisamente em 1978. Chegando lá eu 
conheço algumas lésbicas que frequentavam o Ferro’s Bar e, foi onde eu conheci o 
movimento de lésbicas quando ele começava a surgir. O grupo era formado por 
lésbicas majoritariamente brancas, sendo poucas as negras até aquele momento. Eu 
me aproximo, mas eu não faço parte, eu apenas colaboro pontualmente, seja 
distribuindo materiais ou em alguma manifestação, mas eu não participei ativamente, 
mas estive lá. Tive oportunidade inclusive de ver incursões do delegado Richetti no 
Ferro’s Bar, de sermos levadas a delegacia, sermos registradas, mas eu não me coloco 
como uma ativista naquele movimento, eu estava próxima, no entanto eu me vejo 
mais como colaboradora do que como ativista. Eu volto a me aproximar do 
movimento no início da década de 1980, acho que antes da campanha da Luiza 
Erundina, mas nesse período, em 1983, eu sou iniciada no Candomblé, e o meu 
terreiro tinha um envolvimento político de esquerda, então eu me aproximo do 
movimento negro e nós começamos também a fazer uma discussão sobre a 
homossexualidade. Eu me aproximo dos grupos de mulheres negras também por 
intermédio dos grupos de São Paulo. Participei da formação do “Soweto”, mas não 
continuei e, começo a me aproximar das manifestações políticas dos núcleos de 
homossexuais. Permaneço em São Paulo até 1993, quando retorno ao Rio de Janeiro. 
(ALVES, 2020, p.6). 

A décima segunda edição foi produzida de forma colaborativa com a Rede Museologia 

Kilombola e foi lançada em maio de 2021. Trata-se de um grupo de estudantes dos cursos de 

Museologia que se uniram para o enfrentamento do racismo em seus cursos. Este exemplar 

teve curadoria de pessoas negras, que também foram visibilizadas. Ademais, foram realizadas 

entrevistas com pessoas travestis e quilombolas gays. Neste volume ficou visível a magnitude 
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da produção artística de pessoas LGBT negras, mas ainda invisibilizadas no campo artístico, 

intelectual e acadêmico: 

Esta edição foi construída em conjunto com a Rede Museologia Kilombola. Por meio 
de uma metodologia colaborativa, a Revista Memória LGBT e a Rede LGBT de 
Memória e Museologia Social seguem se opondo a uma Museologia branca, 
heterocentrada, elitista e provinda dos grandes centros urbanos. Pois sim, de nada 
adiantará rompermos as barreiras da Museologia no campo das sexualidades se ela 
seguir sendo dedicada a homens (ainda que gays), brancos, burgueses e nascidos em 
grandes centros urbanos. (BOITA; BAPTISTA, 2021, p.1). 

Deste modo, percebemos que a Revista Memórias LGBT é uma mídia colaborativa que 

dialoga com a comunicação comunitária. A partir dos seis exemplos apresentados, percebemos 

a potencialidade das edições quando preocupadas em desenvolver estratégias para a 

superação de fobias a partir do debate intersecional, valorizando as memórias, histórias e 

produtos produzidos por pessoas negras ainda mais invisibilizadas socialmente por 

pertencerem à minoria das minorias. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto refletiu sobre estratégias utilizadas pela comunicação comunitária quando 

tangenciadas pelos marcadores sociais da diferença. Percebemos a potencialidade de mídias 

colaborativas frente às demandas sociais e sua força frente ao racismo, machismo e LGBTfobia. 

Na ausência do livre acesso aos grandes veículos de comunicação, essas mídias fortalecem e 

disseminam informações importantes para estas pessoas. Com as reflexões propostas, 

percebemos que a metodologia compartilhada utilizada pela Revista Memórias LGBT+ 

evidencia e compartilha os medos e anseios dessas pessoas. Além disso, fortalece os laços de 

uma rede afetiva entre os participantes. 

Destacamos a importância da comunicação comunitária. Nessa aproximação, as 

pessoas LGBT, marcadas pela raça, gênero, classe e sexualidade potencializam o viés cidadão 

desta categoria. Deste modo, a própria comunicação comunitária colaborativa atua na garantia 

de direitos e na tentativa de superar a LGBTfobia, em especial nos lugares periféricos. 

Ao final, apresentamos as estratégias da Revista Memórias LGBT. Com um recorte de 

seis edições, apontamos que é fundamental que as mídias colaborativas em revista possam 

protagonizar assuntos de interesse a determinados grupos. Isso fortalece a identidade e 

difunde alguns direitos básicos para essas pessoas. Percebemos que a LGBTfobia está presente 

na vida dessas pessoas, bem como, o racismo e o machismo, já que são elementos 
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socioculturais estruturantes da sociedade brasileira. No entanto, acreditamos que ações 

colaborativas fortalecem as redes e denunciam a violência. 

Por fim, o papel da Comunicação comunitária é o de garantir a dignidade humana e 

defender as minorias das minorias. Com suas metodologias colaborativas, tornam-se capazes 

de articular suas demandas, direitos e denunciar as fobias. Deste modo, acreditamos que a 

comunicação colaborativa pode ser uma importante ferramenta na desconstrução das fobias 

raciais, de identidade de gênero e orientação sexual. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

LGBT COMMUNITY COMMUNICATION IN MAGAZINE 

ABSTRACT 

 
Brazil is one of the most violent countries against diversity and non-normative groups. Transvestites, 
transsexuals, lesbians, bisexuals, gays, queers, intersex, and other sexual dissent are still marginalized, 
stigmatized and targeted by physical, psychological and structural violence driven by some sectors of 
Brazilian society. When social markers of difference are intersected in these bodies, there is an 
increase in social phobias, such as racism, sexism and LGBTphobia. On the other hand, the potential of 
Community Communication is perceived as a strategic tool and an integrating, articulating and 
affective element, since it can strengthen and give visibility to historically excluded groups. From the 
perspective of Community Communication, the community and its multiple voices are essential for the 
management and development of its media, and it is precisely in this valley of colored voices that this 
article intends to debate. The study uses as bibliographic basis authors who discuss Community 
Communication, intersectionality, and the Queer of Color Critique approach, with emphasis on Ana 
Cristina Suzina (2019), Cicília Peruzzo (2007), Ângela Davis (2018), Kimberlé Crenshaw (2002), Roderick 
A. Ferguson (2018), Tony Boita (2020) and Rosana Borges (2013). The text reflects on the strategies of 
six editions of Revista Memórias LGBT+, a periodical created in 2013 that develops collaborative 
actions to produce content focused on the debate on race, gender, sexuality, and class, aiming to 
guarantee the human dignity of these people, as well as their right to access and disseminate 
information. The proposal is justified by the need for reflections on the importance of collaborative 
media in magazines produced by communities that suffer some type of exclusion or oppression, such 
as black LGBT youth. At the end, it reflects on the limits and potential of Community Communication 
against LGBTphobia based on the case study presented. 
 
Keywords: Community Communication; LGBT; Social Difference Markers; Queer of Color Critique; 
LGBT+ Memories Magazine. 
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REFLEXÕES SOBRE A USABILIDADE DA COMUNICAÇÃO E SUAS MÍDIAS COMUNITÁRIAS 

Tony Willian Boita1 

Rosana Maria Ribeiro Borges2 

 

RESUMO 
 

O artigo refle sobre a comunicação e as mídias comunitárias a partir da usabilidade de mídias virtuais 
colaborativas. Objetiva analisar as estratégias utilizadas e os diálogos estabelecidos com o campo dos 
direitos humanos, da cidadania e da justiça social, bem como perceber se a criação de conteúdos e a 
gestão são produzidas efetivamente por comunidades,  grupos e/ou coletivos. A proposta justifica-se 
pela necessidade de compreender as formas de empregabilidade do conceito de mídias comunitárias 
nos estudos de caso analisados, quais sejam: o website Viva Favela, gerido e produzido por moradores 
de algumas favelas cariocas; a Revista Memórias LGBT+, concebida e editada por LGBT brasileiros; o 
blog Convergência Digital e Comunicação Comunitária criado através de um projeto de extensão e 
gerido por estudantes; o blog da Faculdade de Tecnologia desenvolvido por discentes e docentes da 
instituição. O estudo está alicerçado em um campo teórico interdisciplinar que dialoga com as 
categorias, Comunicação Comunitária e os Direitos Humanos. Como principal base teórica, debate com 
os seguintes autores: Rosana Borges (2013); Cicília Peruzzo (2007); Paulo Botão (2002); Manuel Castells 
(2006) e outros estudiosos das categorias estudadas neste trabalho. A pesquisa revela as principais 
metodologias utilizadas por estas mídias colaborativas que possibilitam o reconhecimento e a 
visibilidade para comunidades que estão à margem da sociedade. Utiliza como metodologia a 
abordagem qualitativa, o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental nos acervos 
pesquisados. Para tal, o texto está dividido em quatro tópicos.  A introdução apresenta, de forma 
breve, os principais conteúdos analisados; em seguida, discorre sobre o conceito de comunicação 
comunitária e suas ações colaborativas. Posteriormente, analisa as mídias digitais comunitárias. Ao 
final, refle se, de fato, a aplicabilidade do termo comunicação comunitária utilizado pelos estudos de 
caso correspondem aos princípios teóricos ou afastam-se deles, já que o objetivo principal do texto é 
compreender as formas de uso das mídias comunitárias por algumas comunidades identitárias 
brasileiras. 
 
Palavras-chave: Comunicação Comunitária; Mídias Comunitárias; Direitos Humanos; Rádio  
Comunitária; Mídias Comunitárias Virtuais. 
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1 INTRODUÇÃO 

As comunidades são coletivos que possuem laços sociais, culturais e políticos. Em 

conjunto dialogam e lutam de forma coletiva em busca da dignidade humana, direitos e/ou 

conquistas. Muitas vezes, atuam em redes, formando associações, coletivos e instituições não 

governamentais, capazes de cobrar os agentes e as instituições públicas. Noutros momentos, 

tecem redes comunicacionais que fortalecem as interações sociais, os afetos e o 

compartilhamento de informações e cuidados entre pessoas. 

Borges (2013) aponta que a comunicação é um processo de produção social de sentidos 

que envolve os meios, as mídias, os veículos e, necessariamente, o amplo leque de elementos 

mediadores que as pessoas e/ou os agrupamentos sociais utilizam para significar os conteúdos 

comunicacionais: 

[...] compreende-se que os meios de comunicação são todas as formas (pessoais, 

impessoais ou mediadas por alguma tecnologia) produzidas e utilizadas com o objetivo 

de estabelecer interações sociais. Já as mídias são meios técnicos que mediam a 

comunicação por meio de recursos impressos, eletrônicos ou alternativos. O rádio, a 

televisão, a internet, o livro, a revista, a sacolinha do supermercado, o DVD, o outdoor, 

a faixa afixada que divulga um evento, o carro de som que anuncia algo, etc., são 

mídias, sem as quais a Publicidade não conseguiria dar visibilidade aos processos de 

comunicação dirigida e o Jornalismo não distribuiria seus produtos. Da utilização das 

mídias por instituições ou pessoas com objetivos comunicacionais específicos é que 

surgem os veículos de comunicação ou veículos jornalísticos, a exemplo das emissoras 

de rádio e de televisão, jornais, revistas, sites, blogs, entre outros. (BORGES, 2013, p. 

32. Grifos da autora). 

Por sua vez, a comunicação comunitária pode ocorrer por meio das mais diversas 

mídias, desde que estabeleça diálogos e seja criada, gerida e produzida por comunidades. De 

fato, essa categoria pressupõe o diálogo, a colaboração e a busca pela dignidade humana por 

determinado grupo em um território. Esses grupos organizados em prol dos seus direitos, 

utilizam das mídias colaborativas como ferramentas estratégicas para denunciar, divulgar e 

chamar a atenção para demandas sociais, políticas e culturais. 

Neste texto queremos refletir sobre as possibilidades de uso das mídias na comunicação 

comunitária. Esta proposta justifica-se pela importância de compreender os limites e 

potencialidades da comunicação comunitária aplicada a revistas e outras mídias digitais. Por 

vezes, a comunicação comunitária ainda é confundida com outras categorias, como a 

comunicação alternativa, radical, cidadã, popular e outras. A partir de um levantamento 

bibliográfico e de pesquisa documental, pretendemos analisar a aplicabilidade dos estudos da 
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comunicação comunitária, as metodologias utilizadas, bem como, melhor compreender os seus 

resultados. 

O corpo teórico que embasou este artigo é interdisciplinar. Inicialmente, conta com 

autoras e autores que refletem sobre os processos comunicacionais e a comunicação 

colaborativa aplicada a revistas digitais colaborativas, tais como Borges (2013), Peruzzo 

(2006:2007), Botão (2002), Castells (2006) e Rodrigues et al (2015). Para falar sobre as mídias 

virtuais, dialogamos com os textos produzidos por Boita (2018), Santos (2014), Dantas e Lacerda 

(2011) e Garcia (2015).  

Conforme foi mencionado, por meio deste estudo pretendemos debater a usabilidade da 

comunicação comunitária. Inicialmente, problematizamos o conceito de comunicação 

comunitária e sua aplicabilidade nas mídias comunitárias e colaborativas. Posteriormente, 

analisamos as produções científicas que apresentem mídias colaborativas e comunitárias como 

estudo de caso. Contudo, não é o objetivo deste estudo empreender uma cartografia integral 

das produções científicas produzidas sobre o tema, já que se trata de um recorte de algumas 

pesquisas realizadas que utilizam o termo comunicação comunitária. Em seguida, discorreu-se 

sobre as mídias digitais, sendo que, no final, teceremos considerações sobre os estudos de caso 

analisados. 

 

2 COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

As mídias comunitárias surgem a partir de demandas visando a justiça social frente a 

repressão e a ausência de direitos. Paulo Botão (2002), aponta que entre as décadas de 1960 e 

1980 essa comunicação não hegemônica esteve ligada à comunicação popular. Mas foi durante 

a ditadura militar que a comunicação comunitária ganhou forma e tornou-se uma ferramenta 

estratégica para combater a opressão e a violência. Já Peruzzo (2007) pontua que durante os 

anos 1990, viu-se emergir o nascimento de uma comunicação preocupada com a mobilização e 

a expressão dos movimentos sociais, 

Trata-se de uma outra comunicação que ganha expressividade nas últimas décadas por 
envolver diversos setores das classes subalternas, tais como moradores de uma 
determinada localidade desassistidos em seus direitos à educação, saúde, transporte, 
moradia, segurança etc.; trabalhadores da indústria; trabalhadores do campo; 
mulheres; homossexuais; defensores da ecologia; negros; cidadãos sem-terra 
interessados em produzir meios à sua própria subsistência etc. Essa comunicação não 
chega a ser uma força predominante, mas desempenha um papel importante da 
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democratização da informação e da cidadania, tanto no sentido da ampliação do 
número de canais de informação e na inclusão de novos emissores, como no fato de se 
constituir em processo educativo, não só pelos conteúdos emitidos, mas pelo 
envolvimento direto das pessoas no quefazer comunicacional e nos próprios 
movimentos populares. (PERUZZO, 2007, p. 3). 

Essa comunicação comunitária que emerge no Brasil possui uma dinâmica própria que 

dialoga com sua historicidade. E por isso, para um melhor entendimento, queremos delimitar o 

conceito de comunicação e mídia comunitária e seu formato colaborativo. Compreendemos a 

existência de outras categorias similares e que dialogam diretamente com a comunicação 

comunitária. Mas, como ponto de partida, entendemos a comunicação comunitária como 

ferramenta estratégica em prol da justiça social, produzida por uma comunidade identitária ou 

territorial, tal como também é percebido por Volpato (2010): 

Como características principais, em uma acepção idealista, a comunicação comunitária 
tem a intenção de divulgar um conteúdo de interesse da população local, com temas 
ligados à realidade comunitária que geralmente não são relatados pela grande mídia, 
não possui finalidades lucrativas, é gerida pela própria população local, através da 
estratégia da participação popular, ou seja, não existem as figuras de emissores x 
receptores, já que ambos desenvolvem os dois papéis. Por meio da participação, 
promove processos educativos, de mobilização e de cidadania. Configura-se como 
comunicação contra hegemônica porque veicula um conteúdo que contesta as formas e 
estruturas de dominação do mundo, possui bases plurais devido à sua capacidade de 
dar voz às diversas manifestações daquela população. Pode atuar como um espaço 
público que promove o debate e induz à reflexão; o resultado deste processo é a 
conscientização sobre diversos aspectos da sociedade. Não apresenta interesses 
políticos, religiosos, empresariais, particulares ou corporativos. Por isso, não permite 
intervenções por parte das instituições do poder local, políticos, grandes corporações 
da mídia ou outros setores. (VOLPATO, 2010, p.28). 

Peruzzo (2006) concorda com Volpato (2010) mas destaca a tecnologia com elemento 

importante para a difusão das mídias produzidas pelas comunidades. A autora vai além das 

manifestações, projetos e ações e entende que as mídias comunitárias devem ser 

institucionalizadas, ou seja, serem formadas por instituições sem fins lucrativos. Nessa 

perspectiva, segundo a autora, uma mídia comunitária caracteriza-se; 

[...] por processos de comunicação baseados em princípios públicos, como não ter fins 
lucrativos, propiciar a participação ativa da população, ter – preferencialmente – 
propriedade coletiva e difundir conteúdos com a finalidade de desenvolver a educação, 
a cultura e ampliar a cidadania. Engloba os meios tecnológicos e outras modalidades 
de canais de expressão sob controle de associações comunitárias, movimentos e 
organizações sociais sem fins lucrativos (PERUZZO, 2006, p. 375). 

Para tal, sabemos que a comunicação comunitária necessita de uma comunidade ou de 

comunidades, pois só existe quando possui caráter colaborativo e é criada, gerida e dinamizada 

por pessoas da, com e para a comunidade. Assim, as mídias comunitárias fortalecem uma 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            542 

comunidade e possibilitam uma melhor organização social e política, o que, 

consequentemente, estimula a democracia e os direitos humanos. 

É importante que se entenda que a mídia comunitária se refere a um tipo particular de 
comunicação na América Latina. É aquela gerada no contexto de um processo de 
mobilização e organização social dos segmentos excluídos (e seus aliados) da 
população com a finalidade de contribuir para a conscientização e organização de 
segmentos subalternos da população visando superar as desigualdades e instaurar 
mais justiça social. Inicialmente ela se configurou como uma comunicação alternativa e 
que assim foi chamada – e continua sendo em muitos lugares – mas que recebeu várias 
outras denominações como comunicação participativa, comunicação horizontal, 
comunicação popular etc. (PERUZZO, 2006, p.10). 

Pelo exposto, a comunicação comunitária é a compreensão da coletividade cidadã e do 

poder da informação. Essa ferramenta tem a possibilidade de superar a injustiça e garantir a 

dignidade humana através de suas mídias, sempre em prol do coletivo. De forma criativa, essas 

comunidades empoderadas garantem o direito ao acesso à comunicação e possibilitam a difusão 

de suas memórias, histórias, vontades, direitos, além de estabelecerem mecanismos de luta 

contra as violências sociais. 

3 MÍDIAS COMUNITÁRIAS VIRTUAIS 

Como percebemos, a comunicação e as mídias comunitárias estão em diálogo direto 

com as demandas das comunidades. Essa categoria é contra-hegemônica e atua com os grupos 

subalternos e historicamente excluídos, buscando a dignidade humana, a conscientização e a 

justiça social. Ela aposta na colaboração, participação, ancestralidade, diálogo e na 

horizontalidade e preocupa-se com o coletivo. 

Devido às dinâmicas comunitárias, surgem diversos tipos de mídias, afinal, cada 

comunidade possui uma especialidade. Com o advento da internet, os jornais e as revistas 

popularizaram-se para além do território. E é evidente, que isso alargou os holofotes e a troca 

de informações entre diversos locais. 

Para Manuel Castells (2005) com o advento da internet, a comunicação passou a 

valorizar o território e a cultura local, além de aproximar comunidades identitárias distribuídas 

em distintos territórios. Para o autor, o grande diferencial do mundo contemporâneo é que as 

sociedades erigem em redes digitais de comunicação e informação, capazes de criar inúmeras 

aproximações, embora também possam gerar exclusões, uma vez que nem todos os atores 

sociais têm acesso aos mesmos recursos tecnológicos. 
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Nessa perspectiva, a comunicação comunitária embarcou neste novo formato de 

tecnologia digital em redes e, com isso, potencializou as mídias e passou a atuar também no 

mundo digital. Isso possibilitou a aproximação de grupos e comunidades espalhados em 

diversos territórios do país, ou seja, a internet aproximou as comunidades identitárias e outros 

territórios locais, de modo que houve um fortalecimento da comunicação comunitária. Esse 

modelo comunicacional, produziu e ainda produz mídias “que possa mostrar a voz e identidade 

deste público” (RODRIGUES et al. 2019, p.3). Diversos autores refletem sobre esse conceito, 

que parece estar à margem dos estudos comunicacionais. 

O objetivo da comunicação colaborativa é criar condições para a participação e manter 
os atores sociais engajados em suas causas. Afinal, este é um meio de coordenar e 
organizar as iniciativas. Ela deve ser entendida como uma coordenação de ações, e não 
como um instrumento de controle de ações. Para que haja legitimidade, a comunidade 
precisa se mobilizar para desenvolver as estratégias em conjunto com os profissionais 
de comunicação, a fim de garantir maior envolvimento dos moradores. (RODRIGUES et 
al. 2019, p.4). 

E é nesse período que vimos o surgimento de vozes vindas de favelas e locais periféricos. 

Para Santos (2014) com a internet somada ao acesso às universidades surgiram entre 

estudantes e profissionais da comunicação iniciativas comunitárias e colaborativas como rádios, 

filmes, jornais e outras ações que envolvam as mídias comunitárias. Entre tais ações está a ONG 

Viva Rio e o seu website Viva Favela lançado em 2001 em formato que sobreviveu até 2006, 

quando as atividades foram encerradas. Nesse período, o projeto possuía uma redação 

composta por pessoas da comunidade. Em 2007, o projeto ressurgiu com um novo formato e 

de forma mais colaborativa. Mas, em 2013, os membros uniram as duas experiências e 

amadureceram o projeto. Além da colaboração realizada por pessoas de qualquer parte do 

Brasil, eles retomaram a redação com membros da comunidade: 

O Viva Favela “2.0” tornou possível que qualquer pessoa, a partir de qualquer lugar, se 
tornasse “correspondente comunitário” e passasse a produzir e publicar conteúdo no 
site, sem moderação a priori. A plataforma passou a aceitar outros suportes além de 
textos e fotografias (foram incluídos vídeo e áudio) e foi lançada uma revista temática 
cujo processo de produção era integralmente realizado online, através do site e de 
outras ferramentas interativas na internet. Este formato “colaborativo”, vigorou entre 
abril de 2010 e junho de 2013, período em que se articulou uma rede de 
colaboradores, entre usuários cadastrados e produtores de conteúdo de fato, cujo 
perfil tentaremos aqui identificar. Após cerca de três anos “no ar”, o Viva Favela 2.0 foi 
substituído por uma terceira versão, que retoma em parte o modelo jornalístico nos 
moldes da redação original. O conteúdo gerado na sua fase colaborativa se manteve 
acessível através de um endereço alternativo, onde passa a se constituir como um 
acervo, a exemplo do que ocorrera em 2010 com a primeira versão do site. (SANTOS, 
2014, p.16. Grifos do autor). 
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Como percebemos nas Figura 01 e 02, o website é visualmente simples, mas útil. Ele 

atende diretamente dúvidas comuns aos moradores da favela e cidadãos em geral. Focado na 

democratização da informação, em especial, na geração de renda. O Viva Favela, apresenta de 

forma acessível conteúdos relevantes. 

 
Figura 1: Website Viva Favela 

 

Fonte: Viva Favela, 2021 
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Figura 2: Website Viva Favela 

 

Fonte: Viva Favela, 2021 

 

Em outra favela carioca, no Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, surgiu em 2001 a ONG 

Museu de Favela-MUF. Desde sua fundação o MUF desenvolve ações com mídias colaborativas 

visando garantir o acesso à cultura e à memória daqueles moradores. Com a rádio MUF, 

aborda-se ações voltadas para a história oral e difunde-se a programação cultural com as casas 

telas, que apresenta a história da comunidade e a aproxima da arte mural. Em 2015, durante 

seis meses e em parceria com a Revista Memórias LGBT foram produzidas na sede da ONG 

mídias colaborativas e virtuais, entre elas exemplares do periódico que tinha como objetivo 

difundir e preservar as memórias LGBT naquela comunidade: 

Os dados construídos pelas pessoas que participaram do projeto dialogam diretamente 
com as ações voltadas a preservação da memória e patrimônio. Inicialmente, realizou-
se a produção da 7ª edição da Revista Memória LGBT, o tema proposto foi “Ser lésbica 
na favela”, foi lançada em versão impressa em abril e a versão virtual em maio. Nela, 
as quatro mulheres integrantes do projeto, coletaram entrevistas de outras mulheres, 
além de se entrevistarem. No entanto, devido ao receio da repercussão negativa do 
material impresso, a capa que constaria a fotos das mulheres que participaram da 
edição, foi substituída pelo nome “Ser Lésbica na Favela”. Em comemoração à Stonewall, 
a Revista Memória LGBT lançou a 8ª edição Ser Gay na Favela em junho. Foi 
protagonizada por jovens gays residentes da comunidade Pavão, Pavãozinho e 
Cantagalo que discutiram as diferenças sociais entre LGBT moradores do morro e do 
asfalto. E para concluir a trilogia em revista Ser LGBT na Favela, foi lançada a edição Ser 

Trans na Favela. Desenvolvida pela equipe do projeto que protagonizou as 
memórias e o cotidiano de travestis e transexuais residentes da 
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comunidade Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. (BOITA, 2018, p.83. Grifos 
do autor). 

Percebemos que nas Figuras 3, 4 e 5, as edições da Revista Memórias LGBT+ valorizaram 

elementos significativos da favela, em especial as memórias. Como elemento principal, o 

ondulado remete os becos e vielas e dialogam com os calçadões de Ipanema e Copacabana. Ao 

visibilizar personagens importantes da comunidade, valorizam as histórias e memórias de 

outros moradores LGBT da comunidade, além de fortalecer os laços e as redes de afeto. 

 
Figura 3: Ser lésbica na favela 

 

Fonte: Revista Memórias LGBT+, 2021 
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Figura 4: Ser trans na favela 

 
 

Fonte: Revista Memórias LGBT+, 2021 

 
 

Figura 5: Ser gay na favela 

 

Fonte: Revista Memórias LGBT+, 2021 

 

Dantas e Lacerda (2011) discutem as possibilidades comunitárias do blog Convergência 

Digital e Comunicação Comunitária. O website é criado no âmbito universitário e vinculado a 

projetos de pesquisa e extensão. Seu objetivo é “promover a socialização do conhecimento nas 
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áreas de convergência digital, comunicação comunitária[...] (DANTAS, LACERDA, 2011, p.2). Ao 

que parece, a proposta, mesmo que interessante, não dialoga com os princípios da 

comunicação comunitária, pois a sua preocupação está na formação de um repositório de 

pesquisas que envolvam os temas propostos e a interação com o usuário. 

Garcia (2015) propõe uma comunicação comunitária virtual, que segundo ele 

“estabelece relações de cooperação, colaboração e compartilhamento de ideias, transpostas 

em informação” (GARCIA, 2015, p.201). O autor apresenta o blog da Faculdade de Tecnologia 

(Fatec) como elemento difusor de cultura e extensão, e “se instaura enquanto espaço de 

informação, notícia e debate para a comunidade acadêmica e local, em sua inserção social.” 

(GARCIA, 2015, p.197). O conteúdo produzido é consumido, segundo o autor, pela comunidade 

virtual que interage e colabora ao mesmo tempo. Ao que parece, o blog é uma ferramenta que 

visa a difusão de informações no âmbito acadêmico e local. O entendimento da comunicação 

comunitária perpassa a compressão da interação e o compartilhamento de ideias na esfera 

virtual. 

 

Figura 6:  blog da Faculdade de Tecnologia (Fatec) 

Fonte: Faculdade de Tecnologia (Fatec), 2021 
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As estratégias utilizadas pelas mídias comunitárias em âmbito virtual são variadas, 

dinâmicas e possibilitam a ampliação do território. Ao que parece, elas atuam mais fortemente 

com as comunidades identitárias (LGBT, mulheres, periféricos) que não necessariamente 

residam em um determinado território. Mas há ainda, iniciativas que atuam exclusivamente 

com as comunidades acadêmicas e virtuais, nesses casos, as informações são direcionadas e 

preocupadas mais com a interação do que a superação das injustiças sociais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletimos neste artigo sobre a aplicabilidade da comunicação e das mídias 

comunitárias. A investigação se deu a partir do mapeamento de produções que analisaram 

mídias comunitárias. De fato, neste estudo citamos diversas mídias, mas nos detivemos em 

analisar as mídias digitais, colaborativas e comunitárias. Em ambas as perspectivas, percebemos 

que majoritariamente os princípios teóricos são utilizados pelas iniciativas, cada qual, de sua 

forma. 

No decurso do presente estudo, também visualizamos iniciativas que utilizam do nome 

comunitário, mas com outros propósitos. Sabemos, que os termos comunidades e comunitários 

são polissêmicos, mas a partir dos referencias teóricos utilizados neste texto, percebemos que 

algumas compreensões não correspondem aos princípios da superação das injustiças sociais, 

por exemplo. Em alguns casos, a comunicação comunitária foi associada, por exemplo, ao 

diálogo e à interação entre o usuário e a mídia. 

Sabemos também que o conceito de comunicação e mídia comunitária não é algo 

estanque. Esse termo popularizado no Brasil nos anos 1990 fortaleceu-se e adaptou-se com o 

tempo. Não é à toa que novos termos surgiram acompanhando as dinâmicas das comunidades. 

No entanto, neste artigo, tentamos dialogar exclusivamente com a comunicação comunitária e 

sua busca pela justiça social e o direito a comunicação e a informação. 

Percebemos que as mídias comunitárias atuam fortemente em comunidades periféricas. Elas 

atendem especialmente, os grupos historicamente excluídos e passam a ser importantes 

laboratórios de difusão de conhecimentos, direitos, cultura e cidadania. Quando aliadas à 

educação, essas mídias potencializaram-se, formando agentes produtores do próprio conteúdo 

nas comunidades. 
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Por fim, o presente artigo, carece de um maior amadurecimento. De todo modo e de 

forma preliminar, identificamos a importância da aplicabilidade dos conceitos e metodologias 

da comunicação comunitária nas mídias. Esta possui uma metodologia diferenciada e é capaz 

de auxiliar nas demandas comunitárias visando garantir a dignidade humana do coletivo. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados 

 

 

REFLECTIONS ON THE USABILITY OF COMMUNICATION AND ITS COMMUNITY MEDIA 

ABSTRACT 

 

The article reflects on communication and community media from the usability of collaborative virtual 

media. It aims to analyze the strategies used and the dialogues established with the field of human 

rights, citizenship, and social justice, as well as realizing whether content creation and management are 

effectively produced by communities, groups and/or collectives. The proposal is justified by the need to 

understand the forms of employability of the concept of community media in the analyzed case studies, 

namely: the Viva Favela website, managed and produced by residents of some favelas in Rio de Janeiro; 

the LGBT+ Memories Magazine, conceived and edited by Brazilian LGBT; the blog Convergência Digital e 

Comunicação Comunitária created through an extension project and managed by students; the Faculty 

of Technology blog developed by students and faculty at the institution. The study is based on an 

interdisciplinary theoretical field that dialogues with the categories, Community Communication and 

Human Rights. As main theoretical basis, debate with the following authors: Rosana Borges (2013); Cicily 

Peruzzo (2007); Paulo Button (2002); Manuel Castells (2006) and other scholars of the categories studied 

in this work. The research reveals the main methodologies used by these collaborative media that 

enable recognition and visibility for communities that are on the margins of society. It uses as 

methodology the qualitative approach, the bibliographic survey and the documental research in the 

researched collections. To this end, the text is divided into four topics. The introduction briefly presents 

the main contents analyzed; then, it discusses the concept of community communication and its 

collaborative actions. Later, it analyzes community digital media. In the end, the applicability of the term 

community communication used by the case studies is reflected in fact, which correspond to the 

theoretical principles or deviate from them, since the main objective of the text is to understand the 

forms of use of community media by some identity community’s Brazilian companies. 

Keywords: Community Communication; Community Media; Human rights; Community Radio; 
Virtual Community Media. 

 

REFERÊNCIAS 

BOITA, Tony Willian. Cartografia etnográfica de memórias desobedientes. 2018. 211 f. Goiânia: 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal de Goiás, 2018. 
(Dissertação de Mestrado). 

 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            551 

BORGES, Rosana Maria Ribeiro. Sobre pensamentos, ações e mediações midiáticas. In: 

  . Pensamentos Dispersos, Hegemonias Concentradoras: discursos jornalísticos e 

movimentos de territorialização no Cerrado. 2013. 420f. Tese (Doutorado em Geografia) - 

Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013, p. 74-105. 

 

BOTÃO, Paulo Roberto. Mídia comunitária: novas tecnologias e a emergência do local. In: 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2002, salvador. Anais [...]. Salvador: 

Intercom, 2002. p. 1-17. Disponível em: 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/93234178397743509231825594430072450961. 

pdf. Acesso em: 15 dez. 2020. 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: do conhecimento à política. In: ; CARDOSO, 

Gustavo (orgs.). A sociedade em rede: do conhecimento à acção política. Lisboa: Imprensa 

Nacional: Casa da Moeda, 2006, p. 17-30. 

 

DANTAS, Juliana Bulhões Alberto; LACERDA, Juciano de Sousa. BLOG CONVERGÊNCIA DIGITAL E 

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA: socializando conhecimento. In: INTERCOM – SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO, 2011, 

Recife. Anais. Recife: Intercom, 2011. p. 01-06. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/expocom/EX28-0013-1.pdf. 

Acesso em: 08 ago. 2021. 

 

GARCIA, W. Comunicação comunitária virtual: uma proposta de cultura e extensão. Revista 

Alterjor, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 183-197, 2015. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/aj11-a08. Acesso em: 8 ago. 2021 

 

PERUZZO, C. M. K. Direito à comunicação comunitária, participação popular e cidadania. 

Lumina, v. 1, n. 1, 5 jun. 2007. 

 

PERUZZO, C. M. K. Revisitando os Conceitos de Comunicação Popular, Alternativa e 

Comunitária. In: XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Brasília: 2006. 

INTERCOM/UnB - Núcleo de Pesquisa “Comunicação para Cidadania”, 2006. 

 

RODRIGUES, Ian da Silveira et al. Comunicação e tecnologias móveis: produção e distribuição de 

conteúdo para uma comunicação colaborativa. In: Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sul, 2019, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: Intercom, 2019. p. 01-15. Disponível 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/93234178397743509231825594430072450961
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/nordeste2011/expocom/EX28-0013-1.pdf
http://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/aj11-a08


 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            552 

em: https://portalintercom.org.br/anais/sul2019/resumos/R65-0712-1.pdf. Acesso em: 10 dez. 

2020. 

 

SANTOS, Mayra. Vozes ativas das favelas 2.0 – Autorrepresentações midiáticas numa rede de 

comunicadores periféricos. 2014. 225 f. Dissertação (Mestrado e Profissional em Bens Culturais 

e Projetos Sociais) – CPDOC, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2014. 

 

SOUZA, Bernadete Coelho de; TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. O rádio Nas Redes Sociais e 

Na Internet.: O Conteúdo que Você Vê. In: XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Centro-Oeste, 2019, Goiânia. Anais. p.01-15. Disponível em: 

https://portalintercom.org.br/anais/centrooeste2019/resumos/R66-0301-1.pdf

https://portalintercom.org.br/anais/centrooeste2019/resumos/R66-0301-1.pdf


XV Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação 
___________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            553 

O PAPEL DO FOTOJORNALISMO NA PRODUÇÃO HISTÓRICA 
 

Bruna Alecrim1 
Rosana Maria Ribeiro Borges2 

 
 

RESUMO 

 

O presente estudo apresentado neste artigo busca compreender a relação entre a Fotografia, o 
Jornalismo e a História, investigando através de revisão de literatura qual a função e importância de 
cada um desses estudos e técnicas, e como a união entre os três interfere na sociedade e na própria 
prática de cada uma dessas atividades. Para isso, entende-se a fotografia como um documento, 
sendo, portanto, passível de uso jornalístico e análise histórica. Por si só, a foto, qualquer que seja, é 
documento histórico, porém, quando é produzida pelo ponto de vista jornalístico é capaz de 
direcionar os rumos da História, ao atingir diretamente a opinião do leitor, a partir de questões 
subjetivas como ângulo, enquadramento, iluminação, entre outros. A pesquisa tem caráter 
qualitativo e utiliza como método o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental. O artigo 
apresenta uma breve introdução sobre a questão, seguido por um desenvolvimento dividido em três 
partes, sendo a primeira delas focada na imagem, na fotografia e na questão do enxergar versus ver; 
a segunda parte tem como foco a importância histórica da imagem; e a terceira investiga o uso da 
fotografia pela mídia jornalística e o fotojornalismo. Ao final, o artigo traz uma problemática 
contemporânea sobre o uso da imagem com função social corrompida pela mídia, que pode gerar 
grande impacto ao estudo da história a longo prazo. 

Palavras-chave: Fotojornalismo; Fotografia; História; Jornalismo; Imagem.  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A imagem acompanha o ser humano desde o início dos tempos, muito antes da 

criação da linguagem oral e escrita. “Desde o homem pré-histórico, a imagem tem 

importância fundamental como elemento de registro de si próprio ou de suas ações, 

percebidas desde as pinturas das cavernas, nas cerâmicas e em outros artefatos históricos” 

(BOONE, 2007, p.13). Ainda segundo o autor, a fotografia é uma das evoluções tecnológicas 

da imagem, que emergiu no século XIX, mais precisamente em 1826, e, com o passar do 

tempo, passou por um processo de sofisticação técnico. Ela logo ultrapassou os limites do 

uso pessoal e começou a ser utilizada para retratar o cotidiano da sociedade, ligada 
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diretamente ao jornalismo. Acerca desse tema, Arruda (2020) pontua que “a questão da 

imagem ocupa um espaço de fundamental relevância no processo de informar, educar e 

desenvolver pessoas” (ARRUDA, 2020, p.12). Ao ser vinculada ao jornalismo, a imagem passa 

a carregar consigo ainda mais simbolismo e força. Sendo assim, qual o papel da imagem 

jornalística, em específico da fotografia, na história? 

Considerando tal questão-problema, o presente artigo, propõe-se compreender o 

papel da fotografia jornalística na produção histórica. Para isso, empreendeu-se um estudo 

reflexivo sobre as temáticas envolvidas, ou seja, a relação entre fotografia, jornalismo e 

história, a partir de levantamento bibliográfica e pesquisa documental.  

O artigo foi organizado em três partes, sendo a primeira focada na imagem, mais 

especificamente na fotografia, explicitando sua função, sua força e os impactos que gerou e 

gera no mundo. A segunda parte tem como foco o uso da fotografia como instrumento e 

objeto de estudo da História. A terceira e última parte reflete sobre o uso das imagens no 

jornalismo, desde os primórdios do fotojornalismo, com fechamento nas relações 

estabelecidas com a sociedade/História e o desafio do fotojornalismo na 

contemporaneidade.  

 

2 FOTOGRAFIA: PARA ALÉM DO CLICHÊ FOTOGRÁFICO 

É difícil chegar a uma definição do que é a imagem. Isto porque ela assume diferentes 

formas e possui múltiplas interpretações. Ela é desde um objeto físico, como uma estátua de 

mármore, por exemplo, até uma ‘imagem mental’, ou seja, uma imagem formada a partir de 

memórias da mente humana. As criações digitais feitas por computadores também são 

imagens. Elas podem ser representações do real ou criações abstratas. Além disso, as 

imagens podem ir além do sentido visual, com o qual está intrinsecamente associado, a 

exemplo das imagens sonoras. Para Joly (1996): 

O mais notável é que, apesar da diversidade dos significados desta palavra, 
compreendemo-la. Compreendemos que ela designa algo que, embora não 
remetendo sempre para o visível, toma de empréstimo alguns traços ao visual e, 
em todo o caso, depende da produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a 
imagem passa por alguém, que a produz ou a reconhece. (JOLY, 1996, p.13) 

A ideia de que a produção ou o reconhecimento de uma imagem passa por alguém se 

relaciona com a perspectiva social da imagem proposta por Mauad (2014). Essa autora 
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pontua que as imagens nascem da necessidade social de se representar e simbolizar o 

mundo. Apesar de serem naturalmente associadas às artes e à estética, sua função vai além, 

pois se associa a diferentes formas de conhecimento, que “[...]potencializam a força da 

imagem, daí as consequências para os domínios da história e da política” (MAUAD, 2014, 

p.107). Um ponto de vista a ser adotado nessa pesquisa é o de que uma “[...] das grandes 

forças da imagem é criar ao mesmo tempo sintoma (interrupção no saber) e conhecimento 

(interrupção no caos)” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.214). Essa capacidade sintetiza bem o 

potencial e a função da imagem. 

No que diz respeito ao mundo contemporâneo, a imagem passou a ocupar a 

centralidade da vida cotidiana, “[...] nunca a imagem se impôs com tanta força em nosso 

universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.209). 

Corroborando com essa linha de pensamento, Rose (2016) afirma que, o visual e a imagem 

são centrais para a construção cultural das sociedades ocidentais. Com a globalização e 

reprodução massiva das imagens, sejam elas feitas em um determinado lugar, sob luz de um 

determinado tempo e contexto são vistas e usadas por sociedades que vivem em lugares, 

contextos e tempos diferentes. Os limites das sociedades – e das imagens – se tornam 

menos explícitos e as realidades se misturam: “Boundaries between distinct visual cultures 

are thus impossible to draw”3 (ROSE, 2016, p.11). 

 Nesse ponto, faz-se necessário compreender um conceito trabalhado por Rose 

(2016) a respeito da “visão” e da “visualidade”. A pesquisadora trabalha com a ideia de a 

visão ser um sentido humano, é o que o olho é fisiologicamente capaz de ver. Já a 

visualidade diz respeito a forma como o indivíduo vê, o que ele enxerga, como a visão é 

construída dentro do contexto em que o indivíduo está inserido. Em outras palavras, a visão 

é o objetivo, a visualidade é o subjetivo. Com a visão, o indivíduo é capaz de enxergar. Já a 

visualidade permite que, de fato, veja – uma das várias realidades. 

Corroborando com o a questão da “visão” e “visualidade” e seguindo o raciocínio de 

Walter Benjamin, Didi-Huberman (2012) enxerga a existência de um ‘analfabetismo’ nas 

leituras das imagens. Não basta enxergar, é preciso ver, caso contrário ela é um clichê visual 

e não uma experiência fotográfica. “Uma imagem bem olhada seria, portanto, uma imagem 

                                                 
3 “Os limites entre culturas visuais distintas são, portanto, impossíveis de se delimitarem” 
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que soube desconcertar, depois renovar nossa linguagem, e portanto nosso pensamento.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2012, p.216). Sendo assim, o mais importante não é a imagem por si só, 

mas a maneira como ela é vista, analisada, interpretada: “how it is seen by particular 

spectators who look in particular ways”4 (ROSE, 2016, p.18). 

 Portanto, as fotografias – e imagens no geral – não são inocentes. Elas possuem 

razão de ser. São feitas com um propósito. “A fotografia é uma manifestação visual. Nela 

sempre há um foco central, uma razão de ser que motivou aquela tomada fotográfica” 

(MANINI, 2008, p.28). Além disso, toda fotografia carrega consigo a perspectiva do 

fotógrafo, sua subjetividade, sua visualidade. “Por fim, há que se considerar a fotografia 

como uma determinada escolha realizada num conjunto de escolhas possíveis, guardando 

esta atitude uma relação estreita com a visão de mundo daquele que aperta o botão e faz 

‘clic’” (MAUD, 2008, p.33. Grifos do autor).  

Rose (2016) afirma que a forma o indivíduo vê as imagens diz respeito relação dele 

com o mundo e consigo mesmo. Uma mesma imagem terá múltiplas interpretações ao longo 

de sua “vida”. As imagem produzirão efeitos diferentes toda vez que forem vistas, já que 

elas “[...] se reciclam no processo contínuo de produção de sentido, daí a possibilidade de as 

imagens como símbolos acamparem em corpos diferentes e se tornarem novas imagens em 

novos processos de simbolização” (MAUAD, 2014, p.115). 

É a partir desta perspectiva que a autora escolheu a fotografia como objeto de 

estudo. A arte de fotografar surge durante a revolução industrial, no século XIX. Talvez por 

ter sido inventada nesse período, ela é vista preponderantemente pela sua tecnologia e não 

por seu caráter artístico. Mesmo não sendo considerada como tal, a fotografia teve imediato 

impacto no universo da arte – e pouco tempo depois passou a ser reconhecida como 

produção artística. “Para muitos artistas e intelectuais, dentre eles o poeta francês 

Baudelaire, a fotografia libertou a arte da necessidade de ser uma cópia fiel do real, 

garantindo para ela um novo espaço de criatividade” (MAUAD, 2008, p.30). 

Kubrusly (2017) afirma não existir um fundador único da fotografia, já que seu 

nascimento, mais especificamente a criação do filme fotográfico, foi o resultado de uma 

soma de estudos ao longo de muitos anos, de modo que a técnica surgiu em diversas partes 

                                                 
4 “Como isso é visto por espectadores específicos que a veem de maneiras particulares” 
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do mundo ao mesmo tempo. Para além da discussão de méritos de criação, o importante a 

se lembrar é que “[...] a fotografia compõe, juntamente com outros tipos de texto de caráter 

verbal e não-verbal, a textualidade de uma determinada época” (MAUAD, 2008, p.40). A 

fotografia revoluciona desde o primeiro momento, modificando a forma de se produzir e ver 

o mundo. Seja nas artes, na história, na comunicação e nas ciências de modo geral. 

 

3 A FOTOGRAFIA FAZ A HISTÓRIA 

Diante desse apelo tecnológico ao uso da fotografia no momento da sua invenção, 

ela acaba sendo vista como um registro fidedigno da realidade, o que traz, à princípio, uma 

ligação com a escrita historiográfica que é baseada em documentos. Essa ideia é, entretanto, 

bastante problemática e contestada por diversos pensadores. Kossoy (2012), por exemplo, 

defende a ideia de que a fotografia passa por dois momentos ou duas realidades: a primeira 

é o ato de registro e a segunda é quando ela torna-se documento. O ato de registro carrega 

consigo um tempo, lugar e contexto. Carrega as emoções que se tem a intenção de congelar 

no tempo. Após isso, vira memória, se torna documento, fonte para compreender uma das 

realidades do passado. Portanto, ela não é uma verdade absoluta, mas um recorte, um 

fragmento, do real. 

A fotografia é indiscutivelmente um meio de conhecimento do passado, mas não 

reúne em seu conteúdo o conhecimento definitivo dele. A imagem fotográfica 

pode e deve ser utilizada como fonte histórica. Deve-se, entretanto, ter em mente 

que o assunto registrado mostra apenas um fragmento da realidade, um e só um 

enfoque da realidade passada: um aspecto determinado. (KOSSOY, 2012, p.119) 

Toda imagem é histórica, pois é “[...] marca de uma materialidade passada, na qual 

objetos, pessoas, lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado – 

condições de vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, condições de trabalho etc” 

(MAUAD, 2008, p.37). Kossoy (2012) completa afirmando que a fotografia “[...] é memória e 

com ela se confunde. Fonte inesgotável de informação e emoção. Memória visual do mundo 

físico e natural, da vida individual e social” (KOSSOY, 2012, p.168). 

Retomando o fato de que a fotografia surgiu no primeiro quarto do século XIX, 
pode-se calcular que ela começou a fazer parte de acervos na virada para o século 
XX, considerando que durante este período houve não só sua consolidação como 
forma de registro como também o surgimento da importância do objeto em si 
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como documento: uma imagem fotográfica traz uma informação de conteúdo e 
também vários dados sobre a forma de produção da imagem. (MANINI, 2008, p. 5) 

Como afirma Manini (2008), a fotografia carrega em si valores visíveis e invisíveis, tais 

como os estéticos, que dizem respeito à escolha dos elementos registrados, as cores (ou 

ausência delas) e o enquadramento; os históricos, uma vez que representa uma memória, 

importante para a formação da identidade dos grupos presentes na sociedade; e técnicos, 

que dizem respeito à forma como foi captada aquela imagem em específico, ou seja, a 

câmera, a lente, a abertura e o ISO usados, a distância em que o fotógrafo se coloca do 

objeto retratado, entre outros.  

O ato do registro, ou o processo que deu origem a uma representação fotográfica, 
tem seu desenrolar em um momento histórico específico (caracterizado por um 
determinado contexto econômico, social, político, religioso, estético etc.); essa 
fotografia traz em si indicações acerca de sua elaboração material (tecnologia 
empregada) e nos mostra um fragmento selecionado do real (o assunto 
registrado). (KOSSOY, 2012, p.41) 

 Por carregar tanta informação dentro de si é que a fotografia e a História se 

misturam. Elas permitem a constituição de realidades do passado, pois cada grupo social, 

dentro de um determinado espaço e tempo, representa uma realidade do mundo, que 

coexiste com diversas outras que muitas vezes ocupam lugares geograficamente próximos, 

mas culturalmente distantes: “Enquanto conhecimento do passado (cf. passado/presente), a 

história não teria sido possível se este último não tivesse deixado traços, monumentos, 

suportes da memória coletiva” (LE GOFF, 1990, p.552). 

 Para Barbosa (2004), a História é a junção do tempo, espaço e grupos sociais. Alguns 

dos principais objetivos dessa ciência é “[...] identificar o modo como em diferentes lugares 

e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” 

(CHARTIER, 1990, p.16). As fotografias são os registros das memórias desses grupos. Motta 

(2003) elucida que “as memórias são fontes históricas, pois elas nos ajudam a saber o que 

tem sido lembrado, recordado por um ou vários grupos sociais” (MOTTA, 2003, p.183), 

sendo assim, a fotografia é história.  

Desde seu surgimento e desenvolvimento tecnológico, a partir das pesquisas de 
Niepce, Daguerre, Talbot e outros, a fotografia traz consigo o âmago da veracidade 
incontestável dos fatos por ela registrados. Por isso, no íntimo da palavra, as duas, 
memória e fotografia se (con)fundem, são uníssonas, uma está contida na outra, 
estão intrinsecamente ligadas, fundamentalmente “enamoradas”. (FELIZARDO; 
SAMAIN, 2007, p.210. Grifos do autor) 
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 Um ponto importante levantado por Motta (2003) é que história e memória não são 

a mesma coisa, apesar de estarem intimamente ligadas. De forma breve, Le Goff (1990) 

explica que as memórias são recordações de uma pessoa ou grupo que age na formação da 

identidade, seja ela individual ou coletiva. Para Motta (2003), a memória coletiva dos grupos 

sociais assegura a coesão desses grupos. “Ao contrário da memória, a História busca uma 

representação crítica do passado” (MOTTA, 2003, p.182).  

A história compara e analisa documentos de forma crítica, busca compreende-los sob 

outra ótica. O historiador busca sempre reinterpretar o passado a partir de um conjunto de 

memórias, e estas foram revolucionadas pela fotografia. A “[...] fotografia foi um fenômeno 

que revolucionou a memória, a sociedade da época e o pensamento moderno. A concepção 

e visão de mundo se alteraram a partir do seu advento” (FELIZARDO; SAMAIN, 2007, p.215). 

Quando a fotografia passa a ser compreendida como documento, e portanto fonte 

histórica, é preciso ver além do objeto central dessa imagem, como elucidado por Didi-

Huberman (2012). A interpretação não deve se ater ao óbvio, ao clichê, ao que se enxerga. É 

preciso ver de fato, tal como também aponta Kossoy (2012): “O significado mais profundo da 

imagem não se encontra necessariamente explícito” (KOSSOY, 2012, p.130). Faz-se 

necessário que o pesquisador questione tanto os elementos que estão presentes na 

fotografia, como os que não estão. O não dito, o não registrado, pode dizer muito sobre um 

grupo social. É preciso compreender o contexto em que foi tirada, a cultura a qual 

originalmente representa e, a partir desse ponto, questioná-la. 

Há que se considerar, contudo, que este motivo central está cercado de 
informações que a ele se entrelaçam de diversas maneiras. Pode ser importante 
saber, por exemplo, que prédio é aquele ao fundo de uma fotografia de corpo 
inteiro de determinada personalidade. E algumas vezes é também importante 
considerar o extracampo: o que girava em torno deste recorte espaço-temporal 
que se transformou em fotografia? (MANINI, 2008, p.28) 

A fotografia pessoal, de modo geral, registra momentos carregados de valor 

emocional e/ou estético. Uma retrato de parentes, uma bela paisagem de uma viagem, um 

evento ou até mesmo uma selfie em um momento de estima elevada. Todas essas fotos são 

documentos de arquivos pessoais, que também podem vir a ser estudados pelas ciências 

sociais em determinados contextos. Entretanto, com o desenvolvimento da fotografia, 

diferentes tipos de fotos começaram a ser produzidas, para além do âmbito pessoal: 

Em pouco tempo, a fotografia começou a produzir outros tipos de imagens. Entre 
elas, algumas mostrando condições sub-humanas de trabalho e existência. Emergia 
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uma incômoda realidade, muito diferente daquela idealizada e registrada pelos 
pintores. Eram imagens cruas, que, por sua simples existência, impunham alguma 
providência, imagens que clamavam contra um estado de coisas que não se podia 
mais fingir não ver. E a imagem fotográfica, ao atingir um número cada vez maior 
de pessoas, adquiriu um aspecto democrático ainda mais sutil. (KUBRUSLY, 2017, 
n.p) 

Essa forma “crua” de se registrar o mundo passa a ser usada na comunicação com 

funções jornalísticas. Os jornais, aos poucos, inserem as imagens, em especial a fotografia, 

em suas páginas. A foto passa a ser mais do que o mero registro de momentos do universo 

pessoal de um indivíduo, busca-se comunicar a partir das imagens. E é ai que surge o 

fotojornalismo, uma forma de fazer jornalismo que pode ser “educativa, pedagógica, 

vigilante, democrática, sensível, diversa, integradora e, sempre que possível, esteticamente 

trabalhada, criativa, inovadora. Chama-se a isso a arte de bem comunicar com imagens” 

(SOUSA, 2001, p.416). 

 

4 A IMAGEM FOTOGRÁFICA NO JORNALISMO 

Ao pensar sobre esse novo fazer jornalístico, é necessário debater sobre a 

credibilidade de ambos os fatores – jornalismo e fotografia – e o impacto que eles podem 

causar na sociedade e no estudo da História. Arruda (2020) elucida que o jornalismo é visto 

como “o primeiro esboço da história” (ARRUDA, 2020, p.1). O que se lê nas páginas dos 

jornais não são histórias de ficção, são situações reais, com pessoas reais. As notícias e 

reportagens apresentam fatos, passíveis de verificação pelo público, mesmo que checados 

pela equipe antes da publicação (ou assim se espera). Acerca do assunto, Traquina (2004) 

complementa: “A transgressão da fronteira entre realidade e ficção é um dos maiores 

pecados da profissão de jornalista, merece a violenta condenação da comunidade e quase o 

fim de qualquer promissora carreira” (TRAQUINA, 2004, p.21).  

A fotografia, por sua vez, carrega consigo, mesmo que erroneamente, um status de 

legitimidade, de verdade maior (KOSSOY, 2012), pois a foto não é a verdade universal, ela é 

um registro de uma realidade e, como tal, é sempre uma construção histórico-social, o que 

leva a proposta analítica de perceber a existência de duas realidades na fotografia, como 

explicitado anteriormente a partir das ideias de Kossoy (2012). A foto é produzida a partir da 

subjetividade do fotógrafo, que registra apenas aquilo que lhe interessa, do ângulo que lhe 

interessa. “Nessa perspectiva, a fotografia é interpretada como resultado de um trabalho 
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social de produção de sentido, pautado sobre códigos convencionalizados culturalmente” 

(MAUAD, 2008, p.36). 

A união das imagens ao jornalismo, portanto, carrega uma natural credibilidade e 

força. Sousa (2001), traz dois pontos a respeito disso. Essa força se dá, primeiramente, pois 

“a industrialização crescente da imprensa e a ânsia do lucro fizeram estender ao 

fotojornalismo o ideal da objectividade” (SOUSA, 2001, p.425).  Um segundo argumento é o 

de que, as imagens tendem a gerar um impacto muito maior do que o texto escrito, 

chamando a atenção dos leitores para matérias que, sem o uso de fotografias, talvez, não 

seriam sequer lidas pela maioria. 

Essa união afeta diretamente a sociedade e a História, isso porque a “imagem é 

determinante para o imaginário coletivo, para a prática da responsabilidade da consciência 

social e para a transmissão de legados e heranças” (ARRUDA, 2020, p.1). O jornalismo, por si 

só, influencia a opinião pública, pois ao trazer, sob determinada angulação, uma notícia, ela 

gera ou destrói simpatias da sociedade por personalidade, grupo, partido político. Com a 

imagem, o jornalismo é capaz de realizar essa influência com muito mais facilidade e 

impacto. “A percepção individual está diretamente influenciada pelo imaginário coletivo que 

o noticiário produz” (ARRUDA, 2020, p.71). Podendo dessa forma, influenciar os rumos da 

história (oficial) das nações. 

Barnhurst (1994: 55) afirma que, seguindo as abordagens estandardizadas, os 
fotojornalistas podem, sem intenção, reiterar uma série de crenças sobre as 
pessoas. [...] Na verdade, isto significa que, num determinado contexto histórico-
cultural, as narrativas convencionais no (foto)jornalismo contribuem para que seja 
dado significado social a determinados acontecimentos em detrimento de outros, 
promovendo, por consequência, determinados acontecimentos, e não outros, à 
categoria de (foto)notícias. (SOUSA, 2001, p.420) 

Faz-se necessário, portanto, compreender melhor o fotojornalismo moderno. 

Segundo Sousa (2001), ele ganha importância a partir da década de 1920 na Europa, mas foi 

nos Estados Unidos, na década de 1930, que a foto passa a ocupar seu espaço no jornal 

diário. Não é qualquer fotografia que pode ser considerada como fotojornalismo. As 

fotografia jornalísticas precisam ter o chamado “[...] ‘valor jornalístico’ e que são usadas 

para transmitir informação útil em conjunto com o texto que lhes está associado” (SOUSA, 

2001, p.416. Grifos do autor). Assim, o fotojornalismo produz imagens que por si só contam 

uma história. “As fotografias não são meras ‘ilustrações ao texto’. A imagem fotográfica 
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informa sobre o mundo e a vida, porém em sua expressão e estética próprias” (KOSSOY, 

2012, p.165. Grifos do autor). 

Entretanto, é importante ressaltar que o fotojornalismo não é a ausência de texto 

escrito, ao contrário, é a união da imagem com ele. Ao explicar a fotografia, Kubrusly (2017) 

afirma que ela gera no espectador o desejo de saber mais informações a respeito daquilo 

que ela retrata. Essa é a ideia central do fotojornalismo. Imagem e palavras podem se 

apresentar separadamente, mas são mais completos juntos. “A fotografia é 

ontogenicamente incapaz de oferecer determinadas informações, daí que tenha de ser 

complementada com textos que orientem a construção de sentido para a mensagem” 

(SOUSA, 2001, p.442).   

O escritor inglês, Bernard Shaw, parafraseando o provérbio chinês que originou a 
nossa pergunta inicial – “Uma imagem vale mais do que mil palavras” –, escreveu: 
“Uma imagem vale mais do que mil palavras desde que elas tenham as mil palavras 
para acompanhá-las.” A colaboração entre palavras e imagens é tão antiga quanto 
a necessidade de comunicação da espécie humana. Ambas atuam tanto no sentido 
de relatar, compor narrativas e registrar como no de indicar, apresentar e ilustrar. 
(MAUAD, 2008, p.62) 

  Entretanto, esses princípios jornalísticos não vem sendo respeitados na 

contemporaneidade, fato denunciado por Arruda (2020). As fotografias passaram a ser 

usadas de forma excessiva e, muitas vezes, adquirem uma função meramente ilustrativa, 

que vai contra a ideia central do fotojornalismo. Ainda de acordo com o autor, é recorrente 

que as imagens sejam utilizadas em excesso, em grande velocidade e de forma ‘promíscua’. 

Ao ter circulação rápida e excessiva, o impacto que a foto gerava ao ser vista deixa de existir 

ou diminui drasticamente. Ela passa a ser enxergada e não vista, começa a representar 

clichês fotográficos e perde sua força e sua função social. 

A utilização inadequada de fotografias como estratégia de atenção e retenção do 
indivíduo pode comprometer o seu propósito transformador. A banalização da 
imagem, enquanto consequência deste modelo de noticiar, surge como uma 
agravante para a falta de consciência social dos veículos. (ARRUDA, 2020, p.4) 

  Atualmente, são as fotografias (e imagens, de modo geral) que marcam determinada 

sociedade em um dado período. Elas definem a opinião pública, simbolizam os rumos 

políticos, culturais, econômico e/ou sociais. O jornalismo, ao se unir a fotografia, permite 

que isso aconteça de forma mais significativa. Entretanto, a partir do momento a fotografia 

passa a ser usada em excesso e de forma promíscua, impede-se que ela tenha impacto na 

sociedade e, portanto, sua função representativa não acontece. “Ao não reconhecer que 
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certas imagens são o retrato definitivo da história, o jornalismo perde o seu próprio esboço” 

(ARRUDA, 2020, p.37). Sousa (2001) reflete sobre isso ao dizer o fotojornalismo precisa 

“encontrar novos usos sociais e novas funções, que reconheçam o que, com o tempo, se 

tornou evidente: a dimensão ficcional e construtora social da realidade que a intervenção 

fotográfica aporta” (SOUSA, 2001, p.435). 

 

5 CONCLUSÃO 

Filha da Revolução Industrial, a fotografia surge em meados de 1830. Apesar de hoje 

ser considerada uma forma de arte, no início era compreendida como uma técnica de 

reprodução, e por conta disso, conquistou um status de legitimidade, de verdade absoluta. 

Atualmente, compreende-se que a imagem possui, além da técnica, valores estéticos. Sendo 

assim, ela pode manipular a percepção do real.  

Hoje, mesmo sendo vista por uma nova perspectiva, sua credibilidade se mantem 

como sempre foi.  Entende-se que, além de seu valor técnico e estético, a fotografia 

rapidamente passou a ter também valor científico, servindo às pesquisas, seja como objeto 

de enfoque, seja como documento de suporte.  

Apesar de contribuir para as mais diversas áreas da ciência, a fotografia possui papel 

indispensável e indissociável da História e da comunicação. Ela é, por si só, uma forma de 

comunicação, que conta uma parte da História, seja no nível micro – da vida de um indivíduo 

– ou no nível macro – retratando situações marcantes de toda uma sociedade.  

Sob esse ponto de vista, quando a fotografia, produtora de memória histórica, se une 

ao jornalismo, obtém-se como resultado uma produção de muita força, capaz de direcionar 

a opinião pública de maneira sutil, a partir de escolhas subjetivas do fotógrafo, como a 

abertura da lente e enquadramento. Dessa forma, para além da importância da imagem, por 

si só, o fotojornalismo se mostra um diferencial na construção histórica. “A fotografia 

publicada em jornal, por sua vez, tem o poder de transmitir alguns legados e determinadas 

heranças para as gerações futuras” (ARRUDA, 2020. p.66). 

Um ponto em comum entre história, jornalismo e fotografia, é que todos tem como 

objeto, de uma forma ou de outra, a ação humana. A união dessas três áreas é capaz de 

tornar o cidadão mais crítico a respeito da realidade em que vive. A fotografia, por sua vez, 
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não apenas oferece à história e jornalismo, como também ganha mais simbolismo quando 

associado a eles. 

Entretanto, para que essa rede forte de simbolismo não se perca na 

contemporaneidade, é necessário que o jornalismo – e o fotojornalismo – seja repensado. 

Retomando alguns conceitos apresentados ao longo deste artigo, percebe-se que o uso 

excessivo e corrompido das imagens no jornalismo leva à perda de seu impacto para com o 

público leitor, sendo assim, ela deixa de criar sintoma e conhecimento. Passa a ser apenas 

enxergada e não vista.  

A internet acelerou o processo comunicacional, isso é fato. As notícias nascem e 

morrem com muita rapidez. Com as redes sociais uma mesma notícia é postada em 

múltiplas plataformas várias vezes ao dia. A função social da imagem se corrompe a partir do 

momento em que, as redes, por não admitirem grandes textos em suas plataformas, 

obrigam as empresas jornalísticas a postarem apenas as manchetes acompanhadas de uma 

fotografia que chame a atenção do leitor o suficiente para que ele abra o link da matéria.  

Com isso, a relação entre imagem e palavras se desequilibrou. Os conceitos básicos do 

fotojornalismo são atropelados.  

Sousa (2001) explica que as chamadas ‘novas tendências gráficas’ tiram o caráter 

informativo da imagem, ela passa a ser meramente ilustrativa. Como consequência, o 

público leitor deixa de trabalhar sua visualidade, sua análise crítica das imagens, “atrofiam” 

sua capacidade interpretativa. As imagens, assim, perdem sua razão de ser no processo 

comunicacional.  

Perdem também sua razão de ser no processo histórico, de certa forma. Uma 

fotografia precisa ser vista, gerar um impacto, levar à reflexão, interpretação e gerar uma 

ação (prática ou mental). Com o uso excessivo e corrompido delas, este processo não 

acontece e a fotografia perde sua força e, em muitos casos, sua importância na História. O 

fotojornalismo se tornou um pilar na construção histórica, mas seu papel pode ser 

ameaçado pelo modelo do jornalismo atual. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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THE IMPORTANCE OF JOURNALISTIC PHOTOGRAPHY FOR HISTORY 

ABSTRACT  
 

The present study presented in this article seeks to understand the relationship between 
Photography, Journalism and History, investigating through a literature review what is the function 
and importance of each of these studies and techniques, and how the union between the three 
interferes in society and in the practice of each of these activities. For this, photography is 
understood as a document, being, therefore, subject to journalistic use and historical analysis. By 
itself, the photo, whatever it may be, is a historical document, however, when it is produced from 
the journalistic point of view, it is capable of directing the course of History, by directly reaching the 
reader's opinion, from subjective issues such as angle, framing, lighting, among others. The research 
has a qualitative character and uses as a method the bibliographic survey and documental research. 
The article presents a brief introduction to the issue, followed by a development divided into three 
parts, the first one focused on the image, photography and the issue of seeing versus seeing; the 
second part focuses on the historical importance of the image; and the third investigates the use of 
photography by journalistic media and photojournalism. At the end, the article brings a 
contemporary issue about the use of the image with a social function corrupted by the media, which 
can have a great impact on the study of history in the long term. 

Keywords: Photojournalism; Photography; History; Journalism; Image. 

 

 

REFERÊNCIAS  

ARRUDA, Nilton Marlúcio de. Imagem no jornalismo: a fotografia como retrato definitivo da 
história. Orientador: Eduardo Paz Barroso e Rui Estrada. 2020. 318 f. Tese (Doutorado em 
Ciências da Informação) - Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2020.  
 
BARBOSA, Marialva. Como escrever uma história da imprensa? In: II ENCONTRO NACIONAL 
DA REDE ALFREDO DE CARVALHO, 15 a 17 de abr. 2004, Florianópolis. Florianópolis: UFRGS, 
p. 1-11. 2004. 
 
BOONE, Silvana. Fotografia, memória e tecnologia. Conexão-Comunicação e Cultura, v. 6, n. 
12, 2007. 
 
CHARTIER, Roger. A história cultural. Entre práticas e representações. Lisboa: Difel, v. 1, p. 
12, 1990. 
 
DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. PÓS: Revista do programa de 
Pós-Graduação em Artes da EBA/UFMG, [S.l.], p.206-219, 2012. 
 
FELIZARDO, Adair; SAMAIN, Etienne. A fotografia como objeto e recurso de 
memória. Discursos fotográficos, v. 3, n. 3, p. 205-220, 2007. 
 
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Papirus editora, 1996. 
 
LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução Bernardo Leitão [et. all.]. 4ª ed. Campinas, 
São Paulo: Editora da UNICAMP, 1990 (Coleção Repertórios). 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            566 

 
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 4. ed. aum. São Paulo: Ateliê Editoria, 2012.  
 
KUBRUSLY, Claudio Araujo. O que é fotografia. Brasiliense, 2017. 
 
MANINI, Miriam Paula. A fotografia como registro e como documento de arquivo. Bartalo, 
L, p. 119-183, 2008. 
 
MAUAD, Ana Maria. Poses e flagrantes: ensaios sobre história e fotografias. Niterói: Editora 
da UFF. 2008. 
 
MAUAD, Ana Maria. Como nascem as imagens? Um estudo de história visual. História: 
Questões & Debates, v. 61, n. 2, 2014. 
 
MOTTA, Márcia Maria Menéndez. História e memória. Revista Cadernos do Ceom, v. 16, n. 
17, p. 179-200, 2003. 
 
ROSE, Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. 
4. ed. Londres: SAGE, 2016. 
 
SOUSA, Jorge Pedro de. Elementos de Jornalismo Impresso. Porto: Biblioteca On-line de 
Ciências da Comunicação, 2001. 
 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo, porque as notícias são como são. Vol. 1. 
Florianópolis: Insular, 2004. 



   
 

 

 

 

 

 

 

GT6 – Corpo, Sexualidades e 

Subjetividades



XV Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação 
___________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            568 

DANDO CLOSE1 NA DELEGACIA: AS TRAVESTIS QUE TRANSFORMAM LIMÃO EM LIMONADA 

NAS REPORTAGENS POLICIAIS 
 

Weberson Ferreira Dias 2 

Mayllon Lyggon de Sousa Oliveira3   

Suely Henrique de Aquino Gomes 4 

Deyvisson Pereira da Costa5  

 
 

RESUMO 

À luz da categoria da representação e do grotesco, o presente artigo analisa a virada que as travestis 
realizam durante as reportagens policiais televisivas compartilhadas no Youtube.  Apresenta-se aqui 
a análise de cinco vídeos de entrevistas de travestis em programas policiais, postados no Youtube 
nos anos de 2009, 2015, 2016 e 2018, são eles: “Testemunha Animada”, com Paloma Bratcho; 
“Leona Vingativa é presa acusada de furto”, com Leona Vingativa; “Foi ótimo”, com Deborah Palhari; 
“Ramona mais uma vez”, com Ramona; e “Travesti que gosta de roubar”, com Vitória Beatriz e 
Brenda Close. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, 
que se inspira na cartografia deleuziana e se apoia na análise de discurso com o intento de trabalhar 
os dados colhidos junto ao Youtube. A cartografia como postura metodológica pode acionar as 
demais técnicas de pesquisa para o alcance dos objetivos propostos. O caminho percorrido se deu 
nessa ordem: pesquisa bibliográfica (sobre os temas em questão), seleção dos vídeos no Youtube 
(tendo como critério o uso do humor pelas partes envolvidas) e análise cartográfica dos 
agenciamentos (que se constituem durante as reportagens). Como resultados da análise identificou-
se que um dos principais recursos comunicativos utilizados por este público minoritário é o humor, 
considerando-o como forma de resistência, que tece os fios dos discursos das entrevistadas e 
subvertem a ordem das entrevistas, a partir do que chamamos de contra representação. Por fim, fica 
em evidência durante as entrevistas nas delegacias o sentimento de solidariedade e o lado humano 
delas, mas acima de tudo o discurso de si que procura desvincula-las do lugar de marginalidade que 
as reportagens tentam a posicionar, como uma espécie de cenário. No universo das travestis, o riso é 
vivido como estratégia para romper com as mazelas da vida, ao mesmo tempo em que se torna 
sinônimo de visibilidade. É a partir do humor, enquanto recurso comunicativo, que parte dos LGBT 
em sua resistência/militância buscam a ocupação de outros espaços, especialmente na esfera pública 
da internet. Com o humor construtivista e reflexivo, as travestis tornam-se protagonistas de sua 
história, abrindo possibilidades para outros sujeitos que se encontrem na mesma situação.    

Palavras-chave: Comunicação; Humor; Travestis; Youtube; Cartografia.  
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1 INTRODUÇÃO 

Inúmeros vídeos tornam-se virais quando neles são apresentados elementos que 

fogem ao que é considerado comum/normal para o padrão heteronormativo6 e sofrem um 

esforço de aproximação do humor que beira o deboche reverso, aquele em que o indivíduo 

é debochado e debochador. Eles são disponibilizados diariamente nas redes sociais digitais 

(Twitter, Facebook, Instagram), aplicativos de troca de mensagem (Whatsapp, Telegram) e 

de compartilhamento de vídeos (Youtube, Tik Tok). Para a finalidade deste artigo, foquemos 

no Youtube (YT)7.    

Desde sua criação, o YT tem se mostrado uma mídia que propicia visibilidade a 

milhares de pessoas desconhecidas em todo o mundo, tornando-se uma “porta da 

esperança” para os diversos compartilhamentos de ideias, experiências e manifestações, 

modos de ser e existir. É nele, também, que homossexuais contam suas experiências, 

descobertas, bem como demonstram suas formas de pensar e viver. Aqui no Brasil, 

especialmente, ao passo que as reportagens policiais dão visibilidade a algumas travestis, as 

empurram à categoria do grotesco (nos deteremos mais adiante). No embalo do 

entretenimento, tais veículos contribuem para reforçar o senso comum, embora suas 

protagonistas deem outro rumo às entrevistas.    

Neste artigo, tomamos como análise cinco vídeos de travestis entrevistadas em 

programas policiais nos Estados do Pará, Pernambuco, Paraná e Bahia, publicados em rede 

em 2009, 2015, 2016 e 2018, e que tiveram considerável nível de acesso e foram muito 

compartilhados também nas mídias sociais digitais. As entrevistadas são colocadas em 

situação vexatória e constrangedora e conseguem subverter essa situação. Como uma 

estratégia de resistência, as travestis, em um ato político, se empoderam e transformam o 

cenário originalmente de tensionamentos, em uma situação momentaneamente bem-

humorada, que faz emergir o riso.    

                                                 
6 Aqui entendido como o conjunto de prescrições que acredita que somente relacionamentos heterossexuais 

(entre pessoas de sexos opostos) são normais e/ou corretos, como forma de regulação e controle das pessoas 

que estejam fora desse padrão. 

7 Para as lógicas desse texto, entende-se como plataforma/rede audiovisual on-line, livre, democrática e híbrida 

de compartilhamento de vídeos. Como ferramenta gratuita, o site tornou-se uma das mídias sociais de 

compartilhamento de vídeos mais populares do mundo, estimulando a cultura participativa ao agregar 

conteúdos produzidos pelos próprios usuários (TELLES, 2011; BURGESS; GREEN, 2009). 
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Seguindo a tônica dos movimentos LGBT8, em consonância com o professor Pasquale 

Cipro Neto9, para as finalidades deste texto, trataremos as travestis pelo pronome feminino, 

em respeito à memória dos nomes adotados por elas, vocativos que irão compor esta 

análise. Esclarecemos, portanto, que não é objeto deste artigo juízo de valor quanto às 

versões dos supostos clientes e os relatos das travestis. Do mesmo modo, não é de nosso 

interesse reforçar o estereótipo que as travestis são seres inerentes às portas de delegacias 

e, consequentemente, às reportagens policiais. Refutamos veementemente qualquer ideia 

nesse sentido.     

Desse modo, o objetivo primeiro deste artigo é efetuar alguns apontamentos quanto 

à forma que os corpos considerados anormais resistem à mídia que intenta rebaixá-los10, em 

um movimento grotesco. Considerando que tais corpos são omitidos dos sistemas 

televisivos, já que com base no padrão heteronormativos as travestis são categorizadas 

como grotescas, aberrações e anormais, nas raras oportunidades de visibilidade que lhes é 

dada, ainda que o cenário se configure um ambiente inóspito, elas conseguem reverter o 

quadro em um movimento de resistência. Saem do foco do policial e percorrem as vias do 

humor-resistência.   

 

2 GROTESCO E (CONTRA) REPRESENTAÇÃO 

É evidente como o grotesco toma forma nas reportagens policiais e, nesse gênero de 

narrativa, não passa despercebido. Mas o que exatamente seria o grotesco a que nos 

referimos e qual nosso entendimento à definição do termo? Detemo-nos para explicá-lo.    

                                                 
8 Ainda que reconheçamos que existam outras siglas, utilizaremos esta por acreditar que é a mais conhecida do 

grande público e o termo comumente utilizado no meio. A sigla tenta abarcar Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transsexuais ou Transgêneros (Travestis), Queer, Intersexuais, Assexuais (ou Aliados) e Pansexuais. Algumas 

versões acresceram o símbolo positivo (+), para abrigar as demais dimensões de possibilidades de orientação 

sexual e/ou de identidade de gênero que existem. 

9 Em 2017, o professor Pasquale deu uma entrevista em que, contrariando dicionários, assegura que o correto 

é utilizar sempre o pronome feminino antes do termo travesti, uma vez que o uso seria “mais adequado e mais 

coerente” (FAUSTINO, 2017, p. 01). Além disso, os vocativos e artigos respeitam a identidade de gênero e, 

neste caso, a identidade feminina. 

10 Rebaixamento aqui nas lógicas de Gonçalves (2002, p. 123), para quem a experiência grotesca mergulha tudo 

que é ideal/espiritual/celeste ao nível do plano material/corporal/terreno. Segundo o autor, “não há divindade 

ou autoridade que se consiga furtar à derrisão da paródia e do riso”. 
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Conscientes que há vários autores que abordam a temática, tomemos por base Sodré 

e Paiva (2002), que analisa que a origem etimológica do termo se volta para o sentido de 

gruta ou porão (grotta, em italiano) do final do século XV, quanto às suas desproporções, 

exageros. A ideia de grotesco, cujo significado se firma no sentir, é algo capaz de provocar 

riso, horror, piedade, espanto e repulsa/nojo e, do mesmo modo, tensiona as fronteiras 

entre elementos humanos, animais, vegetais e minerais, os chamados “seres híbridos” 

(SODRÉ; PAIVA, 2002).   

Tais disformidades são caracterizadas como estranhas, debochadas, sórdidas, 

aberrantes e terríveis, ao passo que ameaçam, de certa maneira, qualquer representação 

idealizada: os padrões considerados esteticamente harmônicos e as normas 

expressivamente dominantes relacionados à heteronormatividade. Gradativamente ridículo, 

bizarro e/ou extravagante, o grotesco “pode tornar-se de fato uma radiografia, inquietante, 

surpreendente, às vezes risonha do real”, conforme Sodré e Paiva (2002, p. 60).   

No cerne da ideia do grotesco como reverso do sublime está o riso, cuja potência 

passa tudo que é ‘baixo’ para o ‘alto’. A manifestação do riso, compromisso implicado pelo 

grotesco, não conhece limites e “demole [até] as bases do pudor por demais afetado e abala 

a segurança dos protocolos” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.63).   

     Sinônimos do exótico, do diferente e da performatividade hiperbólica, estes 

sujeitos travestis, que agora ocupam a televisão e, mais recentemente caíram na internet, 

tornam-se atualmente o que denominaremos de “corpo grotesco”. São corpos masculinos 

que fazem uso da estética feminina, borrando qualquer fronteira de gênero. Ao ganharem 

visibilidade, ainda que dentro das lógicas do rebaixamento e tendo como pano de fundo o 

ambiente criminal, as travestis ressignificam sua resistência e reelaboram sua condição no 

mundo a partir do humor. Este é o cerne deste artigo.   

Ainda que não seja foco principal deste escopo, reconhecemos que há também a 

“mídia grotesca”, cujos programas Sodré e Paiva (2002) chamam de popularescos, que 

privilegiam fortemente a ótica do grotesco para que haja hegemonia de audiência e que o 

público se divirta. Além disso, essa categoria estética permite encenar o povo e “dar voz” e 

imagem a pessoas fora do padrão social (ridículos, violentados, disformes, aberrantes, etc), 

com a finalidade de “mostrar a crua realidade popular, sem que o choque daí advindo 

chegue às causas sociais, mas permaneça na superfície irrisória dos efeitos”, segundo Sodré 
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e Paiva (2002, p. 133). No caso dos vídeos analisados, tanto os programas policiais 

televisivos, quanto às entrevistas realizadas apelam para o grotesco como forma de atrair a 

audiência pelos efeitos circenses que intentam sobre os corpos das travestis. Além de tentar 

rebaixar a vida das travestis, a “mídia grotesca” constrói “corpos grotescos”. Os corpos 

travestis aparecem na mídia como grotesco, por que ela assim o retrata.   

Ou seja, mesmo suprimindo momentaneamente as hierarquias, normas, práticas, 

representações sociais e valores vigentes, “não é líquido” que o grotesco possa ser 

considerado “um movimento ou uma ideologia de transformação, reacionária ou 

revolucionária da sociedade”. Pertencente ao campo do “passageiro, marginal e do 

extraordinário”, o grotesco não se apresenta como “alternativas efetivas ao poder 

estabelecido”.  Ao contrário, há o revigoramento da ordem e do poder ocasionado pela 

“oposição enfraquecida pelo afrouxamento das tensões e pela dissipação ritual das energias 

violentas, potencialmente geradoras de insurreições e revoltas”. São faces opostas “de um 

poder, apesar de tudo, integrado” (GONÇALVES, 2002, p. 118). Portanto, antes de alterar as 

representações ou os imaginários sociais, o grotesco pode estar reforçando estereótipos.   

Parece-nos mais didático o conceito de representação formulado por Stuart Hall 

(2016). O autor apresenta-o como parte essencial do processo pelo qual o sentido é 

produzido e intercambiado entre os membros de uma cultura. A principal via de 

representação, segundo ele, é o uso da linguagem, entendida de forma não limitada à 

escrita e fala, mas também enquanto imagens, sons, objetos, expressões faciais/gestos e 

convenções sociais, por portar e expressar sentidos, representar coisas.  

Segundo Hall (2016), a representação possui três enfoques: a reflexiva/mimética, 

cujo sentido repousa na coisa e provoca reflexão; a abordagem intencional, para a qual a 

linguagem expressa o sentido pessoal do emissor; e a perspectiva 

construcionista/construtivista, na qual o sentido é construído coletivamente e fixado pelo 

código, a partir dos sistemas de representação (HALL, 2016). Assim, os sistemas de 

representação   

Consistem não em conceitos individuais, mas em diferentes maneiras de organizar, 
agrupar e classificá-las, bem como em formas de estabelecer relações complexas 
entre elas. Por exemplo, nós usamos os princípios da similaridade e da diferença 
para estabelecer relações entre conceitos ou para distingui-los uns dos outros 
(HALL, 2016, p. 35).  
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Portanto, a representação é o que conecta o sentido, a comunicação e a linguagem à 

cultura, e ao classificá-la, se estabelece uma hierarquização. Sendo assim, partimos da 

premissa de que a representação, agora midiática, é uma importante aliada na conquista da 

legitimidade da comunidade LGBT11, porém, as travestis dos vídeos quebram o sistema de 

representação, ao se apropriarem do riso como forma comunicacional de militância e 

resistência, fazendo emergir uma contra representação. O riso, o humor, a sátira, o pastiche 

são aliados nesses contextos para a criação de uma representação contrária, diante das 

vulnerabilidades de toda ordem em que vivem. A caracterização do riso nestes espaços de 

fala, no intuito de obter fuga diante da dor cotidiana, nos remete a duas narrativas 

conhecidas sobre essa lógica.    

A primeira refere-se a uma narrativa mítica grega da deusa Perséfone, sequestrada 

para o submundo pelo próprio tio, Hades. Durante a busca pela filha, Deméter ficou 

desgostosa, abandonou suas atividades no campo e deixou de se alimentar. Apesar de o 

mito explicar a origem das estações do ano, o que nos chama a atenção é a atitude de uma 

velha escrava. Para tentar animar Deméter que estava enlutada, Iambe (Yambe ou Baubo) 

conta piadas picantes e engraçadas, faz caretas, dança simulando uma relação sexual. Ela 

termina sua “apresentação” levantando a saia de surpresa e revelando suas partes íntimas. 

A partir dessa performance de Iambe, Deméter pôde desfrutar de boas gargalhada e acalmar 

seu pesar. O riso curou Deméter da depressão e lhe deu forças para continuar a procura pela 

filha, por fim, bem sucedida (ESTES, 1994).    

Do mesmo modo, a segunda história decorre do famoso livro “Assim falou 

Zaratustra”, em que Friedrich Nietzsche também vislumbrou a possibilidade do riso no 

personagem que batiza o livro. Calcado na capacidade de liberdade do sujeito, Zaratustra se 

liberta do niilismo negativo12 e sua primeira reação foi o riso, como elemento libertador13. 

Zaratustra afirma que ele mesmo colocou a coroa de risonho sobre sua cabeça e que ele 

                                                 
11 Esta inferência nos remete à função legitimadora, uma das funções simbólicas da linguagem, que ao ver de 

Duarte (1999), põe em cena o confronto e se apresenta como prática discursiva central de resistência na 

atualidade. 

12 Em Nietzsche, refere-se a uma corrente filosófica que reduz o sujeito à sua insignificância, ou seja, estabelece 

que a existência humana não tem qualquer sentido. 

13 Ideia também presente no livro/filme O nome da Rosa. A obra relata que alguns livros da biblioteca do 

mosteiro eram proibidos, simplesmente por impelirem o riso e o riso, por sua vez, é um elemento libertador. 

Ver Umberto Eco (1983). 
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próprio santificou seu riso. O personagem também recomenda que homens superiores 

aprendam a rir (NIETZSCHE, 2002; GHIRALDELLI JR, 2011).    

Na visão filosófica de Nietzsche, o cristianismo e a racionalidade científica tornaram a 

sociedade decadente, fato criticado por ele. Ao viver sob a égide dos falsos conceitos 

(conceitos niilistas), o homem reprime sua vida, se afasta de si mesmo e da essência das 

coisas. Em Nietzsche, para sermos felizes, é preciso um pouco de loucura, excesso, prazer, 

criatividade, voltarmos a ter um espírito de criança. A frase “é preciso ter um caos dentro de 

si para dar à luz uma estrela cintilante”, sumariza bem seu pensamento (NIETZSCHE, 2002, p. 

21).    

Ainda que sejam de duas linhas diferentes, as narrativas demonstram a importância 

inquestionável atribuída ao riso, sendo o primeiro provocado pelo outro (Iambe) e o 

segundo por consciência própria (Zaratrusta). Isso posto, partamos para o riso de si, 

proporcionado pelas travestis.   

Nesse sentido, a mídia constrói as representações sociais e transformam o não-

familiar em familiar, desnudando os corpos das travestis. O trunfo é que ao torná-los 

familiares à audiência, a mídia o faz do seu jeito, a partir de seus olhares e discursos, 

geralmente preconceituosos. No encontro de prévios paradigmas mentais da população, as 

travestis são marginalizadas, inicialmente pelo ambiente em que são visibilizadas: a 

delegacia; e, na sequência, no ato das entrevistas, tanto ao ser expostas a perguntas 

incoerentes/inconvenientes, quanto no deboche materializado durante a edição.  

 

3 APORTE METODOLÓGICO 

Para elaboração deste tópico, tomaremos como base metodológica a cartografia, um 

dos princípios que Deleuze e Guattari (1995) expõem em Mil Platôs (vol. 1). No rizoma, as 

linhas e pontos se (des) (entre) cruzam, se (re) (des) fazem, sem direção fixa, rígida; 

Qualquer ponto pode se conectar a qualquer outro ponto. As linhas são erráticas, 

entrelaçadas, emaranhadas (DELEUZE; PARNET, 1998). “Um rizoma não começa nem 

conclui. Ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 37). Há uma quebra da ordem hierárquica e de fronteiras limitantes e, 
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como processo mais amplo, agrupa também as raízes pivotante (árvore) e raízes fasciculada 

(sistema-radícula).    

No rizoma, os pontos provêm das linhas (coisas se constroem mutuamente) e as 

linhas não têm começo ou fim. Pontos podem se transformar em linhas. Sabe-se apenas 

onde elas se cruzam, se encontram. Se o rizoma são nós/redes que constituem um mapa, é 

sobre o ponto escolhido que o olhar do pesquisador se volta a fim de analisar quais 

agenciamentos encontram-se em evidência. Assim,    

O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. 
Ele contribui para a conexão dos campos, para o desbloqueio dos corpos sem 
órgãos, para sua abertura máxima sobre um plano de consistência. Ele faz parte do 
rizoma. O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser 
rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado 
por um indivíduo, um grupo, uma formação social (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 
p.22).   

O mapa está na lógica do inacabado, portanto, em (des) (re) construção, aberto e 

atravessado por várias ramificações, múltiplas entradas. A cartografia, pensada enquanto 

postura, não engessa a metodologia como etapa rígida e inflexível da pesquisa, mas ao 

contrário, abre possibilidades para que o pesquisador alie quaisquer instrumentos 

metodológicos, podendo misturá-los sem qualquer ressalva, a fim de que localize e observe 

as disputas em jogo (sobreposições e ligações) e faça suas intervenções.    

A partir desse percurso, pretendemos mapear e seguir o diagrama de forças 

(conexões/malhas/tramas/arranjos) desses rizomas, agenciamentos que os repórteres fazem 

para produzir um efeito de verdade sobre os sujeitos travestis. De um modo geral, este 

artigo se assenta como pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória14, que tem a 

cartografia como uma postura assumida pelo pesquisador e que se apoia na análise de 

discurso, visando analisar em que perspectiva é construída a relação social de poder no 

plano discursivo; está no limiar dos fenômenos extralinguísticos. 

 

                                                 
14 Vale destacar que a pesquisa qualitativa se desvencilha de ideias preconcebidas ao enfocar a interpretação 

dos fenômenos sociais e do comportamento humano, tendo como eixo central os processos e seu significado, 

que não podem ser traduzidos numericamente. É descritiva por analisar, observar, registrar e correlacionar 

aspectos (variáveis) que envolvam populações, fenômenos ou experiências. É ainda exploratória por 

proporcionar maior familiaridade com o objeto, cuja investigação sai da análise superficial e se aprofunda em 

análises de exemplos que estimulem a compreensão. 
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4 ANÁLISE DOS VÍDEOS 

O primeiro vídeo analisado é “Testemunha Animada”15, exibido e postado em 2015, 

no Programa Sem Meias Palavras, de Caruaru (PE). Uma briga, com requintes de agressão e 

sem motivação aparente, entre duas travestis na Praça do Rosário, no centro da cidade, 

levou detida a acusada e a vítima para a delegacia. Na entrada do órgão, o repórter 

Givanildo Silveira16 entrevista a amiga da vítima e, no contexto, a principal testemunha, 

Paloma Bratcho17.   

Com um sorriso no rosto, fumando um cigarro e encarando a situação 

tranquilamente de braços cruzados, Paloma, ao contar detalhes da confusão, afirma que 

tentou apaziguar a briga ouvindo as partes, mas que foi orientada pela acusada a não entrar 

no conflito. Ela acrescentou que a motivação seria recalque18, por que a acusada teria idade 

superior à vítima, que é, nas palavras de Paloma, “novinha”, “gostosinha” e “toda natural”.   

Durante a entrevista, Givanildo Silveira insinua que Paloma é bonita fisicamente, 

devido a sua altura, é bastante procurada para fazer programas e chega a afirmar que ela é a 

“cópia fiel de uma mulher”, ou seja, um simulacro, característica essencializante das 

representações. Após pegar pela mão esquerda, Givanildo conduz Paloma a uma 

“rodadinha”, a insufla a dar um cheiro no cinegrafista, e, por fim, Givanildo sugere ainda que 

Paloma faça uma espécie de “comercial” do programa sexual. Apesar de resistir 

inicialmente, já com o microfone da reportagem em mãos, cede: “Meu programa é 40 reais. 

Quem quiser me procurar é só ir lá na Praça do Rosário e perguntar quem é Paloma Bratcho, 

querido, que todo mundo vai lhe dizer!”.    

                                                 
15 Ver Amorim (2015). 

16 Profissional que atua há mais de 30 anos na comunicação e se tornou popular no Nordeste pelas suas 

reportagens policiais na TV, que mesclam informação e bom humor. Uma de suas entrevistas mais famosas foi 

a que ele fez em 2006 com Jeremias José do Nascimento, que apesar de embriagado, dirigia uma moto em 

Caruaru. A reportagem foi bastante compartilhada, o que tornou o repórter ainda mais conhecido no país. 

Após 14 anos de programa diário, em abril de 2018, Givanildo deixou o Programa Sem Meias Palavras. 

Atualmente faz parte do quadro funcional da TV Jornal de Caruaru e é um dos locutores do programa "A Hora 

da Justa", na Rádio Jornal Caruaru. 

17 Na época de entrevista, Paloma tinha 22 anos. Em 20 de março de 2020, Paloma foi assassinada no mesmo 

local do conflito relatado na reportagem, a Praça do Rosário (TRANSFORMISTA PALOMA É MORTA..., 2020, p. 
1). 
18 Gíria que se popularizou no meio LGBT para indicar “inveja”, “cobiça” e/ou “desrespeito”. 
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No decorrer da reportagem de 4”13’, Paloma utiliza por sete vezes a frase “Uó, né, 

querido”, aproveita a visibilidade para mandar um abraço “para as travas19” e pontua: 

“Iasmim [Ferrari], a coitada ‘tá’ com a cabeça toda furada. Levou um pau do ‘carai’. Tá 

parecendo uma múmia. Tá uó!”.    

Ao fazer tal discurso, a partir de agenciamento como trejeitos, palavras e corpo, 

Paloma denuncia um ato de violência cotidiana a que está submetida a população de 

travestis. Quando faz isso, ela naturaliza, banaliza e minimiza a seriedade da agressão, o que 

tira o peso e a gravidade da denúncia; desloca o fato grave ao campo do cômico, do leve e 

do engraçado. A situação de violência à qual as travestis estão sujeitas pouco chama a 

atenção do repórter – fica na esfera da irrelevância para os propósitos ali estabelecidos.   

Ao final da reportagem, com o background (BG) ao som de Gonna Make You Sweat 

(Everybody Dance Now), as imagens mostram Paloma caminhando (que a edição inclui luzes 

coloridas e sugere uma espécie de “desfile”), manda beijos e dá tchau para a câmera. 

Durante a narrativa, Paloma é levada a mostrar por duas vezes seu bumbum e utiliza gírias 

do linguajar próprio (pajubá) do movimento LGBT, como “querido”, “bicha” e “mulher”, ao 

mesmo tempo em que o cinegrafista “anda” com a câmera em seu corpo, como faria com 

um corpo feminino.   

O vídeo “Testemunha Animada”, postado em outubro de 2015, contabiliza 2.248.262 

views/visualizações, 34 mil gostei/likes/curtidas, 1,1 mil deslikes/não gostei/descurtidas e 

2.406 coments/comentários20.   

Com 4”08’ e postado em 28 de setembro de 2016, o segundo vídeo “Leona Vingativa 

é presa acusada de furto”21 relata a história de um furto a uma loja no Bairro da Cremação, 

em Belém (PA), através de uma reportagem no Programa Cidade Alerta, afiliada da TV 

Record. A acusação recaiu sobre a travesti Leona Assassina Vingativa (ou simplesmente 

                                                 
19 Gíria da comunidade sinônimo a “travesti”. 

20 Os dados referente aos vídeos foram coletados em 05 de agosto de 2021. As referências dos vídeos estão na 

bibliografia. Vale destacar ainda que o alcance dos vídeos e a visibilidade demonstrados em números se 
referem apenas aos canais analisados e não da internet; porém existem outros, visto que a internet é também 
um espaço de apropriação de conteúdos e os usuários podem republicá-los em outros canais, sob várias outras 
possiblidades. 
21 Ver Digital (2016). 
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Leona Vingativa)22, que, segundo o delegado, teria sido flagrada furtando uma grande 

quantidade de roupas no estabelecimento.    

Apesar de reincidente no crime, Leona desconsidera a situação e, com o microfone 

em punho, faz a performance da música Bad Romance, de Lady Gaga. Sensualiza ao rebolar 

e desce até o chão, levanta parte do vestido e joga algumas peças de roupas pra cima, 

deixando as cair sobre si. Ao ser questionada sobre o roubo, Leona respondeu: “(Repórter: 

Você entrou lá com a intenção de roubar essa roupa?23). Leona: Não, ‘tava’ lá, eu peguei 

emprestada. (Tava lá onde?) Lá no chão. Peguei emprestada. (Emprestada de que maneira?) 

Eu peguei e saí. (Sem falar pra ninguém?) Sem falar pra ninguém. (Sem pagar?) Foi”.  Leona 

subverte a situação e o rótulo de ladra: não houve roubo, mas um empréstimo. A resistência 

ao rebaixamento está posta.   

Durante a entrevista, Leona faz caras e bocas, que sugerem um deboche. Em seguida, 

Leona reforçou que aprendeu a lição: “Vou parar, amor. Vou parar, entendeu? Vou começar 

a fazer meus babados e vou parar com esses babados, tá, meu amor (...) Dedicação só aos 

shows, prometo!”, afirmou beijando os dedos cruzados. Neste excerto, a primeira citação a 

“babado” se referia a eventos artísticos; a segunda, aos furtos por ela realizados.    

A performance, o deboche nos lábios e as respostas dadas por Leona à repórter são 

agenciamentos que também atenuam qualquer acusação de pessoa mau-caráter. Ela não 

roubou, ela apenas pegou emprestado. Na sequência, Leona reforça a necessidade de parar 

de roubar e dedicar-se somente aos shows, como forma de recuperar sua dignidade 

questionada.   

O vídeo “Leona vingativa é presa acusada de furto”, postado em setembro de 2016, 

contabiliza 279.076 views/visualizações, 6,2 mil gostei/likes/curtidas, 366 deslikes/não 

gostei/descurtidas e 421 coments/comentários24.    

O terceiro vídeo “Foi ótimo”25 relata o caso da travesti Deborah Palhari26, à época 

com 33 anos de idade. O vídeo tem 3”12’ e foi postado há seis anos. No final de semana, 

                                                 
22 Leona Vingativa é uma webcelebridade, que, à época da reportagem, tinha 20 anos de idade. 

23 Colocamos entre parênteses as perguntas dos repórteres para facilitar a compreensão da fala do 

entrevistado. 

24 Ao conquistar projeção com os vídeos no YT, em 2020, Leona Bingativa fez parte de uma candidatura 

coletiva/compartilhada com outras três mulheres, pelo PCdoB, obtendo expressiva votação na última eleição à 
Câmara de Vereadores de Belém (PA). 
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Deborah convidou dois jovens na Avenida Colombo, em Maringá (PR), para juntos seguirem 

em seu veículo até o motel. A reportagem do Programa Tribuna da Massa, da Rede Massa 

(SBT), expõe que, após a relação sexual do trio, na manhã seguinte, os adolescentes 

quebraram objetos e, armados, fizeram ameaças e fugiram pelo muro para não pagar a 

conta do motel. Sozinha, Deborah foi detida, algemada e, ao ser entrevistada, reage de 

forma burlesca, criando vários memes e clichês que foram apropriados pelos LGBT, como o 

termo “Exatamente”, citado por ela três vezes durante a entrevista.    

Pelo menos em três momentos Deborah transforma a situação grave em uma cena 

momentaneamente leve. A primeira delas é quando o repórter pergunta sobre sua família e 

sexualidade, ao que ela respondeu balançando os ombros e mudando a entonação da voz: 

“As outras bichas que morram de inveja, minha família me aceita, querida! (risos)”. O 

segundo momento: “(Você canta, dança?) Não vou nem te comentar o que eu faço”27. O 

meme mais conhecido e que tornou o vídeo viral, especialmente após sua exibição no 

Programa CQC (Band), é o terceiro momento, reproduzido neste diálogo: “(Repórter: 

Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão...) É, me estupraram, eu tive que fazer de 

tudo e agora ‘tô’ aqui... (Foi ruim?) [Ela olha pra câmera num misto de timidez e despudor e 

responde] Foi ótimo! (risos)”.    

A partir de agenciamentos semelhantes aos de Leona e Paloma, Deborah também 

minora a situação de violência por ela sofrida e seu corpo denuncia que, embora ela tenha 

sido a grande vítima da situação, ela que foi detida na delegacia e algemada. Ao ser 

questionada pelo estupro sofrido por ela, surpreende e responde como se estivesse gostado, 

quebrando qualquer linha policial-criminal que o repórter pretendia dar ao fato.    

O vídeo “Foi ótimo”, postado em setembro de 2015, contabiliza 791.304 

views/visualizações, 11 mil gostei/likes/curtidas, 380 deslikes/não gostei/descurtidas e 338 

coments/comentários.    

                                                                                                                                                         
25 Ver Santos (2016). 
26 A situação da Débora talvez seja a que politicamente teve maior alcance. Após esse vídeo, Débora chegou a 

se apresentar em programas como Pânico, Ratinho e seu bordão “exatamente” se popularizou no meio LGBT 

virando uma marca própria (#Ezatamentchy), inclusive com uma festa itinerante, uma revista on-line, site com 

roupas da própria grife (http://ezatamentchy.com.br/) e um perfil no Instagram, que contabiliza mais de 533 

mil seguidores (dado coletado em 05 de agosto de 2021). 

27 Em outra entrevista postada no YT, que foge ao escopo deste artigo, e ainda sobre a mesma situação, mesmo 

algemada, Débora dança para as câmeras. 
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O quarto vídeo foi gravado novamente pelo repórter Givanildo Silveira para o 

programa Sem Meias Palavras, sob o título “Ramona mais uma vez”28. Na delegacia, o 

repórter entrevista a cabeleireira Ramona, à época com 31 anos, acusada de ter furtado 100 

reais de um suposto cliente. Após combinarem o programa a 50 reais, Ramona relata: 

“[Quando] ele foi tirar a roupa, eu disse: ‘pode vestir penoso, que não vou fazer nada com 

você, não!’”, desistiu do programa e tomou à força os 100 reais do suposto cliente. Com os 

50 reais que foram além do valor do programa, Ramona doou 20 para uma colega comprar 

leite do bebê e com o restante, comprou três pedras de crack.   

Givanildo questionou mais detalhes do crime. Ramona justificou que o cliente era um 

doente mental e, ao ser entrevistado, o suposto cliente afirmou que Ramona o agrediu, ao 

passo que ela respondeu: “Não agredi não, eu ainda vou lhe agredir”. Em outro trecho da 

entrevista Ramona disse que, caso o suposto cliente não a tratasse bem, ela assumiria seu 

lado masculino para, em suas próprias palavras, “atuar”.    

Por conhecer Ramona há 14 anos das reportagens policiais29 e a convencendo sob a 

justificativa de desopilar, Givanildo passa o microfone para Ramona cantar a música Gracias 

a Dios, da cantora mexicana Thalía. Ao final, Ramona concluiu: “Desculpa por eu estar numa 

situação dessa, mas eu tenho um coração bom. Amo vocês viu. Beijos, tchau!”.   

Ramona tangencia alguns agenciamentos: corpo, voz, dança. Ela desiste do programa 

sexual, porém, tira à força 100 reais do cliente. Ao fazê-lo, Ramona expõe certa 

obrigatoriedade que as travestis teriam de ficar com qualquer cliente, ao passo que ela 

rompe com tal ideia. Também demonstra estar arrependida do furto, ao afirmar ser uma 

pessoa de bem.       

O vídeo “Ramona mais uma vez”, postado em março de 2018, contabiliza 1.574.223 

views/visualizações, 15 mil gostei/likes/curtidas, 1 mil deslikes/não gostei e 696 

comentários.    

O quinto vídeo30 mostra a reportagem exibida no programa Na Mira, de Camaçari 

(BA), em que duas travestis Vitória Beatriz, à época com 18 anos, e Brenda Close, de 22, são 

                                                 
28 Ver Ramona mais uma vez... (2018). 

29 Ramona foi entrevistada várias vezes por Givanildo entre os anos de 2013 e 2019, que estão ao alcance dos 

internautas no YT. 
30 Ver Travesti que gosta... (2009). 
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acusadas de roubar um celular de um auxiliar de produção. A dupla confirmou o roubo, já 

que, segundo elas, o suposto cliente não quis pagar o programa combinado, que custaria 20 

reais para cada. Houve uma agressão à vítima, que teria alegado estar sem dinheiro. A 

travesti Vitória é bastante conhecida da polícia e apesar de, à época, ser menor de idade, um 

ano antes da entrevista em questão já fazia parte da “Turma da Sandy”, na Praia de Boa 

Viagem, de Recife (PE), sendo presa, inclusive, em outras ocasiões31. Por ser reincidente, 

para ela, “cadeia é hotel e os policiais são garçom [sic]”.   

Na delegacia, as travestis demonstraram estar bem descontraídas e sorridentes, 

talvez pelo fato de ser um ambiente já conhecido e que faça parte de suas vivências. 

Cantaram o rap e o samba das travestis. Mesmo estando numa situação tensa, o rap 

entoado por elas assim diz: “As travestis chegou [sic] e te convidam pra roubar; uma rouba a 

carteira, outra pega o ‘cerulá’ [sic]”. A música remete a um modus operandi das travestis 

que, mais uma vez, apelam para o humor para relatar o dia-a-dia dessa minoria.   

O samba das travestis também fala de dar close32 e roubo. Os versos dizem: “Quando 

ela chega todos param pra ver, é [sic] as travestis botando para mexer! Quando ela chega 

todo mundo quer olhar, é [sic] as travestis que chegou [sic] ￼para roubar! Ah... Vocês vão ter 

que me aturar. Eh... Eu sou quase uma mulher. Ih... Vocês vão ter que me engolir. Oh... sou a 

Vitória, a melhor. Uh... eu gosto da cor azul!” (grifo nosso). A frase em destaque dá a 

entender que apesar das mazelas sofridas, as travestis (re)existem, ou seja, não se trata 

somente de resistir, mas de existir e de enfrentar as diversidades.    

Ao final da reportagem o repórter faz o Teste do Chiclete, que demonstra afetação 

na pronúncia da palavra, e o Teste da Batida, uma brincadeira de bate-mão (“bate, rebate, 

finge-que-bate”), quando as travestis dão uma “rodadinha” e um dos jogadores demonstra 

rapidez ao tocar no mamilo do outro (neste caso, o repórter sugeriu que faria o toque em 

Vitória Beatriz).  A brincadeira é colocada como estratégia para banalizar a situação e tem 

um cunho sexual (tocar no mamilo – parte sexualizada e sensualizada das mulheres).   

                                                 
31 Em reportagem de outro programa sobre o mesmo caso, Vitória chega a desfilar na delegacia e, se voltando 

para a câmera, diz: “Eu quero mandar um recado pra todas minhas amigas de Boa Viagem, minhas colegas 

parceiras de assalto: a Sandy, a Glayce, a Boladona, a Tainá e a Erika. Minhas primas de assalto de Boa 

Viagem”. 

32 Neste contexto, “dar close” para a comunidade é sinônimo de “chamar atenção para ser notada”. 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            582 

Antigas conhecidas das reportagens policiais, Vitória Beatriz e Brenda Close 

aprenderam como ninguém a fazer vários agenciamentos (performance, interpretação 

musical, vozes, etc) e se utilizar da mídia como forma de desprezar qualquer situação que as 

empurrem para um lugar de marginalidade. Elas chegam a afirmar até que, como hóspedes 

de um hotel, seriam bem tratadas na delegacia pelos garçons (vulgo policiais), minimizando 

qualquer violência policial, ou até mesmo dos detentos ali aprisionados.     

Com 2”49’, o vídeo “Travesti que gosta de roubar”, postado em agosto de 2009, 

contabiliza 649.774 views/visualizações, 4,3 mil gostei/likes/curtidas, 132 deslikes/não 

gostei/descurtidas e 426 coments/comentários.    

Por fim, resta-nos dizer que há muitas semelhanças e diferenças nos vídeos postos 

em análise. A primeira delas é que todas as travestis são compelidas a uma situação de 

criminalidade, geralmente furto/roubo. Percebe-se ainda que elas não se importam com a 

situação de serem presas (Ramona, Leona e Débora), nem são questionadas se isso as 

incomoda. No caso da Vitória Beatriz, essa situação é levada ao extremo ao comparar 

delegacia a hotel e policiais como serviçais. Em todos os casos, as reportagens reforçam as 

representações desse grupo minoritário, ao passo que elas subvertem na TV com humor 

(musica, brincadeiras, jogo de palavras, performances), fator que lhes dá visibilidade no 

cruzamento deste conteúdo televisivo na internet. Importante acrescentar ainda que elas 

￼aceitam suas próprias condições, por não terem alternativa, celebram o fato de serem 

travestis, reforçando o grotesco e borrando as barreiras do corpo masculino e do corpo 

feminino, inclusive mencionado pelo repórter Givanildo Silveira, no caso da Paloma Bratcho, 

quando a assemelha ao corpo de uma mulher.   

O que esses vídeos têm em comum? Há certa regularidade no tipo de agenciamentos 

realizados pelo repórter: câmera, microfone, pequenos delitos (porque não há graça em 

crimes violentos e de grandes proporções), delegacia, travestis de baixa renda, humor em 

forma do grotesco. Esses agenciamentos são planejados para produzir um efeito de verdade 

sobre as travestis, fixando-as em determinados lugares (praça, delegacia), definindo uma 

ocupação (“garotas” de programa) e representando seu corpo como simulacro de mulher. As 

cenas são produzidas para colocá-las em situações depreciativas, rebaixá-las ao grotesco, 

colocá-las às margens. As denúncias de violências sofridas (estupro e agressões físicas) por 
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elas pouca atenção merecem do repórter. O que a ele e, quiçá, interessa ao seu público, é o 

deboche das situações vivenciadas cotidianamente pelas travestis.    

Com suas perguntas, os repórteres tentam enquadrar as travestis como 

personificação da representação social da criminosa, da marginal, durante sua participação 

nas matérias jornalísticas, ao passo que elas (cor)rompem com esse modelo e se esquivam 

dele, utilizando-se do humor para fazer esse deslocamento de onde queriam colocá-las. O 

grotesco, portanto, se converte em resistência.    

Apesar de o grotesco causar estranhamento e repulsa, uma vez afetados também por 

narrativas e frases (SODRÉ; PAIVA, 2002), as personagens de nossa análise demonstram ter 

familiaridades com esse mundo de signos subterrâneos, ao que nos parece, por 

frequentarem de forma recorrente esse espaço e, por conta disso, têm certo domínio da 

dinâmica midiática. Ainda que exótico e incongruente, este ser, tomado pela estesia, se 

utiliza do corpo para dar uma reviravolta na narrativa esperada pelo público, uma espécie de 

“outro estado de consciência”. De outro modo, os entrevistadores exploram o deboche das 

travestis, já que elas fazem pouco caso até mesmo da sua própria condição de existência.   

No material analisado, é a partir do riso que o grotesco se sobressai e é nele que 

parte das personagens dos vídeos se firma para ganhar visibilidade e conferem outra 

conotação aos termos pejorativos e as situações pejorativas que o repórter, a delegacia e a 

mídia querem colocá-las. Para esta minoria, o grotesco é uma atitude, um estilo de vida, ao 

que Sodré e Paiva (2002, p. 72) resumiram como uma “experiência criativa comprometida 

com um tipo especial de reflexão sobre a vida”.    

As travestis estão posicionadas no trágico do dia a dia das cidades, diariamente 

cooptado e exibido nas reportagens policiais. Estes corpos, por sinal, abjetos, ou seja, “vidas 

[que] não são consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não 

importantes’”, em referência a Butler (2002, p. 161), recuperam no riso uma possibilidade 

de subversão dessa conjuntura social.   

Assim, resgatando os elementos descritos na seção 3, as características rizomáticas 

se materializam a partir dos vários agenciamentos que atravessam esses sujeitos travestis. A 

principalmente delas, e que é foco deste artigo, é uma linha de força midiática que tenta 

fixar esses sujeitos em determinado lugar da marginalidade e produzir um efeito de verdade 

sobre eles. Toda a composição da cena e até as escolhas dos delitos apresentados são 
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intencionais dessa maquinaria, desse arranjo para fixá-las. A resposta é subversão das 

travestis em alguns momentos, que a fazem romper com a expectativa e dá uma 

descontinuidade quanto à ideia original da ordem midiática. Engendra-se um jogo em que 

todos os participantes conhecem as regras e jogam com elas.  

 

5 CONCLUSÃO 

Consideremos alguns pontos identificados nas reportagens. Todas as travestis são 

colocadas em situação vexatória e de constrangimento, inicialmente, pela citação do nome 

de registro, que repórteres fazem questão de revelar, demonstrando desrespeito legal aos 

sujeitos por não citar o nome social destes33. Em seguida, conforme o modus operandi dos 

repórteres, parte-se para perguntas capciosas, deboche quanto à situação, pedem para dar 

“voltinhas”, solicitam que façam publicidade de seus programas sexuais e as incitam a fazer 

performances em meio ao caos contextual.    

Quando efetuam agenciamentos, os repórteres tentam fixar nos corpos travestis o 

efeito de verdade que eles estão circunscritos à vida marginal das sociedades, por isso, o 

cenário da delegacia não é mero acaso. No entanto, as travestis nas telas de tais veículos, 

agora renderizados34 na internet, ignoram o sofrimento, as dificuldades cotidianas, o 

preconceito diário impostos a elas e a violência policial, transformando-os em oportunidades 

midiáticas. Elas tomam as rédeas da ação, falam o que pensam, se mostram 

despudoradamente e debocham de toda a situação, através do humor, seja pelas expressões 

faciais, seja pelas performances, ou simplesmente por ocuparem um curto espaço na grade 

da TV (agora nas vias do sistema binário). Por não aceitarem ser dirigidas, elas se 

                                                 
33 Parece-nos destacar que a utilização do nome social, aquele que reflete a identidade de gênero de pessoas 

trans, é direito assegurado pelo Decreto nº 8.727/2016 e pela Resolução 270/2018, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Antes de março de 2018, para conquistar esse direito, as pessoas trans eram obrigadas a realizar 
a cirurgia de redesignação sexual e provocar uma demanda judicial para retificação do nome, o que significa 
dizer que não era tão simples validar o nome social junto ao sistema jurídico. A partir desta data, o Supremo 
Tribunal Federal retirou tais burocracias e tornou “possível que pessoas trans procedam à alteração do nome 
em cartório, bastando a autoidentificação como transgênero, e sem condicionamento à cirurgia” (CANÇADO, 
2020, p. 04). Quanto às reportagens analisadas neste trabalho, à exceção de apenas uma delas, foram 
realizadas em sua maioria, antes desse contexto legal, o que, de certa forma, isentam os repórteres quando 
citam nomes mortos registrados em cartório das travestis (embora as câmeras apresentem uma pessoa trans), 
já que tornou-se mais fácil alterar o nome atribuído no nascimento. 
34 Trata-se do ato em que o profissional transfere a sequência de imagens captadas pela câmera de vídeo para 

um computador, no intuito de editá-las/tratá-las. 
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desvinculam desse lugar que o repórter insiste em colocá-las. Ao contato dos corpos 

travestis com o corpo institucional do jornalismo surge uma tensão, uma relação de forças.    

Nessa dinâmica de forças, as resistências observadas estão na resposta de Deborah 

Palhari, que rompe com o que espera o repórter, diante de uma violência sexual; Também é 

perceptível na fala de Leona Vingativa, quando minimiza o roubo e se esquiva do posto de 

ladrona, uma vez que fez apenas um empréstimo das roupas; Na declaração de Ramona, ao 

destacar ser de bom coração, ainda que no contexto policial, e nos versos da canção de 

Vitória Beatriz e Brenda Close, quando destaca que a sociedade tem que suportar (“aturar”, 

no linguajar nordestino) as travestis.     

Embora fuja a ideia inicial do artigo, precisamos ressaltar alguns aspectos sociais, que 

demonstram o lado humano no discurso que as travestis intentam transmitir para o público. 

Carecemos destacar dois deles. Ao roubar o dinheiro do suposto cliente para doar parte do 

valor para uma amiga comprar leite do bebê, Ramona demonstra um sentimento de 

preocupação e solidariedade com o outro. Em outro vídeo, ao destacar que a família aceita 

sua sexualidade, Débora evidencia transparência, o que significa dizer que não estava 

fazendo nada em oculto dos familiares. Deste modo, as travestis presentes em nosso 

recorte, para além do humor, querem mostrar que, como seres humanos, também têm 

sentimentos. Esses modelos de comportamentos vivenciais, para resgatar Sodré e Paiva 

(2002), não foram suficientemente demonstrados nas reportagens, pelo contrário, são 

superficializados.    

A partir da análise das entrevistas, as travestis assumem o lado grotesco (ridículo e 

cômico) da vida, agora midiatizado, e representam nas telas uma minoria ainda invisibilizada 

na real essência do seu valor. Ao controlarem a difícil cena midiatizada, elas se sobressaem, 

tiram sarros das situações e conseguem ultrapassar as barreiras postas pela 

heteronormatividade, tornando-se estrelas dos vídeos, como foi o enfoque dado a Paloma. 

O evento que origina a reportagem perde seu valor e o humor das travestis fica em alto-

relevo. Ao mesmo tempo, em que suas identidades pautadas na diferença, borram as 

fronteiras essencializante. Por exemplo, Débora possui aparência física de mulher, mas 

continua com características masculinas, como o avolumado do pênis sobre a saia jeans. 

Ramona também se localiza no espaço “entre” (nem homem, nem mulher) e vocaliza que 

mantém as duas características, se apropriando delas com base em suas necessidades.    
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A estratégia comunicacional do grotesco é tecida pelos fios do humor. Trata-se, 

portanto, de uma tática das travestis para burlar a ação midiática, que intenta empurrá-las 

para a marginalidade, aquela comumente operada pelas mídias tradicionais, conforme 

demonstra Sousa Netto (2011). Portanto, é, nesse ínterim, que as travestis fazem uma 

ruptura no sistema de representação midiática, que pretende integrá-las à marginalidade e 

identifica-las como criminosas, a partir também do humor, do deboche, do grotesco. É nesse 

acontecimento que elas resistem e expõem processos de subjetivação35, contrariando a 

dinâmica estrutural da mídia, que espera delas submissão. Elas tomam a palavra para não 

ocupar o lugar da marginalidade a elas reservado.   

As travestis presentes nos vídeos usam o espaço, que são determinados e 

estabelecem posições de subalternidades, para subverter as representações e os 

estereótipos, incitar contradiscursos, abalar os protocolos daquilo que se espera de uma 

reportagem policial a partir do riso e ganhar reconhecimento em outros ambientes, 

majoritariamente a internet, em que outros sujeitos LGBT encontram e inauguram espaços 

enunciativos de valorização, transformando esses personagens em celebridades do 

“submundo” grotesco. Nesse sentido, a partir do humor, essas personagens rompem com a 

representação, estabelecem uma contra representação, a partir da estética da resistência, 

criam dinâmicas representativas outras e denunciam as convenções sociais específicas 

estabelecidas a partir de um conjunto de normas.    

Percebe-se ainda que os repórteres estabelecem agenciamentos a partir do 

microfone, da câmera e da delegacia, diante da situação em que se encontra a pessoa 

travesti. O intuito primeiro não é mostrar a travesti, um corpo que na lógica televisiva está 

na ordem do grotesco, mas conectá-la à cena policial, à delegacia. Ao tentar produzir este 

efeito de verdade, a travesti escapa, resiste e subverte a situação.   

A partir do humor enquanto recurso comunicativo, que parte dos LGBT em sua 

resistência/militância consegue alcançar outros espaços, especialmente na esfera pública da 

internet. Com o humor construtivista e reflexivo, as travestis tornam-se protagonistas de sua 

história, para que a força do exemplo seja seguida por outros sujeitos. Nas travestis, o riso é 

vivido como estratégia para romper com as mazelas da vida (para relembrar Zaratrusta), ao 

                                                 
35 Os processos de subjetivação são modos como se tornam sujeitos, que pensam a si mesmo. “O Si Próprio 

(Soi) não é nem um saber nem um poder. É um processo de individuação que diz respeito a grupos ou pessoas, 
que escapa tanto às forças estabelecidas como aos saberes constituídos” (DELEUZE, 1996, p. 2). 
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mesmo tempo em que se torna sinônimo de libertação. É, deste modo, que abrem caminho 

para o futuro, levando a vida, sempre que lhes cabe, com bom humor.    

Nos vídeos analisados, as travestis dão a volta por cima e parecem controlar a 

situação, que para muitos seria de tristeza e dor. É nesse palco da vida 

midiatizada/iconofágica36 que elas transformam limão em limonada, embora na ambiência 

da TV, em todos os casos, já nas chamadas, elas estão ligadas à criminalidade, reforçando 

exatamente a representação social de corpos dissidentes.  

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

CLOSING THE POLICE OFFICE: TRANSVESTITES WHO TURN LEMONS INTO LEMONADE IN 
POLICE REPORTS 

 
ABSTRACT  

 
In light of the category of representation and the grotesque, this article analyzes the turn that 
transvestites take during television police reports shared on Youtube. We present here the analysis 
of five videos of interviews with transvestites in police programs, posted on Youtube in 2009, 2015, 
2016 and 2018, they are: “Animated Witness”, with Paloma Bratcho; “Leona Vingativa is arrested 
accused of theft”, with Leona Vingativa; “It was great”, with Deborah Palhari; “Ramona Once Again”, 
with Ramona; and “Transvesti que likes to steal”, with Vitória Beatriz and Brenda Close. 
Methodologically, it is a qualitative, descriptive and exploratory research, which is inspired by 
Deleuzian cartography and is supported by discourse analysis with the intention of working with the 
data collected from Youtube. Cartography as a methodological posture can trigger other research 
techniques to achieve the proposed objectives. The path followed was in this order: bibliographical 
research (on the topics in question), selection of videos on Youtube (with the use of humor as a 
criterion by the parties involved) and cartographic analysis of the agencies (which are constituted 
during the reports). As a result of the analysis, it was identified that one of the main communicative 
resources used by this minority audience is humor, considering it as a form of resistance, which 
weaves the threads of the speeches of the interviewees and subverts the order of the interviews, 
based on what we call of counter representation. Finally, the feeling of solidarity and the human side 
of them is evident during the interviews at the police stations, but above all the discourse of the self 
that seeks to detach them from the place of marginality that the reports try to position, as a kind of 
scenario . In the universe of transvestites, laughter is experienced as a strategy to break with life's 
ills, at the same time as it becomes synonymous with visibility. It is based on humour, as a 
communicative resource, that LGBTs in their resistance/militance seek to occupy other spaces, 
especially in the public sphere of the internet. With a constructivist and reflective humor, 
transvestites become protagonists of their story, opening up possibilities for other subjects who find 
themselves in the same situation. 
 
Keywords: Communication; Humor; Transvestites; Youtube; Cartography. 

                                                 
36 Em seu livro “A Era da Iconofagia”, Norval Baitello Junior (2014) assegura que estamos vivendo numa época 

onde a sociedade é mediatizada, globalizada e teleidiotizada, em cujo período há uma proliferação 

indiscriminada, às vezes cruel e selvagem, de imagens. Nessa nova era, assim como o indivíduo se alimenta de 

imagens, ele próprio torna-se alimento delas. 
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PERFORMANCE E PERFORMATIVIDADE: UMA  METODOLOGIA PARA ESTUDOS QUEERS NO 
CINEMA1 

 
Ana Domitila Rosa Lemos Silva2 

Suely Henrique de Aquino Gomes3 

 
 

RESUMO 

A teoria queer tem sido frequentemente acionada em pesquisas de comunicação através do conceito 
de performatividade ao contribuir para a análise da complexidade e dos múltiplos atravessamentos 
de fenômenos comunicacionais. No entanto, apesar de suas grandes contribuições às questões de 
gênero e sexualidade nas mais diferentes áreas do conhecimento, fica sempre o desafio sobre a 
metodologia para condução desses estudos. Este artigo reúne fragmentos de capítulos do trabalho 
de Dissertação de mestrado da autora detendo-se nos aspectos metodológicos de coleta e análise de 
dados a partir da proposta da abordagem performance-performatividade de Morison e Macleod 
(2013), da entrevista episódica de Flick (2009) e da ética de entrevistas anti-narrativas de Riach, 
Rumens e Tyler (2016). A partir dessas perspectivas os conceitos podem ser transformados em 
verbos: performar e performativizar, processo apresentado através de discussões teóricas que 
esclarecem os conceitos para que suas aplicações possam ser adequadamente deslocadas do campo 
das ideias para o campo da prática de pesquisa em comunicação, onde são utilizados como técnicas e 
éticas de investigação e interpretação de dados derivados de entrevistas. À primeira vista, os termos 
parecem apresentar uma raiz comum que leva a deduzir sentidos semelhantes, mas cada um se 
refere a um processo de fazer diferente, apresentando profundas diferenças ontológicas. A 
performance se localiza no ato do sujeito de apresentar-se intencionalmente, enquanto a 
performatividade está ligada ao processo de invocação do sujeito, produzido como um efeito da 
performance, no qual este só poderá ser compreendido e constituído pelo/através do Outro se 
identificada a citacionalidade de sua expressão corpórea em relação a reiteração das normas, que 
podem ser subvertidas pelo seu próprio processo de repetição. A entrevista anti-narrativa de Riach, 
Rumens e Tyler (2016), apropriada não só como um instrumento de coleta, mas também de análise 
de dados, aqui é utilizada na sua dimensão ética, de maneira a proporcionar uma relação de 
reciprocidade e reconhecimento entre os entrevistados e entrevistadora, guiar a postura de abertura 
ao Outro durante as entrevistas e também para basear as questões das entrevistas episódicas. 
Enquanto isso, a abordagem performance-performatividade de Morison e Macleod (2013) é utilizada 
em conjunto com a triangulação para sintetizar os resultados das análises críticas de discurso nas 
entrevistas e no filme.  

Palavras-chave: Metodologia de pesquisa; Performance; Performatividade; Comunicação; Teoria 
Queer.  

 

                                                 
1 Este texto faz parte do projeto de qualificação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação, Cidadania e Cultura da Universidade Federal de Goiás. A pesquisa intenta investigar e analisar o 
fenômeno das (re)existências lésbicas no cinema no DIGO Festival. A abordagem metodológica adotada e 
discutida neste artigo é, portanto, reflexo desse contexto comunicacional do objeto, da pesquisa e das autoras. 
2 Discente da linha de Mídia e Cultura do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Cidadania da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E-mail: anadomilsr@gmail.com 

3 Professora titular da Universidade Federal de Goiás. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação 

(Mestrado e Doutorado) em Comunicação, Cultura e Cidadania. E-mail: suelyhenriquegomes@gmail.com 
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1 INTRODUÇÃO 

A teoria queer tem sido frequentemente acionada para os estudos sobre 

sexualidades dissidentes. No entanto, apesar das grandes contribuições que ela tem dado às 

questões de gênero e sexualidade nas mais diferentes áreas do conhecimento, fica sempre o 

desafio metodológico para condução desses estudos, principalmente a operacionalização 

dos conceitos de performatividade e, quando se trata de análise de conteúdos audiovisuais 

(como filmes de ficção), de performance.   

Os estudos queer tratam de “uma teoria que resiste à americanização branca, 

hetero-gay e colonial do mundo” (PRECIADO, 2007, p.400), o que os configuram como 

“crítica dos discursos hegemônicos na cultura ocidental” (MISKOLCI, 2009, p.9), como 

estudos subalternos da Escola de Estudos Culturais da comunicação. Essa teoria enfatiza, 

através de sua crítica aos mecanismo de controle social, a “operação do binarismo 

hetero/homossexual para a organização da vida social contemporânea, dando mais atenção 

crítica a uma política do conhecimento e da diferença” (IBIDEM, p.5). O que, para Steven 

Seidman (1996), significa um estudo de saberes e práticas sociais “que organizam a 

‘sociedade’ como um todo, sexualizando – heterossexualizando ou homossexualizando – 

corpos, desejos atos, identidades, relações sociais, conhecimentos, cultura e instituições 

sociais” (SEIDMAN, 1996, p.13).   

Para os teóricos dessa vertente a compreensão da sexualidade como um dispositivo 

histórico de poder4 pressupõe uma rede de conexões entre os mais diversos elementos da 

cultura, ciência e moral da vida em sociedade. Os corpos e sexualidades desviantes da 

norma são sistematicamente apagados, encobertos pela dúvida da real materialidade 

daqueles desejos entre corpos socialmente lidos como semelhantes. Levando-se em 

consideração que a sexualidade, sua expressão e performance são atos políticos, como bem 

nos ensinaram as feministas que levantaram a questão do pessoal ser político porque 

construído, cerceado e coagido pelo social, pode-se então compreender que ao falar sobre a 

problemática da presença/ausência no espaço mediático, essa questão, levada para o 

contexto dos filmes, também se aplica, uma vez que se trata de espaços 

mediáticos/comunicacionais.   

                                                 
4 ver: FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade II: o uso dos prazeres. 8. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1984. 
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O presente trabalho considera que “a Comunicação é o campo mais importante para 

o estudo de muitas dimensões-chave de mudanças sociais” (CALHOUN, 2012, p.280) porque, 

além de se localizar num programa de pós-graduação nessa área, também é a lente que 

permite estudar das relações sociais, suas perspectivas de abordagem de pontos de vista 

subjetivos e descrição da produção de situações de sentido. Essa abordagem metodológica 

é, portanto, reflexo desse contexto comunicacional do objeto, da pesquisa e de sua autora. 

O problema desta pesquisa indica também o caráter de seus objetivos metodológicos 

qualitativos: exploratório, ao perguntar sobre como os conceitos de performance e 

performatividade podem ser utilizados na metodologia de estudos queer no cinema, e 

descritivo, ao perguntar sobre quais aspectos desses conceitos podem ser aplicados 

metodologicamente.  Desta forma, acredita-se que o primeiro passo a ser dado em direção a 

um aporte metodológico para as pesquisas que têm esses conceitos como centrais, é 

esclarecer as aproximações e distinções conceituais entre eles, explorando os conceitos no 

campo do cinema para que, ao final, seja possível traçar pontes entre estes conceitos e suas 

possíveis aplicações metodológicas em pesquisas que têm a teoria queer como aporte 

teórico. O esforço aqui é, através de uma investigação quantitativa bibliográfica (MOREIRA 

2004), tornar possível tomar a performatividade e performance como técnicas e éticas de 

investigação de narrativas fílmicas que têm como temáticas centrais a questão de gênero e 

subjetividades.  

 

2 PERFORMATIVIDADE: UM CONCEITO EM AÇÃO 

Paula Coruja (2019), ao identificar que a confusão conceitual entre os termos 

performance e performatividade é recorrente, se dedicou a traçar uma cartografia do 

conceito Butleriano de performatividade e apontou a importância da clareza de seu 

entendimento para a coerência dos trabalhos que dele se utilizam, reforçando que “Dentro 

do aparato conceitual que Butler desenvolve, performance e performatividade possuem 

diferenças ontológicas profundas” (CORUJA, 2019, p.3). Além disso, performatividade é um 

“conceito que dialoga com o campo [da comunicação] ao ser acionado para analisar a 

complexidade dos fenômenos comunicacionais e seus múltiplos atravessamentos”, afinal “o 

encontro entre comunicação e estudos de gênero é crescente e merece atenção” (IBIDEM, 

p.1-2).   



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            593 

O pensamento queer, o qual este trabalho utiliza para interpretar a produção 

cinematográfica não-conformante, ao se debruçar sobre a questão de gênero e sexo, tem 

como grande nome a filósofa Judith Butler, à quem é atribuída a criação dos Estudos de 

Gênero dentro do pensamento feminista. Teórica de vários assuntos que atravessam a 

questão das subjetividades, tem grande foco no discurso (narrativas) e seus efeitos sobre os 

sujeitos.  Butler se tornou tão significativa graças aos seus questionamentos sobre as 

relações duais e binárias de gênero e sexo: “as formulações de Butler sobre o sujeito e 

processos de sujeição estão presentes em todas as suas análises, e é justamente nelas que 

teremos uma chave de leitura importante para compreender gênero como 

performatividade” (CORUJA, 2019, p.3).   

Três conceitos hegelianos são fundamentais para compreender o pensamento de 

Judith Butler: a dialética, o sujeito e a alteridade. O primeiro se manifesta no movimento 

questionador da autora que, através dessas discussões dialéticas, é capaz de sugerir 

ressignificações para os porquês até então postos. Já o Sujeito em Hegel é a chave do 

entendimento deste conceito em Butler que o vê como “um sujeito-em-processo, que 

constrói a si através de um processo permanente de destruição e, ao aprender com o erro, 

reconstituição” (CORUJA, 2019, p.3). Ela adota novos termos e trabalha o fazer (doing) e o 

desfazer (undoing), localizando o sujeito no trajeto entre esses dois pólos. Nessa 

perspectiva, o sujeito é sempre um ser inacabado e a alteridade se faz presente na 

compreensão desse processo de Ser em contato com outros: “o eu só se constitui com e 

através do outro, passando por um reconhecimento desse outro” (IBIDEM, p.4).   

Esse posicionamento é tangenciado pelas concepções de Louis Althusser sobre 

interpelação, que descreve o ato de assumir a posição ideológica de um chamamento ao 

respondê-lo e que “está nas bases do desenvolvimento da ideia de gênero como 

performatividade” (IBIDEM, p.4). Ou seja, esse sujeito está, no conceito de 

performatividade, sempre em um processo “regulado por normas que revelam estruturas de 

poder historicamente localizadas que em sua repetição abrem a possibilidade de subversão 

da norma” (IBIDEM, p.17).   

Butler afirma: “Nesse sentido, gênero não é, de forma alguma, uma identidade 

estável ou locus de agência de onde prosseguem vários atos, ao contrário, é uma identidade 

tenuamente constituída no tempo – uma identificação instituída por meio de uma repetição 
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estilizada de fatos” (BUTLER, 1988, p.519). Ou seja, gênero é uma relação de construção e 

desconstrução (doing e undoing) onde o performado reflete uma expectativa externa ao 

sujeito (citacional5) na busca pelo reconhecimento e legitimação do outro (iterabilidade6), 

sendo “ao mesmo tempo uma reencenação e re-experiência de um conjunto de significados 

já socialmente estabelecidos” (IBIDEM, p.526), em que seus próprios atores acreditam no 

modelo que performatizam.   

A partir dessas leituras e referências do campo da filosofia, psicanálise e sociologia, 

Judith Butler adiciona o sufixo ity à palavra performance, indicando “uma condição ou 

estado do substantivo”, ou seja, “performatividade é a condição ou estado que realiza ou 

indica a realização futura da declaração” (SOMMERFELDT; CAINE; MOLZAHN, 2014, p.5, 

tradução nossa). Performatividade de gênero, portanto está diretamente ligada ao conjunto 

de normas culturais pré-sujeito, sua legitimidade limitada por elas e processo de tornar-se 

(sujeição) maquiado pela aparente voluntariedade de sua replicação.   

Ao desenvolver a teoria da performatividade de gênero, Butler rompe com a noção 

de gênero como categoria e, assim, constrói uma genealogia que “investiga os interesses 

políticos envolvidos em nomear como origem e causa categorias de identidade que são, de 

fato, os efeitos das instituições, práticas, discursos, com muitos e difusos pontos de origem” 

(BUTLER, 2003, p.9). É nesse percurso que Butler argumenta que sexo e gênero são 

culturalmente construídos, resultados de uma heterossexualidade compulsória7 e um 

contrato heterossexual8. Desta forma, a autora afirma, baseada no conceito de différance de 

Jacques Derrida, que propõe ser “ao mesmo tempo, diferença e diferimento, a significação é 

dependente do que está ausente” (CORUJA, 2019, p.9), não existir “identidade de gênero 

                                                 
5 O conceito de citacionalidade designa “uma característica de repetibilidade da linguagem” cujo contexto de 

aplicação e uso pode ser alterado (CORUJA, 2019, p.11). 

6 Iterabilidade é “a propriedade do signo de ser sempre outro em sua mesmidade” (CORUJA, 2019, p.11). 

Desenvolvido por Derrida, é utilizado por Butler de forma subversiva, significando que “O corpo não é 

passivamente roteirizado com códigos culturais, como se fosse um recipiente sem vida de todas as relações 

culturais prévias” (BUTLER, 1988, p.526). 

7 Ver: RICH, Adrienne. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. Antelope Publications, n.5, p.17-

44, 2010. 

8 Ver: WITTIG, Monique. A mente hétero. In: Out There: Marginalization and Contemporary Cultures. Trad. 

Rosa Vieira Guedes. Olhão, 2014. 
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por trás das expressões de gênero; essa identidade é performativamente constituída pelas 

próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados” (BUTLER, 2014, p.48).   

Ao retomar a noção do corpo como meio de materialização da performatividade, 

“representação corporal de normas” (BUTLER, 2018, p.39), é importante colocar a dimensão 

do discurso e as diferenças materiais que nele se produzem: para Butler a materialidade “só 

pode ser apreendida através do discurso” (CORUJA, 2019, p.10). Para pensar a construção do 

gênero através de enunciados, ela investiga os performativos de J. L. Austin, para quem o 

enunciado, ao relatar o que está sendo dito, transforma a ação que o produz (enunciado 

ilocutório), criando aquilo que enuncia (COLLING, 2021): “Se o poder que tem o discurso 

para produzir o que nomeia está associado à questão da performatividade, logo a 

performatividade é uma esfera em que o poder atua como discurso” (BUTLER, 2002, p.316).   

Para contestar a noção de Austin de sucesso restrito ao contexto e intenções dos 

autores do performativo, ela utiliza os conceitos de citacionalidade e iterabilidade de 

Derrida, para quem este último “não pode ser contido ou encerrado em nenhum contexto 

ou intenção autoral” (CORUJA, 2019, p.11, nota de rodapé).    

O conceito de performatividade, portanto, “não se refere apenas a atos de fala, mas 

a atos corporais e salienta que há partes da ‘vida corpórea’ que não são totalmente 

representadas, ainda que seja condição de ativação da linguagem (BUTLER, 2004, p.199), 

tornando o sexo do corpo, e seu gênero, somente compreensível através de sinais biológicos 

que “são irredutivelmente culturais e materiais ao mesmo tempo.” (BUTLER, 2004, p.87). 

Esse corpo plural é central porque configura a representação material que possibilita o 

reconhecimento do gênero pelo outro e a reflexão “sobre a potência do caráter corpóreo da 

ação e da expressão social” que “reivindica espaço e inteligibilidade para toda uma categoria 

social, transformando-se em exercício performativo pelo direito de aparecer” (CORUJA, 

2019, p.14).    

Butler aposta na instabilidade dos performativos para encontrar a agência dos 

sujeitos, sendo essencial o conceito de repetição, presente no processo de interpelação de 

Althusser, que é utilizado pela autora para tratar dos modos de subjetivação ao afirmar que 

a nomeação apontada pelo conceito estabelece uma fronteira, ao mesmo tempo que 

propõe a repetição de normas. Ela também se utiliza do conceito de iterabilidade, 

adicionando a compreensão de mudança como produto. Ou seja, "a performatividade não 
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pode ser entendida fora de um processo de [...] repetição regularizada e obrigatória de 

normas” (BUTLER, 2002, p.145-146). É nesse ponto de "reiteração mediante o qual emergem 

tanto os atos, quanto os sujeitos” (CORUJA, 2019, p.16) que o conceito de performatividade 

se distancia da performance.    

Por ter um propósito muito quais questionador do que conclusivo, os escritos de 

Butler são questionados por diversos aspectos, aqui apresentados os seguintes: por 

considerá-los pouco concretos no que diz respeito a “como o processo de gênero como um 

fazer (doing) pode ser estudado empiricamente” (KELAN, 2009, p.50-51, tradução nossa), 

portanto como as pessoas negociam suas subjetividades no dia a dia. Kelan (2009) considera 

performance de gênero como algo biográfico, uma vez que se dá através da narrativa de si, 

sendo ela “como prática social, é uma forma de ‘fazer gênero’ nos termos de Butler” 

(IBIDEM, p.10, tradução nossa). Ainda sobre esse tópico a autora lança o questionamento: a 

que custo sujeitos negociam suas subjetividades para manter a coerência das narrativas 

criadas sobre si mesmos nos ambientes sociais? Uma possível resposta está na pesquisa de 

Riach, Rumens e Tyler (2016), que investiga a performatividade como metodologia. Para os 

autores “se o devir subjetivo é um processo de fazer, então também é um processo de 

desfazer” sendo que o conceito de desfazer está ligado diretamente ao “desejo de 

reconhecimento de si mesmo como sujeito viável e culturalmente inteligível” (RIACH; 

RUMENS; TYLER, 2016, p.7, tradução nossa). Ou seja, na própria ação da performatividade 

está também o desfazer das imposições externas, o que vai de encontro com as críticas de 

Méllo (2012) sobre a cristalização do conceito quando relacionado com as possibilidades de 

existências híbridas dos estudos queer.   

Méllo (2012) aponta o termo performance como cristalizante das possibilidades do 

corpo ao considerá-lo fixo: “performance pressupõe um corpo inerte” (MÉLLO, 2012, p.4), 

ou seja, incapaz de englobar/encaixar-se a/na proposta dos estudos queer, principalmente, 

segundo ele, ao se deter sobre as reflexões de Preciado sobre sexo/sexualidade queer. 

Performance segundo Judith Butler seria um “espaço de produção de ‘si’, da subjetividade” 

(IBIDEM, p.4), e não poderia ser utilizado nas discussões queer porque estes estudos 

expandem as possibildiades do corpo para além do referencial gênero-sexo-genitália-

discurso. O autor considera que o gênero, como debatido nos estudos feministas como uma 

forma de desnaturalizar diferenças homem-mulher como categorias universais, “deixa de ser 
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um conceito ou uma 'performance', para se constituir como uma política, ou melhor, 

biopolítica” (IBIDEM, p.5) e os corpos abjetos, a partir da perspectiva butleriana, são suas 

consequências: compreendidos naturalmente sexuados e moldáveis, porém inertes porque 

sexuados.   

Como vimos através das contribuições de Coruja (2019) e Colling (2021), há aqui um 

equívoco ao se confundir o conceito de performance e performatividade, apontado 

anteriormente.  O conceito de performatividade, ao contrário do entendido por Méllo 

(2012), por sua característica citacional, pode ser utilizada “como uma estratégia queer para 

converter a abjeção em agenda política” (CORUJA, 2019, p.11), uma vez que Butler vê na 

citacionalidade da performatividade de gênero, “função performativa e aberta do 

significante” (BUTLER, 2002, p.272), uma forma de construir possibilidades futuras 

radicalmente democráticas, já que possibilitam a subversão da agência dos sujeitos.  

 

3 PERFORMANCE: UM CONCEITO DE AÇÃO 

Richard Schechner é um dos principais nomes da teoria da performance por integrar 

conceitos do teatro a uma perspectiva social do termo, compreendendo o espaço 

transdisciplinar do campo da performance, que possibilita dialogar com outras ciências e 

formas de interpretação do mundo. Também são nomes marcantes dessas teorias da 

performance Austin, quem propõe a linguagem como performance, pensando também o seu 

lugar de expressão no cotidiano; Turner, que entende performance como manifestação 

cultural; e Goffman, quem considera interações sociais como performance, também 

localizando-a na vida cotidiana, autores também presentes nas reflexões de Butler.   

Sendo este um trabalho localizado no campo da comunicação, encontrou-se 

caminhos para o conceito de performance atrelado a ele a partir das reflexões de Carrijo e 

Satler (2019), que propõem um diálogo entre os Estudos de Performance de Schechner e os 

Estudos das Mediações da Comunicação de Martín-Barbero. Para as autoras, as teorias de 

Schechner se conectam com os estudos de comunicação através da perspectiva da 

comunicação e da cultura, uma abordagem que “preocupa-se com a dinâmica do processo 

cultural comunicativo e atenta-se aos desdobramentos advindos não somente da análise de 
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registros textuais tradicionais, mas também daqueles que surgem com as ações dos sujeitos 

na comunicação cotidiana” (CARRIJO; SATLER, 2019, p.315).   

Ele inova em suas contribuições ao apresentar a “realização da análise dos 

acontecimentos enquanto performance” (IBIDEM, p.317) e reconhecer a relação entre o 

contexto histórico-cultural que lhe concede, ou não, esse status: “é a tradição do contato 

dos sujeitos com o objeto que o configura como performático” (IBIDEM, p.317). A proposta 

metodológica de Schechner é apontada através de Dwight Conquergood, para quem “a 

chave metodológica está em pensar a cultura como um processo e não como um produto, 

como um verbo e não como um substantivo, ou seja, menos como um sistema reificado e 

mais como um processo dinâmico e instável” (IBIDEM, p.316). Essa possibilidade de 

abordagem de um objeto de estudo pela ótica da performance parte da compreensão das 

perspectivas singulares que cada indivíduo pode imprimir em suas descobertas particulares.  

Para conceber o conceito de “Performance de proximidade”, que relaciona a exibição 

de si estimuladas pelas plataformas de mídias sociais, como o YouTube, Carrijo e Satler 

(2019) se debruçam sobre as proposições de Schechner a respeito da performance make-

belif no contexto do cotidiano. O conceito, compreendido por Schechner como “uma 

tendência do século XXI que se estende aos espaços da vida cotidiana” (IBIDEM, p.318), 

revela um borramento entre o real e a aparência a partir “da premissa do fazer acreditar e se 

esforça para conquistar a confiança do público para convencer ao próprio performer e aos 

outros daquilo que está sendo feito” (CARRIJO; SATLER, 2019, p.318).   

As autoras articulam esse entendimento e discorrem sobre a dimensão do make 

believe, uma representação ficcional de uma subjetividade cercada por aparatos 

institucionais, técnicos e financeiros, como é o caso do trabalho de atuação em telenovelas, 

e que neste trabalho tem a compreensão estendida ao cinema, por compreender ambas as 

produções no universo audiovisual. Esse segundo conceito seria mais dependente da noção 

de interpretação dramática, se colocando como opositor ao make-belief e tratando de 

performances que “mantêm um limite claro entre o mundo da performance e a realidade 

cotidiana” (SCHECHNER apud. CARRIJO; SATLER, 2019, p.320). A este trabalho interessa, 

portanto, muito mais a dimensão da performance do fazer acreditar (make believe) do que o 

fazer-se convencer (make-belief).   
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Allan Kaprow foi pioneiro no lançamento da ideia de happening (acontecimentos) na 

performance. Seus textos clássicos fazem destaque à importância, além do corpo, à “vida 

cotidiana do artista em duas obras” (COLLING, 2021, p.5-6), o que o proporciona escrever: 

as reflexões de Josette Féral (2015, 2009) e outros/as autores/as, me ajudaram a 
entender que, na verdade, não existe uma confusão entre performance e 
performatividade no campo das artes, o que existem são complexas relações entre 
essas noções que não nos permitem fazer distinções rígidas entre elas (KAPROW, 
2016 apud COLLING, 2021, p.6).  

Colling (2021) acrescenta à discussão a dimensão de distinções como “teatro da 

performance, ou teatralidade e performatividade, entre cotidiano e extracotidiano, 

referencialidade e autorreferencialidade ou representação e presentação” numa perspectiva 

de dissolução e simultaneidade “tanto no teatro quanto na performance contemporânea” 

(COLLING, 2021, p.9) ao colocar o questionamento do autor sobre a possibilidade de ser o 

próprio ator um “veículo catalisador de fluxos simultâneos” (BONFITTO, 2013 apud COLLING, 

2021, p.9) ao representar um personagem em cena.   

Colling (2021) também problematiza a distinção entre performance e 

performatividade de gênero e compreende que são indissociáveis no contexto de arte 

feminista e/ou das dissidências sexuais e de gênero. Isso porque a performatividade não 

pode ser compreendida fora do processo de iterabilidade, ou seja, da repetição regulada e 

obrigatória das normas de gênero. Ao citar esse aspecto do conceito e indicar que ele “não é 

'auto-representação teatral' ou improvisação, nem pode ser simplesmente equiparado à 

performance” (SOMMERFELDT; CAINE; MOLZAHN, 2014, p.8, tradução nossa), a 

performatividade e a performance são desconectados por meio da intenção do sujeito em 

fazer-se, seja de forma percebida ou não. Há também a ressalva de que “também é um erro 

pensar que toda performatividade de gênero seja distinta da performance de gênero 

realizada por uma pessoa artista” (BUTLER, 2018, p.14), justamente porque, a autora 

compreende que as imposições de padrões de repetição de comportamentos antecedem os 

indivíduos.   

De forma resumida: a performance se localiza no ato do sujeito de apresentar-se 

intencionalmente, enquanto a performatividade está ligada ao processo de invocação do 

sujeito, produzido como um efeito da performance, no qual este só poderá ser 

compreendido e constituído pelo/através do outro se identificada a citacionalidade de sua 

expressão corpórea em relação a reiteração das normas, que podem ser subvertidas pelo 
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seu próprio processo de repetição. Ou, segundo a própria Butler: “a primeira assume um 

sujeito, mas a seguinte contesta a própria noção de sujeito” (BUTLER, 1994, p.33).  

 

4 PERFORMANCE E PERFORMATIVIDADE: POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS 

Para pensar a performance-performatividade como aporte metodológico, parte-se a 

proposta de Morison e Macleod (2013), abordagem performance-performatividade, que 

sugere utilizar a teoria de Butler num “relato empírico da prática e ação discursiva que 

simultaneamente estende a abordagem narrativo-discursiva delineada por Taylor e colegas” 

(MORISON; MACLEOD, 2013, p.566, tradução nossa). Os autores justificam a 

complementaridade dos dois conceitos afirmando que “cada um captura uma dimensão 

diferente do processo de ‘fazer’ gênero” (IBIDEM, p.567, tradução nossa).    

A noção de performance narrativa reconhece a “reflexividade e a agência do sujeito, 

a fim de se afastar das construções ‘totalizantes’ de subjetividade” (IBIDEM, p.570, tradução 

nossa). As “narrativas são vistas como performances” (IBIDEM, p.570, tradução nossa) e são 

“feitas” pelos indivíduos “de modo que se recorre a recursos discursivos culturalmente 

disponíveis para construir narrativas dentro de uma interação particular” (REYNOLDS et al., 

2007 apud MORISON; MACLEOD, 2013, p.570, tradução nossa).   

Dessa forma os autores desenvolvem um modo de capturar tanto a dimensão da 

performance, quanto da performatividade nas narrativas ao fundir elementos da teoria 

butleriana com a metodologia narrativo-discursiva, com tem três grandes focos: 1) 

compreender que a fala está situada num contexto complexo e múltiplo e, portanto, está 

numa condição de adaptabilidade à cada um deles, ou como os autores colocam “em termos 

de Butler serão uma reiteração de uma citação localizada dentro de um determinado 

contexto interativo, social e discursivo” (MORISON; MACLEOD, 2013, p.571, tradução nossa); 

2) compreender que a fala é um fenômeno social, “no sentido de que os falantes utilizam 

recursos discursivos comuns (repertórios interpretativos ou narrativas canônicas) para 

construir seus relatos” (IBIDEM, p.571, tradução nossa); 3) Compreender que restrições 

sociais operam na fala, uma vez que há vantagens, em relação ao outro e suas expectativas, 

para os falantes que sem mantém coerentes com seus repertórios anteriores e “com aquilo 

que é mais geralmente reconhecido e esperado” (TAYLOR; LITTLETON, 2006 apud MORISON; 

MACLEOD, 2013, p.571).   
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A abordagem da performance-performatividade de Morison e Macleod (2013) prevê 

duas tarefas iterativas, ou seja, que ao se repetirem se modificam. Em um primeiro 

momento, deve-se olhar para “elementos comuns que ocorrem em várias entrevistas, bem 

como em momentos diferentes dentro de uma entrevista e que apontam para recursos 

discursivos específicos” (MORISON; MACLEOD, 2013, p.571, tradução nossa), de modo que 

se possa localizar o uso de termos e expressões dos sujeitos em seus discursos. A segunda 

tarefa é “estudar o uso desses recursos discursivos no contexto da entrevista”, ou seja, 

significa que “a atenção se move para a re-citação do discurso e as possibilidades de 

transformação da citação” (IBIDEM, p.571, tradução nossa).    

O primeiro dos três pontos da proposta de Morison e Macleod (2013) é o 

posicionamento narrativo (positioning) e permite que quem analisa “reconheça a 

consciência reflexiva” de quem narra “tendo em mente que não é uma performance 

encenada por um ator intencional re-discursivo, uma vez que ela ou ele só pode utilizar 

recursos discursivos existentes que restringem qualquer performance” (IBIDEM p.571, 

tradução nossa). A questão é justamente como se recita. Assim, a performatividade poderá 

ser percebida e capturada por quem analisa o que é dito, no momento da fala, e relacionada 

“ao cenário discursivo conforme eles [os falantes] reiteram roteiros de maneiras diferentes 

de acordo com as demandas desse contexto discursivo (local e global), incluindo seus 

dinâmica de poder” (MORISON; MACLEOD, 2013, p.571, tradução nossa). O posicionamento 

narrativo também oferece a quem analisa “um meio concreto de investigação das 

complexidades e sutilezas da performance social e sobre como as pessoas utilizam 

inter/ativamente os recursos discursivos para produzir gênero" (IBIDEM, p.571, tradução 

nossa). Aqui vê-se então a primeira conexão que os autores estabelecem entre o método 

narrativo-discursivo e as teorias butlerianas, feita através da ideia de citacionalidade da 

performatividade.   

O segundo ponto, trouble, apresenta essa conexão de forma mais clara, referindo-se 

às dificuldades de consistência na fala ou nos “desafios do público, bem como a consciência 

de estar (potencialmente) ocupando uma posição negativa ou socialmente desvantajosa” 

(IBIDEM, p.571, tradução nossa), constituindo-se em dois momentos: “quando parecem 

ocupar posições (a) contraditórias ou (b) indesejáveis” (TAYLOR, 2006 apud MORISON; 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            602 

MACLEOD, 2013, p.571), que podem se sobrepor quando há posicionamentos inconsistentes 

da parte dos falantes.   

Reparação (repair), o terceiro ponto, envolve estratégias narrativas, como a correção 

e revisão de posicionamentos anteriores, e acontece nos casos de problemas de interação 

(inconsistência narrativa), oportunizando um momento em que “os falantes podem 

reconstruir suas posições para serem “interativamente úteis” (BAMBERTG, 2004, p.221 apud 

MORISON; MACLEOD, 2013, p.571).    

Para embasar a proposta de uma abordagem de análise de dados obtidos através de 

entrevistas, os autores, compreendendo a complementaridade dos conceitos, desenvolvem 

um modo de capturar tanto a dimensão da performance, quanto da performatividade nas 

narrativas ao fundir elementos da teoria butleriana com a metodologia narrativo-discursiva. 

É importante frisar que os autores apontam para a performance narrativa especificamente, 

uma vez que seu trabalho é voltado para o método narrativo-discursivo. Portanto é 

pertinente à proposta de entrevistas episódicas, uma vez que estas partem de uma 

abordagem narrativa de investigação.  

 

5 A ENTREVISTA EPISÓDICA E A ÉTICA DA ENTREVISTA ANTI-NARRATIVA 

Investigar como são agenciadas as escolhas de produção do filme é uma etapa 

importante para elucidar as performances e performatividades de corpos em cena. A 

entrevista é trazida aqui como possibilidade para se proceder o estudo das condições de 

produção de filmes, entendendo como quem os materializou enunciam suas intenções e 

objetivos ao materializá-los. É importante que se entenda os contextos de suas concepções 

para o aprofundamento das discussões sobre as formas de resistência que esses 

agenciamentos manifestam. Para tal, busca-se um tipo de entrevista que permita 

contextualizar a narrativa desse processo de realização do filme desde a sua ideia até a sua 

distribuição.   

Aposta-se nas entrevistas episódicas uma vez que “buscam aproveitar as vantagens 

oferecidas tanto pela entrevista narrativa quanto pela entrevista semi-estruturada” (FLICK, 

2009, p.176) e apontam para uma necessidade de prática ética de entrevista. Propõe-se a 

entrevista anti-narrativa como norteadora dessa ética, por primar pelo estabelecimento de 
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uma postura de abertura ao Outro para promover o reconhecimento e reciprocidade 

durante entrevistas.   

Nesse tipo de entrevista “dá-se atenção especial a situações ou a episódios nos quais 

o entrevistado tenha tido experiências que pareçam ser relevantes à questão do estudo” 

(IBIDEM, p.172), considerando que as experiências dos sujeitos são acessadas nas formas 

narrativo-episódica e semântica (discursivas). Essa abordagem “facilita a apresentação de 

experiências em uma forma geral e comparativa, ao mesmo tempo em que assegura que 

essas situações e episódios sejam contados em sua especificidade” (IBIDEM, p.172), 

característica que se adequa à proposta de entrevista de diferentes funções do processo 

produtivo do filme. Acredita-se que, justamente através da narrativa dos acontecimentos, é 

possível compreender os agenciamentos e seus desdobramentos no filme.   

De maneira concreta, essa forma de entrevista possui os seguintes elementos para 

sua realização: solicitar repetidamente à/ao entrevistada/o, de maneira individual, a 

apresentação de narrativa sobre determinadas situações; orientar a entrevista para tópicos 

relevantes ao problema de pesquisa; explicar à/ao entrevistada/o o princípio da entrevista e 

seus procedimentos; investigar sobre “as fantasias do entrevistado em relação a mudanças 

esperadas ou temidas” (IBIDEM, p.173); questionar sobre definições subjetivas e relações 

abstratas do/a entrevistado/a com o tema e conceitos da pesquisa. Compreende-se que, no 

caso das entrevistas episódicas, seja importante traçar perguntas que tenham relação com o 

processo de materialização do filme, começando com a contextualização sobre quem são as 

pessoas entrevistadas, como se deram seus caminhos de formação de si até a concepção da 

ideia, como a ideia passou para o papel através do documento do roteiro, como o 

documento foi transformado em imagens em movimento e como essas imagens foram 

exibidas aos públicos.   

Como ética de entrevista, acredita ser de grande interesse da pesquisa a entrevista 

anti-narrativa de Riach, Rumens e Tyler (2016), uma vez que ela é utilizada para coletar 

informações dos entrevistados de maneira a estabelecer uma relação de reciprocidade e 

reconhecimento entre os entrevistados e entrevistadora, guiar a postura de abertura ao 

Outro durante as entrevistas e também para basear o roteiro de entrevista que busca 

reconhecer e evidenciar as performatividades de ambas as partes. Na prática, esse tipo de 

entrevista envolve estabelecer um contexto comum entre as partes envolvidas para que as 
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questões “Quem é você?” e “Quais são as condições de possibilidades de você se tornar 

quem é?” sejam respondidas. Ou seja, tanto a pessoa que entrevista, quanto as que são 

entrevistadas, devem estar alinhadas sobre quem são, quais as intenções da pesquisa e seus 

possíveis desdobramentos, assim como os “interesses e motivações comuns que sustentam 

a participação entre todos os envolvidos no processo de pesquisa” (RIACH; RUMENS; TYLER, 

2016, p.12, tradução nossa).    

Os autores propõem uma metodologia não só de análise, como também de coleta de 

dados: a entrevista anti-narrativa. Esse tipo de pesquisa tem o objetivo de descobrir “como 

outros sujeitos organizacionais estão engajados na negociação de um senso de si mesmos 

como coerente e viável” (RIACH; RUMENS; TYLER, 2016, p.8, tradução nossa), perspectiva 

também cobiçada por Morison e Macleod (2016), como visto anteriormente, que buscam 

encontrar essa resposta através dos pontos de posicionamento, problema e reparação. A 

abordagem propõe um desfazimento (undoing) metodológico, apoiado nas seguintes 

características: “(i) um método anti-narrativo de geração e análise de dados; (ii) um 

‘desfazer’ reflexivo com base em uma ontologia performativa; e (iii) uma ética da abertura 

para o Outro, reflexiva e baseada no reconhecimento” (RIACH; RUMENS; TYLER, 2016, p.8, 

tradução nossa). A narrativa é compreendida como uma resposta obrigatória com objetivo 

persuasivo, exigida pela prestação de contas aos Outros de ser quem se é, e não somente 

como uma forma de contar uma história sobre si mesmo, e ao considerar o argumento de 

Judith Butler sobre repetição, os autores afirmam:  

Butler enfatiza que as posições do sujeito são continuamente evocadas por meio 
de atos estilizados de repetição, por meio de atos mundanos de gestos e inflexões 
que, se performados de acordo com as normas sociais que regem a concessão de 
reconhecimento, resultam na atribuição de subjetividade viável (IBIDEM, p.6, 
tradução nossa)  

O conceito de subjetividade para Butler passa pela ação de fazer e desfazer, porém a 

autora questiona a noção do sujeito como originador desta ação “em favor da compreensão 

de como o fazedor (ou 'sujeito’) é o resultado de um processo de reconhecimento ao invés 

de ser sua base" (IBIDEM, p.6, tradução nossa). Os autores rebatem as críticas que apontam 

um reducionismo do sujeito na teoria butleriana ao ponderarem que “esta bifurcação é 

crucial para entender como, para Butler, a subjetividade é efetivamente o resultado de um 

processo de organização social por meio do qual certos atos performativos passam a ser 

reconhecidos como posições viáveis, enquanto outros são negados” (RIACH; RUMENS; 
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TYLER, 2016, p.6, tradução nossa). Ao mesmo tempo, como vimos, é nesse ponto do efeito 

discursivo que Morison e Macleod (2013) propõem sua abordagem de metodologia da 

performance-performatividade e que os mesmos projetam cada entrevista anti-narrativa 

como instrumento privilegiado metodologicamente.   

De maneira prática, e de maneira próxima à entrevista episódica, essa proposta 

envolve estabelecer um contexto comum entre as partes envolvidas. Ou seja, tanto a pessoa 

que entrevista, quanto as que são entrevistadas, devem estar alinhadas sobre quem são, 

quais as intenções da pesquisa e seus possíveis desdobramentos, assim como os “interesses 

e motivações comuns que sustentam a participação entre todos os envolvidos no processo 

de pesquisa” (IBIDEM, p.12, tradução nossa). Segundo os autores, a base para as entrevistas 

é estabelecer esse repertório comum entre as partes para que exista a possibilidade de 

questionamentos reflexivos sobre as próprias performatividades enquanto pessoa que 

pesquisa. Isso envolve contextualizar pesquisa e pesquisadores numa relação de 

reciprocidade e reconhecimento em relação aos entrevistados e ao próprio processo:  

Nossa abordagem anti-narrativa foi projetada especificamente para fornecer um 
espaço dentro do qual todos os participantes da pesquisa, incluindo os 
pesquisadores, pudessem refletir sobre o esforço envolvido em tentar 
continuamente negociar a disjunção entre as narrativas organizacionais 
aparentemente coerentes que eles sentiram serem obrigados a performar 
(perform) e as complexidades de sua experiência vivida (IBIDEM, p.15, tradução 
nossa)  

Permitir que os entrevistados façam intervenções, como perguntar sobre a pessoa 

que as entrevista, é fundamental para que o processo de desfazimento (undoing) seja posto 

em prática, permitindo a reflexão de todos os envolvidos sobre o processo, desvelando 

quaisquer hierarquias que venham a se colocar entre esses agentes. O ideal para essa 

metodologia é a maior horizontalidade possível entre quem entrevista e quem é 

entrevistado, sendo o momento de entrevista o mais recíproco e dialógico possível.   

Acredita-se ser produtiva a utilização de registros (fichas) “para documentar o 

contexto e a situação da coleta de dados” (FLICK, 2009, p.269), como a data da entrevista, 

plataforma utilizada (ou local da entrevista, em tempos não pandemicos)9, duração da 

entrevista, nome da/ entrevistada/o, gênero e sexualidade da/o entrevistada/o, idade da/o 

entrevistada/o, profissão da/o entrevistada/o, tempo em que atuação na profissão, 

                                                 
9 Em decorrência da pandemia da COVID-19, considera-se como principal possibilidade de local de entrevistas 

as plataformas digitais online, mas sabe-se que em outros tempos serão possíveis os encontros presenciais. 
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escolaridade e particularidades ocorridas na entrevista, dentre outras anotações que se 

considerar relevante.   

A etapa que se segue à entrevista é a sua transcrição para que se possa proceder a 

análise e a interpretação dos dados. Além da gravação, sugere-se que sejam utilizadas 

convenções de transcrição para garantir uma maior exatidão nas falas transcritas, 

observando que não há necessidade de “padrões exagerados de exatidão nas transcrições” 

(FLICK, 2009, p.271). Para Flick (2009), "Essa substancialização da realidade na forma de 

texto é válida sob dois aspectos: como um processo que abre acesso a um campo e como 

resultados desse processo, como uma reconstrução da realidade que foi transformada em 

textos” (IBIDEM, p.273), de modo a revelar as estruturas dos materiais transcritos e permitir 

abordagens de perspectivas distintas.    

Segue-se a codificação dos dados, que deve ser aberta, uma vez que esta “tem a 

finalidade de expressar dados e fenômenos na forma de conceitos” (IBIDEM, p.277). O 

objetivo dessa codificação é “fragmentar e compreender um texto, e associar e elaborar 

categorias, colocando-as em uma ordem de um curso de tempo”, sendo seu resultado “uma 

lista de categorias associadas ao texto” (IBIDEM, p.280). Dessa forma a codificação contribui 

para a etapa de análise e para a identificação da iterabilidade proposta pela abordagem 

performance-performatividade.  

 

6 CONCLUSÃO 

A proposta metodológica para os estudos de performance e perfomatividade nas 

produções fílmicas acionam diferentes processos técnicos e instrumentos de coleta de 

dados. Para embasá-la foi preciso compreender os conceitos como complementares e 

desenvolver um modo de capturar suas dimensões nas narrativas ao fundir elementos da 

teoria butleriana com a metodologia narrativo-discursiva em seus três grandes focos: 

compreender que a fala está situada numa condição de adaptabilidade; compreender que a 

fala é um fenômeno social; compreender que restrições sociais operam na fala. Acredita-se 

que assim é possível proporcionar maior complexidade para a análise de dados e a 

visualização das relações entre os conceitos-chave da pesquisa e os dados analisados.   

Este artigo propõe que a entrevista anti-narrativa de Riach, Rumens e Tyler (2016), 

seja apropriada não só como um instrumento de coleta, mas também de análise de dados, 
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sendo utilizada a sua dimensão ética, de maneira a proporcionar uma relação de 

reciprocidade e reconhecimento entre os entrevistados e entrevistadora, guiar a postura de 

abertura ao Outro durante as entrevistas e também para basear as questões de entrevistas 

episódicas.   

Também sugere que a abordagem performance-performatividade de Morison e 

Macleod (2013) seja utilizada para sintetizar os resultados das análises das entrevistas e do 

filme em trabalhos cuja proposta atravessa questões queer no cinema.   

A partir das discussões teóricas aqui apresentadas, os conceitos e suas aplicações 

podem ser adequadamente deslocadas do campo das ideias para o campo da prática de 

pesquisa em comunicação, onde podem ser utilizados como técnicas e éticas de investigação 

e interpretação de dados derivados de entrevistas episódicas e obras cinematográficas. O 

desafio metodológico que se colocava para os estudos sobre sexualidades dissidentes 

acionados pela teoria queer agora pode ser superado e os conceitos operacionalizados em 

trabalhos que buscam realizar análises que partem do que se vê na tela para o que é dito 

nela, passando pelo que aquilo que é dito significa em relação ao que é mostrado e, por 

último, chegam no que foi feito fora da tela para que o foi mostrado e dito nela pudessem 

ser acessados daquela forma.  

 

As autoras são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 
 

PERFORMANCE AND PERFORMATIVITY: A METHODOLOGY FOR QUEER STUDIES IN CINEMA 
 

ABSTRACT 
 

Queer theory has often been used in communication research through the concept of performativity 
to contribute to the analysis of the complexity and multiple crossings of communicational 
phenomena. However, despite their great contributions to issues of gender and sexuality in the most 
different areas of knowledge, there is always the challenge of the methodology for conducting these 
studies. This article brings together fragments of chapters from the author's Master's Thesis work, 
focusing on the methodological aspects of data collection and analysis from the proposal of the 
performance-performativity approach by Morison and Macleod (2013), from the episodic interview 
by Flick (2009 ) and the ethics of anti-narrative interviews by Riach, Rumens and Tyler (2016). From 
these perspectives, the concepts can be transformed into verbs: perform and performativize, a 
process presented through theoretical discussions that clarify the concepts so that their applications 
can be properly shifted from the field of ideas to the field of communication research practice, where 
they are used as techniques and ethics for investigation and interpretation of data derived from 
interviews. At first glance, the terms seem to have a common root that leads to deducing similar 
meanings, but each one refers to a different process of making, presenting profound ontological 
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differences. Performance is located in the subject's act of intentionally presenting oneself, while 
performativity is linked to the process of invoking the subject, produced as an effect of the 
performance, in which it can only be understood and constituted by/through the Other if identified 
the citationality of its corporeal expression in relation to the reiteration of norms, which can be 
subverted by its own repetition process. The anti-narrative interview by Riach, Rumens and Tyler 
(2016), appropriated not only as an instrument for data collection but also for data analysis, is used 
here in its ethical dimension, in order to provide a relationship of reciprocity and recognition 
between interviewees and interviewer, to guide the posture of openness to the Other during the 
interviews and also to base the questions of the episodic interviews. Meanwhile, Morison and 
Macleod's (2013) performance-performativity approach is used in conjunction with triangulation to 
synthesize the results of critical discourse analysis in interviews and film. 
 
Keywords: Research Methodology; Performance; Performativity; Communication; Queer Theory. 
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TRANSFORMAÇÕES DO COMUNITARISMO SWINGER EM TEMPOS DE CIBERCULTURA 
 
 

Alfredo José Lopes Costa 1 

Yuji Gushiken 2 

 
 

RESUMO 

Este trabalho refere-se a pesquisa em andamento cujo objetivo é buscar a compreensão das 
transformações no comunitarismo da prática recreacional e social do swing em meio aos processos 
comunicativos da Cibercultura. No modelo de estudos da Comunicação como Cultura, que tem como 
interface a interdisciplinaridade com as Ciências Sociais e Humanas, o uso de dispositivos midiáticos 
e a reinvenção do comunitarismo swinger evidenciam a propriedade condicionante da Comunicação 
na produção das distintas lógicas que subjetivam diferentes visões da sexualidade nos dias de hoje. 
Como essa prática é considerada “dissidente”, por fugir das normas socialmente hegemônicas, é 
relevante compreender o contexto cultural e tecnológico que permite a liberação dos entraves 
moralizantes e sociais, de modo a proporcionar tal transformação nas sociedades urbanas. No plano 
teórico, considera a interligação entre socialidade, comunitarismo e comunicação em rede, 
comparando o comunitarismo cibernético com o anterior a ele. Tais  conceitos são utilizados para 
dialogar com o tema do swing, associando-o com as tecnologias de informação e comunicação. Após 
revisão bibliográfica sobre o tema, neste trabalho optamos por adotar como  suporte metodológico 
principal para a pesquisa a netnografia, visando encontrar online o que outras pesquisas 
antecedentes não conseguiram acessar offline, sobretudo em tempos de pandemia, a exemplo de 
fatos, dinâmicas e interações que possam ser encontradas justamente pelo método netnográfico. 
Assim, analisam-se essas transformações culturais a partir de observações verificadas num site 
dirigido ao público adulto que forma um indiscernível comunitarismo swinger, o Sexlog, com mais de 
15 milhões de perfis cadastrados, incluindo mais de 100 mil assinantes pagos, registrados até 2021. 
Entre as conclusões parciais, há evidências de que as categorias encontradas e os enunciados que 
observamos na plataforma refletem, em ampla medida, saberes, opiniões e desejos do público do 
site pesquisado, por se tratar de representações midiáticas produzidas com base em informações dos 
próprios usuários. Também é visivel que os manuais, recomendações e proibições que envolvem o 
ambiente do swing são reveladores de sua condição mais conservadora, com relação ao status quo 
das conjugalidades monogâmicas e heteronormativas, do que propriamente emancipatórias desta 
norma social instituída. Apesar disso, seus praticantes, de certa forma, consideram o espaço estriado 
dessa modalidade de relacionamento sexual uma forma de resistência à captura do espaço liso do 
amor livre pelo aparelho do Estado, atualizando a cesura e a descontinuidade daquilo a que se 
chama de contemporâneo.   

Palavras-chave: Sexualidade; Tecnologias da informação e comunicação (TICs); Cultura digital.   
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho refere-se a uma tese de doutorado no campo de estudos 

interdisciplinares de Cultura Contemporânea, em conexão com o campo comunicacional, 

que tem como objetivo geral analisar a Cibercultura como padrão cultural ordenador da 

socialidade, tendo as práticas midiáticas digitais e as transformações no comunitarismo 

swinger como indicador empírico de uma forma de atualização dessa ordem comunicacional 

na contemporaneidade. Parte-se da consideração da Comunicação como elemento 

paradigmático das transformações no mundo contemporâneo, com impacto nos registros e 

visibilidade de distintas formas de vida social.   

O contemporâneo, nos dizeres de Agamben (2009), talvez se atualize como aquela 

dimensão a qual nunca conseguimos alcançar, e daí o anacronismo da contemporaneidade 

em sua singular relação com o tempo. Nessa experiência de cesura e descontinuidade, as 

dinâmicas comunicacionais, devedoras das transformações da técnica, e as questões 

culturais, modernamente devedoras das práticas comunicacionais, apresentam-se como 

constrangimentos na interpolação do presente na homogeneidade do tempo, 

insistentemente linear.   

No modelo de pesquisa da Comunicação como Cultura, na interface com as Ciências 

Sociais e Humanas, Comunicação é definida em duas abordagens: a) sistema de significação, 

em que a ordem social é comunicada, reproduzida, experimentada e explorada e b) processo 

simbólico, no qual a realidade é produzida, mantida, restaurada e transformada (LIMA, 2001 

p. 36-37). Para além do modelo de comunicação massiva, o modelo de estudos adotado 

facilita a adoção de estudos em nível comunitário no âmbito das transformações 

tecnológicas e midiáticas e permite interpretar como distintos atores sociais representam a 

realidade nas práticas midiáticas da Cibercultura.   

Neste trabalho, apresentamos resultados parciais de pesquisa referente a tese de 

doutorado, envolvendo: a) revisão bibliográfica de pesquisas sobre o tema realizadas no 

Brasil; b) desenvolvimento de procedimentos teórico-metodológicos interdisciplinares entre 

Comunicação e Cultura; c) definição de comunidade virtual a ser estudada em 2020-2021; e 

d) coleta e análise de resultados parciais.   
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Em inglês, swinging é o vocábulo que designa, de modo genérico, relacionamento 

sexual entre dois casais estáveis que praticam sexo como atividade recreativa ou social, na 

presença ou não do(a) parceiro(a), mas com o consentimento dele(a). Em língua portuguesa, 

o mais comum é a utilização da palavra grafada swing. Embora a prática também seja 

conhecida como troca de casais, os próprios praticantes consideram swing não apenas 

relacionamento condicionado a uma ideia de “troca”, mas ocasião em que um casal adiciona 

uma ou mais pessoas a uma relação sexual, a exemplo do chamado menage à trois3, que se 

trata de sexo a três. A modalidade sexual tem forte relação com a emergência histórica dos 

movimentos contraculturais na década de 1960, que contestavam valores sociais 

hegemônicos, incluindo o movimento hippie e a crítica da monogamia como modelo de vida.  

No Brasil, os primeiros registros dessa prática são encontrados em revistas impressas 

da década de 1970, como Status, Playboy e Ele & Ela, de características eróticas e dirigidas 

ao público masculino adulto, com apresentação de fotografias com nu feminino. Havia 

anúncios pessoais de leitores, em geral usando pseudônimos, para troca de correspondência 

e futuros contatos pessoais, que poderiam demorar meses para eventual concretização, 

dada a logística de transporte dos Correios. Ainda assim, a troca de informações nas revistas 

evidenciava a emergência de um comunitarismo swinger que, em sua discrição social, veio a 

ganhar visibilidade décadas mais tarde.   

Com a transformação nas tecnologias de informação e comunicação (TICs) e a 

disseminação dos microcomputadores, a partir dos anos 1990, além da integração via 

internet na emergência do que Castells (2007) designou de sociedade em rede, ocorreram 

mudanças nas formas de vinculação social na cultura contemporânea e, em consequência, 

nas práticas do comunitarismo swing na virada do século XX.    

As práticas de swing, consideradas em sua dimensão comunitária, se disseminaram 

por meio de mídias digitais: redes sociais, sites de casas especializadas e aplicativos 

destinados a praticantes. São inúmeros os recursos tecnológicos disponíveis na internet para 

ingressar e se relacionar com a comunidade swinger.    

Considerando a recomendação de isolamento social emitida por organizações 

sanitárias na situação de pandemia a partir de março de 2020 – o que desaconselhava a 

                                                 
3 Qualquer relação sexual a três; geralmente um casal e um single (homem desacompamnhado ou mulher 

desacompanhada). 
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pesquisa etnográfica por meio de entrevistas pessoais -, como procedimento metodológico,  

foi decidido realizar incursões netnográficas em espaços de interação virtual, de modo a 

privilegiar ambientes como chats, fóruns e seções de recados privados através de um site de 

relacionamentos na internet utilizado como rede social pela comunidade pesquisada.   

Utiliza-se, portanto, abordagem metodológica apresentada por Kozinets (2014), 

denominada netnografia, forma especializada de etnografia que utiliza comunicações 

mediadas por computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à 

representação etnográfica de um fenômeno cultural na internet. Segundo Kozinets (2014, p. 

60), “a netnografia adapta os procedimentos etnográficos comuns de observação 

participante às contingências peculiares da interação social mediada por computador: 

alteração, acessibilidade, anonimato e arquivamento.”    

Destacamos um site especializado em informações dirigidas a um público com 

interesse em relacionamentos swingers: o Sexlog, criado em 2010 e localizado no sítio < 

https://www.sexlog.com/>, que, durante a pandemia no decorrer de 2020, atingiu seu ápice 

de número de usuários no Brasil, registrando alta de 40%, se comparada ao ano anterior4. 

Segundo a empresa, até 2021, esses cadastros totalizam mais de 15 milhões de perfis 

cadastrados, incluindo mais de 100 mil assinantes pagos.   

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: PESQUISAS SOBRE SWING 

Realizamos revisão bibliográfica de dissertações e teses das áreas de ciências 

humanas  e ciências sociais aplicadas, delimitada pelas palavras-chave relacionadas em 

maior ou menos medida ao tema: sexualidade, socialidade e swing.  Trata-se de revisão de 

literatura do tipo “narrativa”, ou seja, não exaustiva e para fins de fundamentação teórica. 

Elegeu-se, para isso, o banco de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência  e 

Tecnologia (Ibict), que armazena teses e dissertações brasileiras.   

Por meio de breve avaliação dos títulos resultantes de cada combinação, 

selecionamos dez dissertações e duas teses que dialogavam com o tema. Cinco foram 

                                                 
4 Fonte: Sexlog: conheça a rede social de sexo que cresceu durante a pandemia no Brasil. Dispon[ivel em < 

https://revistaglamour.globo.com/Amor-Sexo/noticia/2021/04/sexlog-conheca-rede-social-de-sexo-que-

cresceu-durante-pandemia-no-brasil.html >.  Acesso em 10.05.2021. 
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realizadas na área de Psicologia, duas na Sociologia e uma pesquisa em cada uma das 

seguintes áreas: Administração, História, Educação, Antropologia. As pesquisas ocorreram  

entre os anos de 2008 e 2018, o que indica o ainda recente interesse na ampla área de 

Ciências Sociais e Humanas por essa prática social.  

 
Tabela 1: Título, autor, ano de publicação, dissertação/tese e palavras-chave 

 

 Título  Autor(a)  Dissertação/Tese Ano  Palavras-chave 

1. A relevância da prática 
do swing na 
conjugalidade de um 
casal 

BÉRTOLO, Sónia Dissertação 
(mestrado 
integrado em 
Psicologia) 

2009 casamento exclusivo; 
casamento aberto; 
swing, conjugalidade e 
satisfação conjugal 

2. Deu match! As trocas 
nos relacionamentos 
virtuais e a objetificação 
do sujeito no Tinder 

CAVALCANTI, 
Hellen Taynan 
da S. 

Dissertação 
(mestrado em 
Administração) 

2017 lógica dominante do 
serviço; objetificação; 
aplicativos de 
relacionamento; 
tinder 

3. Pornotopias conjugais, 
subjetividades e 
sexualidades no 
surgimento do swing 
no Brasil 

FONTOURA JR. 
Antônio José 

Dissertação 
(mestrado em 
História) 

2015 sexualidade; troca de 
casais; mídia; estudos 
de gênero; 
representações. 

4. Os homens do swing: 
sexo, amor e 
heteronormatividade 

LIMA, Marcela 
C. F. de 

Dissertação 
(Mestrado em 
Psicologia) 

2018 swing; sexo grupal; 
masculinidade 
 

5. Experimentações da 
sexualidade na prática 
do swing: 
problematizando 
hetero/conjugalidades 
na cidade de Fortaleza 

OLIVEIRA, 
Andrea Marília 
A. de 

Dissertação 
(mestrado em 
Psicologia) 

2014 conjugalidades; gênero; 
sexualidade; swing; 
troca de casais 

6. Em busca do “match 
perfeito”, afetividade, 
sexualidade e gênero 
no Tinder: uma análise 
a partir dos Estudos 
Culturais em Educação 

PARENTI FILHA, 
Tatiana 
Marques da S. 

Tese (doutorado 
em Educação) 

2018 relacionamentos 
afetivo/sexuais; 
estudos culturais em 
educação; pedagogias 
culturais; tinder; 
facebook; gênero; 
redes sociais 

7. Prometo-te ser Fiel no 
Casamento e no Swing: 
uma construção 
identitária analisada à 
luz do sintagma 
identidade-
metamorfose-
emancipação 

SANTOS, 
Marcelo A. dos 

Dissertação 
(mestrado em 
Psicologia Social) 

2010 identidade; swing; 
sexualidade; casamento 

8. Nem tudo é possível, e 
muita coisa é 
obrigatória: um estudo 
da prática do swing em 
Goiânia 

SILVEIRA, 
Raphael M. da 

Dissertação 
(Mestrado em 
Antropologia 
Social) 

2014 marcadores sociais da 
diferença; 
consumo; 
performance; 
sexualidade 

9. Swing: troca de casais TEIXEIRA, Dissertaçao 2015 gênero; sexualidade; 
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ou troca de mulheres? Marina D. (mestrado em 
Sociologia) 

modernidade; 
etnografia; casamento 

10. De olhos bem fechados: 
sexualidade, 
subjetividades e 
conjugalidades no swing 

VASCONCELOS 
NETO, Edson P 

Tese (Doutorado 
em Sociologia) 

2015 sociologia; 
estudos sobre 
sexualidade; 
práticas sexuais; 
swing 

11. “Nem santa, nem 
puta”: performances de 
gênero e sexualidade 
em mulheres 
praticantes de swing 

VIEIRA, Sâmella 
dos S. 

Dissertação 
(mestrado de 
Psicologia) 

2013 Psicologia; Sexo 
grupal;Comportamento 
sexual; Mulheres - 
Comportamento 
sexual; Papel sexual; 
Sexo - Diferenças  

12. Adultério consentido: 
gênero, conjugalidade e 
sexualidade na prática 
do swing. 

von der WEID, 
Olivia 

Dissertação 
(mestrado em 
Sociologia) 

2008 Gênero,; Sexualidade; 
Corpo; Casamento; 
Troca de casais 

Fonte: do própro autor 

Ao analisarmos as pesquisas sobre o swing, entendemos como a prática vem 

sofrendo transformações na passagem do século XX ao século XXI. Por se tratar de temática 

ainda pouco explorada, devido a preconceitos e tabus que ainda persistem, percebemos que 

ela reflete mudanças não apenas no comportamento, mas, em perspectiva comunicacional, 

como essas transformações se devem às condições midiáticas de autorrepresentação e de 

produção de narrativas de si. A abordagem histórica e comportamental está presente, por 

exemplo, nas pesquisas de Oliveira (2014), Silveira (2014), Vasconcelos (2015), Fontoura Jr. 

(2015) e Lima (2018), o que representa a validade de seus fundamentos e auxilia nos 

desdobramentos das pesquisas e suas contribuições para estudos posteriores.   

Destaque-se que Oliveira (2014) traz abordagem que corrobora a preservação das 

heteronormas5, sobretudo na sua natureza prescritiva.  Além de ter como campo empírico 

uma casa na qual são realizadas festas para encontros de casais swingers, o autor enfoca 

comunidades virtuais e blogs de internet, registrando a interação dos casais por meio de 

vídeos, chats, Skype, entre outros. Tais potencialidades do emprego das mídias sociais como 

ferramenta na propagação do swing e nas transformações sociais se confirmaram pelas 

pesquisas de Cavalcanti (2017); Lima (2018) e Parenti Filha (2018). Esses autores mostram 

                                                 
5 Só depois da pesquisa bibliográfica que tomamos conhecimento do livro “Swing: Eu, tu... eles”, de Maria Silva 

Silvério, baseado em tese em Antropologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, fruto de etnografia realizada 

em clubes de swing em Portugal. Ela traz à discussão, num capítulo específico, a questão da hétero, homo e 

bissexualidade, considerando que, embora a bissexualidade feminina seja valorizada e a mascullina vista como 

ameça a heterossexualidade, houve depoimentos de “que a bissexualidade masculina é comum no swing, mas 

somente às escondidas e com pessoas de confiança” (SILVÉRIO, 2014, p. 239). 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Psicologia%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Sexo+grupal%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Sexo+grupal%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Comportamento+sexual%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Comportamento+sexual%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Mulheres+-+Comportamento+sexual%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Mulheres+-+Comportamento+sexual%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Mulheres+-+Comportamento+sexual%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Papel+sexual%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Sexo+-+Diferen%C3%A7as+%28Psicologia%29%22&type=Subject
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que o avanço da internet favoreceu a propagação da prática do swing, cuja 

intercomunicação antes se resumia a anúncios em jornais, revistas masculinas  e, ou seja, 

havia poucas alternativas de se interligar o público interessado em  sexo grupal e trocas de 

casais.    

Por fim, as pesquisas de Vasconcelos (2015), Teixeira (2015) e Silvério (2014) 

contribuem para a compreensão de casamento, monogamia, fidelidade, ciúmes, entre 

outros aspectos. Silvério (2014) desmistifica alguns pré-conceitos formados pela sociedade, 

que apontam a prática como algo completamente desorganizado, sem limites ou mesmo 

libertária. Esses autores enfatizaram os códigos morais que vêm sendo questionados e até 

transformados na atualidade. Apontam aspectos positivos e negativos do swing para 

manutenção do casamento e a dualidade no comportamento, sentimento que permeia 

muitos grupos swingers estudados e apontam mudança no modo da sociedade ver 

fidelidade e práticas sexuais. 

 

3 CONTRACULTURA E COMUNITARISMO: SWING X AMOR LIVRE 

Como vimos anteriormente, o recorte desta pesquisa aborda disseminação dessa 

modalidade sexual, no contexto contemporâneo, que se relaciona aos movimentos sociais 

nos EUA a partir da década de 1960. Bértolo (2009, p. 9) aponta indícios que revelam os EUA 

como maior difusor da prática de swing, que se expandiu rapidamente de lá para a Europa. 

Por isso, para entender as transformações propiciadas pelas TICs no comunitarismo 

swiwnger, torna-se necessário contextualizar as condições políticas em que se dá a difusão 

inicial da prática.   

Nesse sentido, é importante ressaltar o surgimento da revolução sexual, que não 

ocorre isoladamente da situação política em que se encontra a sociedade americana. 

Naquela década, o American way of life era estilo de vida já hegemônico, que tinha como 

valores consumismo, padronização social e crença em valores democráticos liberais. Na 

perspectiva da contracultura emergente, comunidades hippies pregavam desprezo pelo 

consumo e por carreiras tecnológicas do capitalismo industrial. Simultaneamente, a 

liberação do corpo à sexualidade era vista como alternativa à repressão sexual e ao 

conservadorismo social.   
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Roszak (1972) acreditava que a máxima enunciativa do “paz e amor” confrontava o 

establishment, ao enfrentar o patriotismo nacionalista, em plena Guerra do Vietnã, e 

pregava o amor livre, desafiando a tradicional instituição do casamento como destino da 

juventude americana. Ribas (2011, p. 2.034) ressalta que o conceito de “amor livre” não 

aparece com definições precisas desde início do século XX, mas “surgia com frequência nos 

discursos anárquicos, como expressão de liberdade e autonomia, posicionando-se para além 

dos preceitos religiosos e morais, propondo uma simetria nas relações de gênero”. A 

liberalização dos costumes na esfera da sexualidade, sobretudo pela difusão da pílula 

anticoncepcional, propiciou, segundo Giddens (1993), o surgimento do modelo de 

relacionamento sem obrigatoriedade da exclusividade sexual ou ligação específica com a 

monogamia e, como analisa Foucault (1988), fora da lógica estrita da reprodução.   

O Estado americano, que se confunde com interesses do mercado financeiro e 

industrial, não permaneceu impassível e reagiu politicamente para capturar essas iniciativas 

contraculturais e integrá-las ao que é conhecido como mercado da cultura jovem popular. 

Nesse ponto, a leitura de Deleuze e Guattari (1997) permite desenvolver suposição de que a 

máquina de guerra da contracultura foi capturada pelo aparelho do Estado. A coletividade 

hippie, elemento constituinte da contracultura nos anos 1960, tinha como marca a tríade 

"sexo, drogas e & rock’n roll”. Como o Estado não podia impedir a oposição à Guerra do 

Vietnam, parte-se do pressuposto de que buscou combater líderes do movimento, 

endurecendo  a repressão às drogas, primeiramente na gestão Nixon e depois na de Reagan. 

Em 1994, John Ehrlichman, co-conspirador de Watergate, desvendou para o jornalista 

americano Dan Baum um dos grandes mistérios da história americana moderna: como os 

EUA se enredaram em política de proibição das drogas que rendeu tão poucos bons 

resultados. Foi conselheiro do presidente Richard Nixon, que declarou "guerra às drogas": 

"Você quer saber do que se trata realmente?" ele perguntou com a franqueza de 
um homem que, após a desgraça pública e um trecho na prisão federal, tinha 
pouco a proteger. “A campanha de Nixon em 1968, e a Casa Branca de Nixon 
depois disso, tiveram dois inimigos: a esquerda antiguerra e os negros. Você 
entende o que estou dizendo? Sabíamos que não poderíamos tornar ilegal ser 
contra a guerra ou contra os negros, mas, ao fazer com que o público associasse os 
hippies à maconha e os negros à heroína e, em seguida, criminalizando ambos 
fortemente, poderíamos perturbar essas comunidades. Poderíamos prender seus 
líderes, invadir suas casas, interromper suas reuniões e difama-los noite após noite 
no noticiário noturno. Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? Claro 
que sim (BAUM, 2021, n.p).  
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Na mesma linha de raciocínio, é possível pressupor que o movimento de liberação 

sexual pode ter sido capturado pelo aparelho de Estado com a introdução do swing no 

American way of life. De acordo com Cohen (2016), nos EUA, universitários de direita 

passaram a associar hippies a libertinagem sexual. Embora o casamento aberto e o poliamor 

possam ser vistos como evolução do amor livre, nosso recorte limita-se a analisar o 

fenômeno do swing. Como interpretamos com Deleuze e Guattari (1997)6, o espaço liso do 

amor livre, caracterizado pela virtualidade e potencialidades da ausência de regras nítidas, 

foi capturado pelo espaço estriado do swing, codificado como prática social no âmbito da 

instituição do casamento monogâmico. A hipótese aqui em construção - e assim se pretende 

defendida - é que a captura pelo poder de Estado implica ponderar que o swing, nessas 

condições, não se torna emancipatório em relação à monogamia, nem rompe com a 

instituição do casamento, mesmo que ocorram interfaces entre as categorias envolvidas.    

Foucault (1987) argumenta que a “sociedade disciplinar” constitui forma de poder 

que, em vez de negar, proibir ou punir, busca adestrar e produzir um indivíduo eficiente, 

dócil e útil. Se aplicarmos tal conceito à instituição do casamento, e considerarmos o amor 

livre uma ruptura, podemos entender o swing como ponto de fuga sujeito à "sociedade de 

controle", de Deleuze e Guattari (1997), em que a coerção é mais sutil e as fronteiras entre o 

permitido e o proibido, mais fluidas.   

Podemos inferir que as normas que regem a noção de (in)fidelidade do swing 

tornam-se mais complexas e contraditórias, mantidas as condições do amor romântico, do 

patriarcado, da heteronormatividade e da monogamia como dilemas da conjugalidade. Por 

fim, deve-se ressaltar que o Brasil não ficou à parte desse processo, pois sofreu influências 

do estilo de vida americano. Diversos estudos (ARRAES, 2015; GLIK, 2015; LIMA, 2006; TOTA, 

2000) focaram a proposta americana de Política da Boa-Vizinhança, aceita pelo então 

Governo Vargas, que abriu as portas da classe média urbana brasileira para consumo e 

comportamentos típicos do American way of life. Não tardou para que a prática do swing 

                                                 
6 Utilizamos a dualidade espaço “liso/espaço estriado”, em que a noção de espaço liso diz respeito a um 

território marcado por fluxos e desejos. Pode ser caracterizado por lógicas que transgridem o sentido 

institucional, ou seja, implica resistência ao Estado. Já o espaço estriado refere-se às forças instituídas pelo 

aparelho de Estado. Pode ser caracterizado por leis, normas e regras institucionais (DELEUZE e GUATTARI, 

1997). 
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fosse também importada, embora sua emergência no Brasil não apresente evidências tão 

precisas.  

 

4 COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA: TRANSFORMAÇÕES NO COMUNITARISMO 

McLuhan (1979) ressalta a relevância das tecnologias nas comunicações, ao defender 

a valorização do meio em detrimento da mensagem, considerando-o não somente um 

veículo de  transmissão, mas parte relevante do processo comunicativo7. Por essa razão, 

cada suporte midiático (rádio, jornal, cinema, televisão, entre outros), independentemente 

do conteúdo, possui suas próprias peculiaridades e por meio delas produzem efeitos 

particulares; logo, se houver alguma  alteração no meio, consequentemente, haverá 

mudança no conteúdo.   

Ao convergir os estudos da Teoria do Meio de McLuhan (1979) ao Interacionismo 

Simbólico de Goffman (1975), Meyrowitz (1985) analisou a influência dos meios de 

comunicação no cotidiano das pessoas, para entender como mudam fronteiras que definem 

papéis sociais e instituições sociais. Por meio das conectividades, relacionamentos se 

manifestam de modo diverso e livre, segundo este último autor. A comunicação digital traz 

forte relação com as redes sociais, aproximando-se de campos afins a esse tema para tentar 

dar conta de explicar o fenômeno das mídias digitais. Com o surgimento das redes sociais, as 

transformações nas sociedades se intensificaram e, além das relações internas, os sentidos 

também acompanharam tais mudanças.   

Castells (1999) destaca que as tecnologias, além de conectar a sociedade em rede, 

proporcionam transformações no espaço e tempo que são fundamentos materiais da vida. 

Desse modo, a rede se configura de maneira aberta, com flexibilidades e possibilidades de 

expansão ilimitadas. Assim, as redes são determinantes na economia, na sociedade, nas 

organizações e nas instituições.   

A interface entre Comunicação e Cultura constitui modelo teórico, embora 

emergente, para compreensão do fenômeno do swing e identificação das condições 

                                                 
7 McLuhan previu fenômenos sociais trazidos pela internet e pela Cibercultura quase trinta anos antes da sua 

disseminação. A internet não é apenas mais um canal, pois  representa ruptura de pensamento, possibilitando 

mobilidade espacial/temporal, bem como expansão e criação de novos ambientes de comunicação como as 

redes sociais virtuais. 
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tecnológicas digitais que fomentam transições de comunidades swingers no âmbito da 

cultura digital. Na perspectiva da comunicação como Cultura, busca-se compreender, em 

perspectiva interdisciplinar, os processos de vinculação social (SODRÉ, 2001, 2002) e de 

socialidade (MAFFESOLI, 1995, 2005), atualizados tecnologicamente pelas mídias sociais em 

comunidades de swing.    

Ao comentar as relações em sociedade, Maffesoli (2005) utiliza o neologismo 

“socialidade” para designar a expressão da força social do “estar-junto”, que remete 

diretamente a idéia de solidariedade de base. Ele explica a solidariedade de base como 

aquilo “que me impele em direção ao outro”, que determina ascondições de estruturação de 

base de toda ação social. Nessa linha, a noção de “orgiasmo social”, desenvolvida pelo autor, 

em nosso entender, é adequada para entender os vínculos de pertencimento dos membros 

da comunidade swinger. Maffesoli (2005) também concebe o orgiasmo como uma das 

principais estruturas de toda socialidade, pertencendo, portanto, ao primeiro polo da tensão 

dinâmica. Um tipo de pulsão errante, movida por vínculos libidinais solidariedades e gozos, 

que elucidam a conservação e a manutenção da vida em sociedade. Por esse conceito, ele 

procura evidenciar que, nos sujeitos aparentemente domados pela ordem, há assídua 

efervescência dionisíaca, que torna possível a perduração da sociedade. É uma força que 

impulsiona as pessoas a viverem, apesar de se saberem oprimidas por coerções sociais. Para 

ele, o orgiasmo está ligado aos afetos, aos amores, aos arroubos, coisas que compõem a 

dimensão do humano e que são irredutíveis a qualquer tentativa de racionalização ou 

mensuração. Elas existem, se impõem e, de forma mais clara ou mais obscura, são vividas no 

presente e não poupadas para o futuro (MAFFESOLI, 2005). O autor desenvolve a ideia de 

que nos próximos decênios ocorrerá  uma espécie de ‘regresso” a núcleos sociais pequenos, 

chamado por ele de “tempos das tribos” (MAFFESOLI, 2007, p. 98).   

Nessa linha, Lemos (1997) sugere o termo “ciber-socialidade”, para descrever como 

as TICs atuam como fatores de difração do comunitarismo tribal, metáfora criada por 

Maffesoli para caracterizar a socialidade contemporânea. O autor ainda destaca a ciber-

sociabilidade como tecnologia e vida social na cultura contemporânea, a qual se deve dirigir 

o olhar para o processo ao qual a sociedade vai se formando, destacando a visão de 

Maffesoli – exposta no parágrafo anterior – para explicar a sociedade e a cibersociabilidade. 
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Por outro lado, o autor aponta a relevância da Cibercultura e do ciberespaço nos processos 

comunicativos hodiernos:  

Esses “miniconceitos” vão pontuar todos os campos da cultura, não só a 
Cibercultura (comunidades virtuais, jogos eletrônicos, imaginário ciberpunk, 
cibersexo, realidade virtual, ciberespaço), mas todos os acontecimentos cotidianos, 
todas as formas de agregação (banal, festiva, esportiva, midiática) que marcam 
atualmente as sociedades (LEMOS, 2008, p.21).  

Segundo Di Felice (2014), desencadeou-se a necessidade de se refletir sobre uma 

manifestação social interativa que considera os sujeitos, os grupos, as demais instituições, 

bem como os meios de comunicação, entre eles as redes sociais. O autor demonstra que as 

pessoas estão ligadas umas às outras, logo, as tecnologias não apenas  expandem os 

sentidos, mas apresentam nova formatação social, que se pauta no ilimitado. Em 

consequência, aponta-se a necessidade de recorte do objeto para se identificar um social em 

rede. Dessa forma, entre outras reflexões, Di Felice (2014) destaca que pensar 

comunitarismo  em rede significa “um social pós-estruturalista”, em que nos processos de 

interação, pessoas, grupos ou instituições se reinventam diante de um comum aberto e 

híbrido que suscita reflexões  acerca do social network e dos laços sociais.   

Essa abordagem vem ao encontro das ideias de Lévy (2009) sobre a Cibercultura 

como categoria conceitual, que reúne sujeitos em rede a partir do interesse pelos conteúdos 

compartilhados. Por isso,  

a Cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não 
seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem 
sobre relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de interesses 
comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem 
cooperativa, sobre processos abertos de colaboração (LÉVY, 1999, p.30).  

Desse modo, a reunião em torno de interesses comuns, no âmbito do comunitarismo 

swinger, corrobora com “o jogo” supracitado pelo autor, que demarca uma diversidade de 

interações realizadas em rede. Lévy (2009) mostra  que o possível e o real podem ser 

considerados pares, por ser o possível um real sem a existência, um “estático e já 

constituído”. Ambos acontecem sem nenhuma mudança em sua natureza; o que os distancia 

é apenas uma interpretação essencialmente lógica:     

(...) o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que 
acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade 
qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização. Esse complexo 
problemático pertence à entidade considerada e constitui inclusive uma de suas 
dimensões maiores ( LÉVY, 2009, p. 16).  
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Outra perspectiva do comunitarismo é oferecida por Maffesoli (1990), que concebe 

as interações midiáticas como ações que contribuem ao desenvolvimento do 

comunitarismo, não somente para formação dos processos de construção das identidades e 

experiências espaciais de caráter coletivo ou individual, mas também pela significativa e 

importante alteração da experiência sensorial, uma vez que “a experiência tátil passa 

atualmente […] através do desenvolvimento tecnológico […]  por meio do qual se desenvolve 

uma interdependência societária inegável” (MAFFESOLI, 1990, p.95). Assim, as tecnologias 

atuais e as manifestações culturais que elas promovem (festas raves, por exemplo) suscitam 

explicações orientadas por seus dinamismos comunicativos e tecnológicos, pois tais 

experiências originam-se no próprio social network e encontram tanto significados quanto 

propagação na dinâmica das redes virtuais.   

Em consequência, os grupos de interesse comum se unem em “um sentir com”, a fim 

de interagirem e por meio das redes digitais há  ampliação dessas trocas que são guiados por 

um hibridismo de novas formas de significados que são alimentados no próprio espaço de 

interação virtual, assim, como afirma Lemos (2002) – o ciberespaço age tanto como vetor 

como  divisor de laços e sentimentos ao dinamizar as relações em redes. Segundo Recuero 

(2009), por meio de ferramentas de identificação mediadas por computador, como o uso de 

nicknames, fotos, linguagem, entre outros, os indivíduos se relacionam no ciberespaço.   

Lévy (2009) pontua que a sociedade, embora não seja determinada, está 

condicionada pela técnica. As comunicações em rede potencializam relações sociais 

orientadas pelos meios comunicativos. Pela mesma razão, McLuhan (1990) já concluía que 

não há mensagem sem meio, uma vez que a própria configuração virtual disponibiliza ao 

sujeito uma diversidade de recursos comunicativos, que podem ser reinventados conforme a 

necessidade e interesse dos grupos comunicativos. Gushiken (2018, p.3) registra que o “uso 

dos meios”, que incluem dispositivos móveis como notebooks e smartphones, com funções 

audiovisuais, conectados à internet, “vai se traduzir nos modos como a cultura passa a 

interferir como mediação social nos processos comunicacionais”.   

Lemos e Lévy (2010, pp. 21-22) observam que a Cibercultura representa “o conjunto 

tecnocultural emergente no final do Século XX, impulsionado pela sociabilidade pós-

moderna em sinergia com a microinformática e o surgimento das  redes  telemáticas  

mundiais. Além da informação, ocorre a interação, resultado das potencialidades das novas 
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mídias, principalmente no âmbito da internet, o que propicia um conjunto de práticas sociais 

e comunicacionais. A constituição de comunidades de praticantes do swing foi otimizada, 

portanto, no contexto da Cibercultura, com o desenvolvimento das TICs, em especial nos 

sites especializados, hoje utilizados como redes sociais.     

Por meio das conectividades, relacionamentos se manifestam de modo diverso e 

livre. Di Felice (2014) afirma que, por meio dos comunitarismos ressignificados pelos 

sistemas digitais, a realização dos sujeitos ocorre com mais eficácia, ao passo que o sujeito 

se constrói em seu meio, constituindo-se como ator em rede que se movimenta de acordo 

com interações que ocorrem a partir da diversidade de sentidos que trocas em rede 

permitem.   

 

5 ABORDAGEM DA NETNOGRAFIA: USOS MIDIÁTICOS NA SOCIALIDADE SWINGER 

Para atingir seu objetivo, a pesquisa visa aplicar metodologia de pesquisa qualitativa 

por meio de abordagem da netnografia, em termos observacionais, para estudo de um site 

brasileiro, especializado na oferta de serviços, notadamente midiáticos, à comunidade de 

praticantes de swing. Foram contatados três sites dirigidos a esta comunidade: o Crsnofake, 

o D4swing e o Sexlog. O site escolhido foi o Sexlog, por termos encontrado a melhor 

receptividade por parte da administração da empresa e disponibilidade de fornecer tanto 

informações demográficas dos associados como informações sobre as ferramentas digitais 

utilizadas. O Sexlog apresenta-se como espaço de socialidade para praticantes de swing, que 

como público busca em geral anonimato social, embora de reconhecimento possível no 

âmbito comunitário. Acreditamos que a escolha de um único site não traz prejuízos à 

pesquisa, uma vez que, a navegação pelos três sites revela que muitos membros participam 

de dois ou mais sites, às vezes com o mesmo nickname. A abordagem netnográfica 

considera a adaptação da técnica etnográfica ao ambiente de websites, conforme proposta 

de Kozinets (2014).   

Sobre a coleta de dados netnográficos, Kozinets (2014, p. 25) ilustra determinadas 

abordagens para a captura de dados comunitários e culturais no ciberespaço, enumerando 

três formas possíveis: “a) dados coletados diretamente pelo pesquisador; b) dados gerados 
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pela captura e registro de eventos e interações comunitários online; e c) dados que o 

pesquisador inscreve.”   

Nessa linha, focamos a intermediação do Sexlog, com a coleta de informações sobre: 

filtros, categorias, perfis, conversas, grupos, vídeos, lives e outras ferramentas de TICs. 

Consideramos que essas categorias encontradas no site refletem os saberes, os desejos e as 

demandas de consumo do público de usuários. O site, portanto, reflete a própria 

interpretação da comunidade, oferecendo serviços que se voltam a ela própria, de modo 

que o processo descritivo esteja contemplando os processos de produção de sentido 

inerentes a este ambiente comunitário. O site é citado pela imprensa brasileira, com 

registros jornalísticos em editorias variadas (Economia, Negócios) como “a maior rede social 

de sexo da América Latina”8.  A partir da caracterização comunicacional de uma comunidade 

formada em torno da prática social do swing, busca-se analisar as práticas midiáticas 

fomentadas naquela plataforma na formação desse público, contraditoriamente 

contestador-consumidor. A partir da abordagem observacional, foi possível registrar valores 

simbólicos e um mapa do desejo criados na comunidade, o que por vezes se confunde com 

posicionamento de marketing da empresa na oferta de serviços midiáticos.   

Conforme observação realizada de agosto de 2020 a junho de 2021, pudemos anotar 

os seguintes enunciados na primeira parte da pesquisa, que consiste na entrada e registro 

no site pesquisado: exposição ao vivo; iniciativa para encontros reais - uma vez que a prática 

do swing carrega boa dose de estigma social -; privacidade e segurança no site; e por último, 

vídeos tutoriais para conhecer o swing. Percebe-se a preocupação em apresentar o swing 

como prática codificada nos tutoriais, que trazem os títulos: “Como convencer seu parceiro a 

fazer um menage”; “O que é Gang Bang e como me comportar”; e “Cinco dicas de etiqueta 

para organizar o swing”.   

Visando a coleta inicial de dados sobre a plataforma Sexlog, observamos que o site 

apresenta três tipos de contas para os serviços oferecidos: gratuita, vip e premium. A conta 

gratuita é a mais limitada e a premium, a que permite maior acesso às funcionalidades do 

site (na conta gratuita, por exemplo, não há a possibilidade de se postarem vídeos). Neste 

                                                 
8 Não foi possível checar essa informação, por falta de fontes confiáveis que façam tal tipo de mensuração. O 

fato é que o próprio site exibe a repercussão na mídia. Consulte: Sexlog na mídia. Disponível em < 

https://imprensa.sexlog.com/tag/sexo/>. Acesso em 20.06.2021. 

https://imprensa.sexlog.com/tag/sexo/
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procedimento inicial da netnografia, foi aberta conta gratuita, o que nos permitiu observar e 

anotar como os administradores buscam convencer, a partir deste primeiro contato, o novo 

usuário a fazer upgrade da sua conta, ou seja, passar da conta gratuita ao acesso pago.    

Dadas as características de netnografia em “campo virtual”, que metodologicamente 

se confunde em alguns aspectos com estudos de linguagem, buscamos anotar informações 

num caderno e a copiar (printscreen) e registrar as páginas que se apresentam no site 

Sexlog, de modo a organizar um arquivo digital com pastas para cada categoria que a 

pesquisa, neste nível exploratório, ia revelando.   

Embora não seja possível caracterizar o swing como atividade praticada apenas por 

casais, já que há modalidades de interação com pessoas sós, como o menage à trois, como 

registra Teixeira (2015), o swing surgiu em torno dos casais. Portanto, enquanto revisamos 

os procedimentos para a tese de doutorado, optamos por fazer um perfil de casal, levando 

em conta ainda o fato, constatado na revisão bibliográfica de trabalhos sobre o tema, da 

rejeição a perfis de singles (homens ou mulheres sós) por grande parte dos casais.  A fim de 

lidar com a situação, alguns pesquisadores que já investigaram o tema, fizeram pelo menos a 

parte inicial da pesquisa acompanhados de amigos e parceiros, para formar um par. Para 

realizar este procedimento metodológico, o pesquisador doutorando contou com auxílio da 

própria esposa, que consentiu em participar das conversas com os entrevistados, caso estes 

se sintam mais confortáveis e seguros conversando com um casal, como ocorre em geral no 

meio swinger. Escolhemos um nickname (ou perfil), que indica que o usuário é um casal, mas 

manteremos em sigilo ainda, em função de ser pesquisa em andamento.   

A pesquisa foi informada e explicada, através de mensagem escrita por e-mail, 

dirigida à equipe administrativa do site Sexlog, à qual solicitamos, formalmente, autorização 

para utilizar o perfil como pesquisador(es). Em termos éticos, os casais são identificados pelo 

próprio nickname (apelido) por eles utilizados no site, para garantir anonimato e a segurança 

dos sujeitos da pesquisa. As referências com relação à representação de gênero são “Ele” e 

“Ela”, conforme consta no campo “Informações pessoais” no perfil dos participantes. De 

início, considera-se apenas a pesquisa com casais. Apesar da possível redundância, convém 

explicitar que o ambiente swinger gira em torno de casais, casados ou não, e, 

posteriormente, envolvem singles, que podem ser homens ou mulheres (em geral 
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cisgêneros, mas também transgêneros), detalhe que permite compreender outras 

modalidades da prática, além da troca de casais.   

Além de oferecer informações sobre a prática do swing, o Sexlog divulga festas e 

eventos que favorecem a seus usuários a saírem do ambiente virtual e a estabelecerem 

contatos pessoais, no que se observa a formação de rede social da comunidade de swingers. 

Os próprios usuários podem produzir conteúdos: publicar fotos, vídeos e fazer transmissões 

ao vivo.    

O netnógrafo tem importantes decisões a tomar antes de entrar em contato com 

uma comunidade online:   

Levantamentos podem ser usados para informar uma série de questões 
importantes sobre comunidades e culturas online. Eles têm sido úteis para fornecer 
uma visão geral da área das comunidades online, a partir da qual podemos 
discernir padrões em ampla escala. Uma vez que categorizações e classificações 
adequadas tenham sido feitas, levantamentos podem ajudar a com preender quão 
populares e mesmo quão válidas essas categorizações poderiam ser. De modo 
semelhante, levantamentos podem nos dizer muito sobre as atividades das 
pessoasem comunidades online, e também sobre o modo como sua comunidade e 
suas atividades culturais influenciam outros aspectos de suas vidas diárias. 
Também podem ser usados após entrevistas online para confirmar ou verificar 
determinados tipos de entendimento local (KOZINETS, 2014, pp.47).   

É propício, neste ponto, apresentarmos características, classificações e categorias dos 

do site, pois estas serão utilizadas como unidades de registro e unidades de contextos. 

Conforme explicamos abaixo, no passo-a-passo para abertura de conta no site, é preciso que 

os membros se apresentem por intermédio dos quadros “informações pessoais”, 

“interesses” e “fetiches” (considerados unidades de registro) e no quadro sobre 

(considerado unidade de conteúdo). Ao nos valermos dos indicadores utilizadas pelo site 

Sexlog, estamos fazendo opção pelas categorias nativas (em detrimento das categorias 

análiticas, conceito mais utilizado no mundo cientifico teórico):  

Fazemos sempre uma distinção, nas ciências sociais, entre dois tipos de conceitos: 
os analíticos, de um lado, e os que podemos chamar de “nativos”; ou seja, 
trabalhamos com categorias analíticas ou categorias nativas. Um conceito ou 
categoria analítica é o que permite a análise de um determinado conjunto de 
fenômenos, e faz sentido apenas no corpo de uma teoria. Quando falamos de 
conceito nativo, ao contrário, é porque estamos trabalhando com uma categoria 
que tem sentido no mundo prático, efetivo. Ou seja, possui um sentido histórico, 
um sentido específico para um determinado grupo humano (GUIMARÃES, 2008, p. 
62).  

Ressalte-se também o esforço para achar “o ponto de vista nativo”, questão 

levantada por Geertz (1974)  de como o pesquisador pode adquirir certo conhecimento no 
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contexto cultural investigado. Nessa linha, optamos por não buscar definiçõs analíticas da 

tipologia das práticas swingers apresentadas no site, que aparentemente utiliza noções 

produzidas empiricamente pelos próprios praticantes, como veremos no item a seguir. Ou 

seja, essa “interpretação nativa” é usada pelo negócio do site, tanto para permitir a 

formação/iniciação dos membros neófitos, como para facilitar a identificação/compreensão 

das categorias de interesses dos membros veteranos.  

 

6 ENTRANDO NO CAMPO VIRTUAL DE UMA COMUNIDADE DE SWING: O SITE SEXLOG 

Ao acessar o Sexlog, encontra-se a tela inicial, conforme Figura 1. Rolando a tela, na 

imagem central há um casal não identificado, com a direção e edição de fotografia 

evidenciando apenas uma parte de um torso feminino, em primeiro plano, e outro torso 

masculino, em segundo. Trata-se de casal homem x mulher, seminus, em momento íntimo e 

em pose conotando sensualidade e sugerindo o início de relação sexual.  

Ao mesmo tempo, o usuário encontra mensagem para incentivá-lo a aderir: “Viva e 

compartilhe prazer na maior rede social adulta do Brasil”. Do lado direito, um espaço no qual 

o usuário já deve se identificar e descrever-se, através de categorias preexistentes: Homem, 

Mulher, Casal Ele/Ela, Casal Ele/Ele, Casal Ela/Ela e Transsexual. Após a opção pelo item 

“Casal Ele/Ela”, clicando no link “Criar minha conta grátis”, surge saudação inicial e frase 

motivacional, tipicamente de marketing, com promessas de melhorias na vida sexual do 

usuário. Relevante, neste momento, é o fato de o site indicar que está preparando o perfil 

do usuário, e de modo veloz. 

 
Figura 1: Página inicial do site Sexlog, dirigido à comunidade swinger 

 
Fonte: Sexlog 
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Figura 2: abertura de conta gratuita 

 
Fonte: Sexlog 

 

Clicando-se no botão “Avançar”, inicia-se o preenchimento do perfil (Figura 3), com a 

definição dos seus interesses, que o usuário pode informar: Homem, Mulher, Casal Ele/Ela, 

Casal Ele/Ele, Casal Ela/Ela e Transexual. Cada categoria é ilustrada com fotografias que não 

identificam as pessoas, mas evidenciam características corporais de reconhecimento nas 

representações de gênero em categorias binárias: mamas masculinas/femininas, torsos 

masculinos/femininos, peças íntimas e genitálias.  

 

Figura  3: Com quais perfis você quer interagir? 

 

 

Fonte: Sexlog 

 

Optando-se pela categoria “Casal Ele/Ela” e clicando-se em “Avançar”, o site oferece 

nova tela com opções de atividades sexuais em que o usuário pretende se engajar (Figura 4). 

Em geral, as atividades são produzidas como categorias invariavelmente pela própria 

comunidade de swingers: troca de casal, ménage masculino, sexo no mesmo ambiente, 

ménage feminino e exibicionismo. Pode-se optar por uma opção, mais de uma ou todas. 
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Após a opção e clicando em “Avançar”, a plataforma solicita que o usuário registre o 

nick que vai identifica-lo em seu anonimato. Em seguida, aparece um campo para definir a 

cidade de localização do usuário, o que denota que os encontros virtuais podem ser 

seguidos de encontros presenciais, motivo pelo qual a indicação da cidade torna-se uma 

informação relevante no acesso do usuário a esta comunidade virtual. O site informa que 

usará, possivelmente com base em mecanismos de algoritmos, a localidade informada para 

sugerir “pessoas interessantes em sua região”. 

 

Figura 4: Que tipo de encontros você gostaria de ter? 

 
Fonte: Sexlog 

 

 Na sequência, nova tela cumpre a promessa anterior e apresenta, de imediato, 

indicações de contatos, para possivelmente “conhecer novas pessoas” e adicionar à conta 

das redes sociais do usuário. As indicações do site são baseadas já nas informações que 

postamos no processo de registro e abertura de conta. Nem sempre é possível identificar 

com precisão se os algoritmos do site funcionam com perfeição na produção do encontro 

adequado, mas no plano institucional o argumenta fazer tais sugestões com base nas 

informações fornecidas de antemão pelo novo usuário. O detalhe é que, até este momento 

do processo, o registro de usuário sequer havia se completado. Nosso perfil de usuário ainda 

estava sendo feito e processado com as informações se transformando em dados na 

plataforma, o que sugere, no raciocínio de marketing, o uso estratégico das ferramentas 

tecnológicas na captura e fidelização de usuários, agora consumidores.   

Nesta entrada para registro de usuário, o site sugere, de imediato, seis perfis para 

possíveis contatos, dos quais um casal e seis mulheres, embora não tenha ficado evidente se 

as pessoas que aparecem sozinhas nas fotografias eram singles ou se membros de algum 

casal. As fotos são postadas pelos próprios usuários (casais ou não), que em geral exibem 
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apenas partes do corpo, em estado de nudez ou seminudez, com exposição explícita ou não 

de partes íntimas, considerando que o corpo torna-se uma espécie de cartão de visita a 

possíveis interessados. O nickname ou perfil, que segue como legenda nas fotos, é criado 

pelos usuários. Pelos nicks sugeridos nesta primeira entrada no site, podemos inferir que 

dois são de casais localizados no Distrito Federal, conforme se pode observar nos detalhes e 

signos indiciais em enunciados que eles próprios emitem na escolha no perfil.   

Uma nova tela conclui o cadastramento. A segurança dos usuários, o que inclui 

anonimato e proteção diante de possíveis pessoas mal-intencionadas, apresenta-se como 

discurso de marketing da plataforma estudada. Na finalização do cadastro, o site solicita 

confirmação de e-mail e informa que não divulga dados do usuário ou envia e-mail não 

solicitado aos membros. Caso o acesso não seja confirmado em três dias pelo usuário, o site 

informa que o acesso será bloqueado. Conferimos se a mensagem de fato foi enviado ao e-

mail cadastrado. Na nossa caixa postal, deparamo-nos com mensagem institucional, na qual 

a equipe administrativa do Sexlog dá as boas-vindas. Por se tratar de um site comercial com 

fins lucrativos, há notificação informando que, além da conta gratuita, que foi nossa opção 

inicial para fins desta pesquisa, há a possibilidade de assinatura paga, com mais 

funcionalidades.   

Voltando à tela inicial, um vídeo gravado pela gerente de marketing fornece alguns 

vídeos tutoriais com dias de como deixar seu perfil mais atrativo. Na barra de ferramentas, 

aparecem as opções “encontrar pessoas”, “livecam”, “novidades”, “grupos”, “eventos”, 

“vídeos”, um botão “Assinar”, além de ícones para os seus grupos, caixa postal, notificações 

e fotos, que serão explorados mais abaixo.   

Nessa primeira tela, apresentam-se também, com fotos illustrativas, as opções: 

Online agora, Top Sexlog (perfis em destaque), Sugestões para você (com base em sua 

localização e preferências), Livecam (membros em vídeos ao vivo naquele momento), 

Últimas Fotos (fotos postadas recentemente) e Últimos vídeos (vídeos postados 

recentemente).   

Na barra inferior há links para eventos e outros vídeos informativos, com destaque, 

na data de abertura da conta, para a live “1º Semana Liberal,  evento que, conforme a 

comunicação institucional do site, tem como objetivo desmistificar os tabus e o mundo dos 
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relacionamentos não monogâmicos e de fetiches como mènage, swing, cuckold9 e outras 

práticas não convencionais. De imediato, as categorias que o site oferece provavelmente 

reproduzem o que os praticantes do ambiente swing indicam: Homem, Mulher, Ele/Ele, 

Ele/Ela, Ela/Ela, Transexual. Como anotamos anteriormente, estas categorias permitem 

inferir a possibilidade de diversidade sexual que o site, com base nas preferências 

recorrentes entre usuários e possivelmente registrados digitalmente, sugere aos usuários.   

Na sequência, visualizamos mecanismo no qual pudemos marcar nossa localização. 

Registramos a cidade de Brasília (DF), local de nossa residência, conforme registro realizado 

na assinatura do site. Além disso, pudemos indicar também a distância em quilômetros que 

nos interessaria na busca por casais. Como suplemento, o mecanismo de busca nos permitiu 

escolher práticas que seriam do nosso interesse.   

A navegação pelo site torna-se uma espécie de leitura de aquisições, com várias 

opções de práticas sexuais, que possivelmente fazem parte do imaginário dos casais, e as 

variações estruturais que designam diferentes situações. Ménage masculino/feminino sem 

prática bissexual ou ménage masculino/feminino com prática bissexual, troca de casal, sexo 

em grupo, exibicionismo. A troca de casal constitui apenas uma das práticas pelas quais se 

registra a parte pelo todo neste universo em que a diversidade das práticas sexuais torna-se 

extensa. O filtro seguinte se refere à delimitação de idade que o site impõe aos demais 

usuários. O uso de algoritmos para marcação de diferença permite que o usuário também 

delimite ao site indicar apenas outros usuários com mesmas características e preferências.    

O último registro do perfil a ser feito se trata dos fetiches de interesse do usuário. O 

site sugere 23 variações de práticas sexuais. Ao marcar as práticas de interesse, o usuário 

pode ter seu perfil aproximado, via algoritmo, a pessoas e casais interessados em práticas 

relacionadas a fetiches diversos, como dominação, submissão, sadismo, podolatria, inversão, 

entre outros que constituem a noção de sexualidade dissidente.   

A assinatura gratuita permite apenas a postagem de fotos. Não permite a postagem 

de vídeos e tem mensagens e livecam limitadas,. Ao buscar funcionalidade não disponível 

                                                 
9 Um homem "cuckold" é uma espécie de voyer que gosta de imaginar, saber ou de ver a própria companheira 

(hot wife ou esposa gostosa) tendo prazer com outro homem (bull ou comedor). Pode ter diferentes interesses, 

passando pelo prazer no ciúme (zelofilia), submissão, humilhação, prazer e medo da traição, além do próprio 

voyeurismo. Fonte: Cuckold. Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Cuckold>. Acesso em 20.04.2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuckold
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para contas gratuitas, surge a tela abaixo., que mostra as vantagens de se tornar membro 

VIP. 

Figura  5: seja VIP no Sexlog 
 

 
Fonte: Sexlog 

 

7 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Os estudos já realizados sobre swing e as evidências da netnografia inicial neste 

trabalho sobre o site analisado apresentam indícios de que o espaço liso do amor livre foi 

capturado pelo espaço estriado do sexo recreativo e social do swing. O swing torna-se uma 

prática codificada, com normas que se  tornam regras, e que não tem em sua discursividade 

algo que tente romper com as conjugalidades e o casamento, conforme demonstram os 

vídeos tutoriais do site.   

Ao contrário do senso comum, que entende o swing como evolução do amor livre, a 

hipótese desenvolvida inicialmente neste estudo é a de que o swing não se torna 

emancipatório em relação às relações estáveis. As evidências são de que a prática social do 

swing, em vez de contestar as relações estáveis, transferem a imagem da monogamia no 

âmbito do social e atualiza as diferentes formas de desejo no âmbito das relações virtuais, o 

que não significa que estas não tendem a convergir para relações presenciais.   

O site especializado em swing consiste em agrupar numa página na internet 

funcionalidades que facilitem o uso midiático e a interação entre os participantes. Assim, o 
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site além do agrupamento de conteúdo; oferece dispositivos construídos por meio de 

escolhas conscientes de diversos elementos, como seleção do conteúdo a ser publicado, 

além de decisões referentes ao design do website, como hiperlinks, tipografia e leiaute.    

Desse modo, o Sexlog evidencia fator de posicionamento consciente sobre as 

interações dos usuários e, portanto, e constitui ponto de partida para a netnografia da 

comunidade swinger. Como primeiras impressões, categorias encontradas e enunciados  

observados na plataforma refletem saberes, opiniões e desejos do público do site 

pesquisado, por se tratar de representações midiáticas produzidas com base em 

informações dos próprios usuários.   

Em tempos de isolamento social, as redes sociais especializadas em swing ganham 

relevância na socialidade da comunidade praticante dessa modalidade sexual. Para o site 

Sexlog, que agrega adeptos da modalidade, na condição de consumidores, o recomendado 

distanciamento social, ao contrário de diminuir o interesse dos participantes, revelou-se 

oportunidade de expansão, pois os planos de assinatura paga oferecem recursos de TICs que 

ampliam as possibilidades de interação por meio do uso midiático das ferramentas virtuais 

oferecidas, conforme Figura 5.   

Alguns focos de ressignificação relacionados ao sentido, ao papel e aos usos da 

terminologia do swing vinculam-se a determinadas categorias nativas e narrativas utilizadas 

pelos praticantes para a constituição de identificações que remetem a uma reinterpretação 

de conceitos acadêmicos como construção social da comunidade. Essas narrativas e 

categorias nativas organizam sentidos de “ser swinger”, o modo como significam a sua 

identidade  através de atividades e preferências sexuais.  O site Sexlog se apropria dessas 

categorias nativas e as gerencia para organizar e aproximar subgrupos da comunidade. Por 

isso, optamos por utilizar tais categorias na codificação dos indicadores utilizados neste 

trabalho. Os praticantes de swing remetem seus sentidos à seleção de parceiros e à 

construção de significados, constituindo critérios para a formação dos subgrupos.   

O sentido atribuído ao objeto, como prática social relacionada à comunidade à 

ressignificação da cultura swinger é realizada pelo site no contexto da produção de uma 

estratégia retórica que textualiza a experiência dos membros, reordenando as 

representações coletivas presentes na comunidade. Este processo de representação 

possibilita analisarmos a organização da comunidade. Advogando para o processo utilizado 
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pelo eficácia e legitimidade enquanto lugar (re)produtor de discursos, o estabelecimento de 

uma narrativa que organiza um espaço fundado na reelaboração dos sentidos da 

preferências, práticas sexuais e  múltiplas referências de experiências compartilhadas e 

presentes na literatura e espaços frequentados pelos swIngers. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

TRANSFORMATIONS OF SWINGER COMMUNITARISM IN TIMES OF CYBERCULTURE 
 

ABSTRACT 
 
This work refers to an ongoing research whose objective is to understand the transformations in the 
communitarianism of the recreational and social practice of swing in the midst of the communicative 
processes of Cyberculture. In the Communication as Cultural studies model, which has an interface 
between interdisciplinarity and the Social and Human Sciences, the use of media devices and the 
reinvention of swinger communitarianism show the conditioning property of Communication in the 
production of distinct logics that subject different views of sexuality nowadays. As this practice is 
considered “dissident”, as it escapes socially hegemonic norms, it is relevant to understand the 
cultural and technological context that allows the release of moralizing and social barriers, in order to 
provide such a transformation in urban societies. On a theoretical level, it considers the 
interconnection between sociality, communitarianism and networked communication, comparing 
cybernetic communitarianism with the one before it. Such concepts are used to dialogue with the 
theme of swing, associating it with information and communication technologies. After a literature 
review on the subject, in this work, we chose to adopt netnography as the main methodological 
support for the research, aiming to find online what other background research could not access 
offline, especially in times of pandemic, such as facts, dynamics and interactions that can be found 
precisely by the netnographic method. Thus, these cultural transformations are analyzed based on 
observations made on a website aimed at the adult audience that forms an indiscernible swinger 
communitarianism, the Sexlog, with more than 15 million registered profiles, including more than 
100,000 paid subscribers, registered until 2021 Among the partial conclusions, there is evidence that 
the categories found and the statements we observe on the platform reflect, to a large extent, the 
knowledge, opinions and desires of the researched site's audience, as they are media 
representations produced based on information from the website users themselves. It is also visible 
that the striated space of swing and the capture of free love by the state apparatus update the 
cession and discontinuity of what is called contemporary. 
 
Keywords: Sexuality; Information and Communication Technologies (ICTs); Digital culture.  
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UMA CERTA DIMENSÃO COMUNICACIONAL DO CONSUMO 
 

Ana Francisca Baggio da Silva1 

 
 

RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de articulação teórica e 
epistemológica, baseada no tensionamento de um conjunto de autores que tratam da comunicação 
e do consumo. A partir da explanação da construção epistemológica proposta por José Luiz Braga, 
que aborda a interação social como lugar da comunicação, e de conjunto de autores que 
fundamentam uma visão simbólica do consumo, propõe-se um modo pelo qual essas duas faces 
podem ser teorizadas em entrelaçamento. Cogita-se o consumo como um dispositivo interacional no 
e por meio do qual significados são criados, compartilhados e colocados em circulação, constituindo-
se, assim, como objeto de estudo comunicacional. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Interação; Dispositivos interacionais; Simbólico.  

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A centralidade da comunicação na natureza e no cotidiano humano dá como certa a 

percepção da presença do fenômeno em “todo lugar”. Essa amplitude é desafio para a 

comunidade acadêmica da área, em seus esforços e discussões, no sentido de delimitar a 

comunicação como ciência e de qual objeto2. Sem prender-se a isso, a investigação acerca da 

Comunicação admite um sem número de abordagens e possibilidades, tanto a respeito do 

lugar que o fenômeno ocupa, quanto com relação ao modo pelo qual pode ser mirado ao ter 

em vista a pesquisa dos mais variados objetos, a partir de um recorte comunicacional.  

Tomada essa pluralidade como algo positivo e inevitável, frente à inegável riqueza de 

aspectos que constituem e entrelaçam o fenômeno às mais variadas ações humanas e 

sociais, não se pode deixar de admitir que a disponibilidade de tão vasto cardápio de 

“modos de ver” pode trazer dúvidas, ou até certa confusão. Principalmente, a estudantes do 

campo, no momento de identificar e escolher uma determinada abordagem da comunicação 

para assentar e desenvolver suas pesquisas iniciais à respeito do objeto definido. Nesse 

sentido, mesmo sabendo, de alguma forma, muitas vezes intuitiva, que a comunicação “está 

                                                 
1 Graduada em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela PUCRS. Mestranda do Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo, ESPM/SP, chicabaggio@yahoo.com.br 

2 Sobre o debate a respeito do “lugar” da comunicação, ver (FRANÇA, 2001); (MARTINO, 2003); (SODRÉ, 2014). 
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lá”, há dificuldade em teorizar e demonstrar como e por que se dá o recorte comunicacional 

da pesquisa. Em boa parte, isso ocorre por não se conseguir vislumbrar com clareza sobre 

qual comunicação se quer falar.   

Algo semelhante ocorre ao eleger-se o consumo como objeto de estudo. Sendo esse 

um processo que adquiriu posição central na vida em sociedade contemporânea e tendo 

tido diversas abordagens, advindas de áreas distintas ao longo do tempo, a noção de 

consumo traz consigo uma miríade de aspectos que podem ser problematizados, variados de 

acordo com a ótica que se pretende aplicar. A união dessas duas faces – comunicação e 

consumo -, tão marcantes nas relações sociais, ocorre justamente devido à urgência com 

que acontecem na era atual. Dimensões referentes a seu entrelaçamento passam a ganhar 

espaço nos estudos de comunicação.   

Nesse sentido, este artigo teórico tem como objetivo revelar, a partir de uma 

abordagem específica da comunicação e de um entendimento construído sobre o consumo, 

um possível caminho a ser seguido em uma pesquisa em que se pretenda trabalhar uma 

dimensão comunicacional do estudo do consumo. A partir da explanação da epistemologia 

que propõe a interação como lugar da comunicação, e de um conjunto teórico que 

fundamenta o viés simbólico do consumo, intenciona-se ter um “mapa” inicial, a partir do 

qual estudos de objetos específicos, em uma ótica de interface entre comunicação e 

consumo, podem encontrar uma maneira na qual se faz esses dois eixos integrarem-se.  

 

2 FRENTE A UM GRANDE CARDÁPIO DE “MODOS DE VER”  

A construção epistemológica da comunicação de José Luiz Braga busca transcender a 

aparentemente inesgotável discussão sobre possíveis determinações que venham a 

enquadrar o estudo da área como ciência e, assim, definir suas delimitações. Sobre esse 

esforço, o autor afirma preferir a expressão “constituição” à “construção”, alegando que, no 

primeiro, é possível comparecer dois sentidos complementares e relevantes sobre o tema: 

“o constituir-se enquanto processo de elaboração do campo – a construção propriamente 

dita; e a organização interna da coisa, que assim a constitui” (BRAGA, 2011, p. 63).   

Sobre sua reflexão acerca da constituição do campo da comunicação ressalta-se, 

aqui, dois aspectos amplamente presentes na mencionada deliberação a respeito do 
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desenho do campo, em relação as quais, Braga discorre e avança – a questão da 

interdisciplinaridade e a do objeto de estudo da disciplina. Primeiramente, no que se refere 

à interdisciplinaridade, Braga afirma que a denominação enfática da comunicação como 

campo interdisciplinar é óbvia e redundante, logo ociosa. Assim, adota expressamente uma 

posição de recusa a explicações do campo da comunicação que meramente situem-no como 

um campo interdisciplinar. O autor argumenta sua postura explanando que o conceito de 

interdisciplinaridade pode significar duas coisas, a primeira corresponde à sua percepção de 

que qualquer campo de estudos, hoje, vê-se – inevitavelmente, atravessado por dados, 

conhecimentos, abordagens com concepção e desenvolvimento oriundos de outras 

disciplinas (Braga, 2011). Nessa linha, todos os campos de conhecimento seriam 

interdisciplinares, de maneira que não tem existência isolada e estanque, o que exemplifica 

citando a física em relação à matemática ou à química, a biologia com relação à química e a 

física e, ainda, ambas com relação à engenharia.    

O segundo sentido apontado por Braga ao recusar uma visão conformada e 

simplificadora da comunicação como área de estudo interdisciplinar refere-se a um claro 

espaço de interface, no qual certo âmbito de conhecimentos se constrói na confluência de 

duas ou mais disciplinas estabelecidas, exemplificando esse ponto a partir da 

psicossociologia, da sociologia jurídica e da bioquímica. Nesse caso, o autor pontua que:  

seria preciso estudar o conjunto específico de disciplinas, com seus fornecimentos 
e preocupações específicas que estariam compondo a interface interdisciplinar; e 
sobretudo as vinculações e encadeamentos que fazem interagir estes 
fornecimentos – o que nos parece bastante difícil de se capturar enquanto 
características constituintes básicas do Campo da Comunicação (BRAGA, 2011, 
p.63)3  

No que se refere à discussão do(s) objeto(s) de estudos caracterizados como dá áre 

da comunicação, segundo aspecto que se pretende salientar aqui a partir da visão de Braga, 

há duas alternativas ou tendências que o autor ressalta como problemáticas e que 

permeiam a discussão no e sobre o campo. Nessa perspectiva, por um lado, a comunicação 

surge como uma questão holística, demasiadamente ampla e difusa, presente em toda e 

qualquer atividade humana, tornando o objeto inapreensível, a partir da conclusão de que 

tudo é comunicação. Sobre esse ponto, Braga discorre que tal postura pode ter validade em 

um ângulo filosófico, porém, não deixa margem para a realização de uma pesquisa 

                                                 
3 Grifo no original. 
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pretendida como identificável e, assim, aponta que ao espalhar-se como objeto para todas 

as áreas, a comunicação estando em todas as pautas, não está em lugar nenhum. Por outro 

lado, há a tendência inversa, ao insistir-se na escolha e seleção de objetos específicos 

identificadores da área. Aqui, há que se apontar para o risco de se cair em um reducionismo 

lógico, banindo perspectivas periféricas ou aparentemente externas ao campo, contudo, 

certamente, pertinentes ao desenvolvimento do seu conhecimento. Na adoção de uma 

posição, que se diga especializada, depara-se com a percepção de que ângulos 

especializados dos possíveis objetos parecem já ser a arena de observação de outra área, 

como a linguística, a sociologia, a economia (BRAGA, 2011, p.65).    

Uma possibilidade de uma visão especializada da comunicação se dá a partir da 

questão do estudo das mídias, o que, à primeira vista, pode mostrar-se elementarmente 

óbvio para uns e confortável para outros. Sobre isso, Braga salienta que tal abordagem tem 

a seu favor os fatos de que o “objeto” mídias não parece pertencer a nenhuma disciplina 

constituída, e de que um número expressivamente majoritário das pesquisas da área se 

organiza em torno das mídias e de seus processos. Entretanto, o autor pondera que mesmo 

que esse ângulo apareça como zona de conforto, há que se reconhecer que as mídias são 

objeto possível para todas as ciências humanas sociais, e o são, assim, frequentemente 

tratadas, seja de uma perspectiva comunicacional ou não. Além disso, observa que há 

questões claramente comunicacionais que não incluem as mídias como horizonte de 

observação e reflexão (BRAGA, 2016, p.128). Marialva Barbosa é enfática ao corroborar com 

uma visão plural sobre os interesses pertinentes ao campo da comunicação: “parece 

evidente que a Comunicação não se ocupa apenas do estudo da mídia e dos seus processos 

midiáticos. Seria muito pouco para definir epistemologicamente um campo e não 

corresponderia ao diagnóstico acordado como legítimo da centralidade da comunicação no 

século XXI” (BARBOSA, 2016, p.201).   

É a partir das mencionadas questões “claramente comunicacionais”, que não 

necessariamente incluem uma discussão acerca das mídias, que Braga encaminha seu 

posicionamento sobre a questão do objeto em relação à Comunicação. Para ele, não cabe o 

pensamento de um campo de estudos coerentes apenas em termos temáticos. Mais do que 

se pensar em temas e objetos próprios e, unicamente pertencentes à comunicação, o 

interesse de estudo da área deve girar em torno de “problemas comunicacionais” (BRAGA, 
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2011, p.66). Assim, o corpo de estudos da comunicação não se dá pela delimitação de 

objetos específicos, mas pelo ângulo comunicacional que se dá aos objetos na pesquisa:  

...me parece claro, hoje, que o objeto da comunicação não pode ser apreendido 
enquanto “coisas” nem “temas”, mas sim como um certo tipo de processos 
epistemicamente caracterizados por uma perspectiva comunicacional – nosso 
esforço é o de perceber processos sociais em geral4 pela ótica que neles busca a 

distinção do fenômeno. (...) O relevante é que nossas conjecturas sejam postas a 
teste por sua capacidade para desvelar e explicitar os processos que, de um modo 
ou de outro, resultem em distinção crescentemente clara sobre o que se pretenda 
caracterizar como fenômeno comunicacional (BRAGA, 2011, p.66).  

França (2016, p. 157) colabora com a visão de Braga, ao afirmar que, “tal ou tal 

objeto ou prática não são em si comunicacionais, e apenas existem a partir do momento em 

que os nomeamos e os enxergamos como tal; é resultado de vermos (ou buscarmos 

enxergar) nesses objetos e práticas, uma dimensão comunicativa”. Já Barbosa opõe-se à 

segunda parte da colocação de Braga e acrescenta o elemento da contemporaneidade - que 

fará parte da discussão ao longo deste texto: “não cabe na construção de um argumento em 

torno da especificidade do saber comunicacional tomar como ponto de partida a justificativa 

de sua relevância. A sua relevância está dada pelo contemporâneo” (BARBOSA, 2016, p. 

201). Ainda que Braga não inicie suas reflexões a partir da justificativa da relevância do 

campo, traz ela à discussão.    

 

4 TRANSCENDENDO A OCIOSIDADE: A INTERAÇÃO SOCIAL COMO LUGAR DA 

COMUNICAÇÃO 

A contribuição de Braga para a epistemologia da comunicação não se baseia somente 

na busca pela superação do foco reflexivo do campo em torno de como delimitá-lo e 

desenhá-lo como ciência, o que faz com fundamentação e clareza. Mais do que isso, ocupa-

se em desenvolver o pensamento que abarca sua afirmativa do comunicacional a partir do 

ângulo e não do objeto e propõe o lugar de onde esse ângulo pode ser melhor mirado. 

Parece o mais apropriado, aqui, utilizar-se das próprias palavras do autor para sintetizar o 

que foi colocado:  

preferimos, então, uma aproximação mais abrangente do fenômeno 
comunicacional. Vemos a comunicação como um trabalho de compartilhamento 
entre diferenças humanas e sociais. Os motivos, os objetivos e os procedimentos 

                                                 
4 Grifo no original. 
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podem variar indefinidamente; mas o processo de compartilhamento aparece 
sempre como modo de enfrentar, resolver ou fazer agir as diferenças – para um fim 
prático qualquer, para objetivos de criação e conhecimento, ou pelo simples jogo 
da interação. Isso corresponde a considerar a interação social5 (em sentido 

abrangente e diversificado) como o contexto principal da comunicação (...) (BRAGA, 
2016, p. 128).  

Braga evoca Francisco Rüdiger em sua partilha pela perspectiva abrangente da 

comunicação, que examina e lembra que Rüdiger refere-se ao objeto de uma teoria da 

comunicação como sendo a “conversação” da sociedade, e que se utiliza da visão de Gabriel 

Tarde para desenvolver a proposição de que a conversação é constituída por uma espécie de 

mediação cotidiana das relações sociais, da difusão de ideias e da formação das condutas 

que têm lugar na sociedade (RÜDIGER, 1998 apud BRAGA, 2011, p. 66). O termo 

(conversação) utilizado por Rüdiger e Tarde é valorizado por Braga, que afirma que 

“conversar” chama a atenção para o aspecto da troca comunicacional, ainda que o objeto de 

uma conversa possa ser de diversas naturezas, como econômica, política, científica. 

Contudo, mesmo ao aceitar o conceito, faz uma ressalva sobre como entende a melhor 

maneira de dizê-lo. Elege, então, a expressão “interação social”, alternando para “interação 

comunicacional” quando se faça necessária maior explicitação ou, ainda, simplesmente 

“interação”, pontuando que abrange, porém não se restringe, às trocas referentes ao 

modelo alternado-recíproco.   

O ângulo comunicacional a ser empreendido aos objetos, trazido por Braga, se dá a 

partir da interação social. A maneira como o autor refere-se a ela, sem pretensão de defini-

la, é de que se trata dos processos simbólicos e práticos que organizam trocas entre os seres 

humanos, viabilizam diversas ações e objetivos nos quais estejam engajados, assim como 

toda e qualquer atuação que solicite coparticipação. Além disso, acrescenta que a interação 

social abarca o que decorre do esforço humano de enfrentar as injunções do mundo e de 

desenvolver atuações para seus objetivos, o “estar em contato”, quer seja solidário ou 

conflitivo (sendo que, provavelmente, haja dosagens de ambos), por coordenação de 

esforços ou por competição ou, ainda, por dominação (BRAGA, 2011, p. 66).   

A partir da visão do autor, o fenômeno comunicacional se realiza em episódios de 

interação entre pessoas e/ou grupos, de forma interpessoal ou midiatizada. Nessa linha, as 

                                                 
5 Grifo nosso. 
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interações envolvem uma grande variedade de circunstâncias, processos, participantes, 

objetivos e encaminhamentos (BRAGA, 2011b, p.4). A hipótese heurística de 

encaminhamento proposta por Braga considera dispositivos interacionais6 como o adequado 

“lugar de observação” da Comunicação. Em artigo apresentado no XX Encontro da Compós, 

em 2011, encontra-se sobre a ideia o seguinte:  

cada episódio comunicacional, na sua prática de fenômeno em ação, recorre a 
determinadas matrizes interacionais e modos práticos compartilhados para fazer 
avançar a interação. Tais matrizes – culturalmente disponíveis no ambiente social 
(e em constante reelaboração e invenção) correspondem ao que chamamos aqui 
de “dispositivos interacionais” (BRAGA, 2011b, p.5).  

A teorização acerca do que Braga postula como dispositivos interacionais está 

fortemente relacionada com uma de suas premissas sobre a comunicação, que segundo o 

autor é tentativa, realiza-se probabilisticamente, com graus variados de “sucesso”. Para ele, 

essa tentativa se refere mais ao que a sociedade tenta viabilizar nas suas interações, do que 

ao esforço de atingir objetivos diferenciados pelos participantes (BRAGA, 2011b, p.6). E, 

assim, segue-se no artigo mencionado que, “o que importa é assinalar que tais dispositivos 

são elaborados através do processo mesmo de interações tentativas – que geram, por 

aproximação sucessiva, modos e táticas na busca de uma efetividade comunicacional 

ampliada, desenvolvendo, na prática, objetivos e critérios indicadores de sucesso” (BRAGA, 

2011b, p.8).    

Em capítulo publicado no livro Epistemologia da Comunicação no Brasil – trajetórias 

autorreflexivas de 2016, organizado por Maria Immacolata Vassalo Lopes, Braga segue 

desenvolvendo e complementando seu entendimento sobre os dispositivos interacionais. 

Nesse ponto, o autor afirma que a redução da ambiguidade interacional, o ajuste possível 

entre interpretações não coincidentes e a clareza de percepção dos referentes não podem 

ser subsumidos a uma regra geral, mas que, nem por isso, a cada episódio interacional os 

participantes são obrigados a inventar e desenvolver novos processos inteiramente 

específicos e originais, a serviço de seus objetivos de relação.   

Sobre isso, constatamos, ao invés, a existência – socialmente produzida e 
disponível – de uma grande quantidade de “táticas-padrão”, de modelos 
reconhecidos que podem ser chamados pelos participantes a serviço da 
comunicação. Trata-se daqueles processos desenvolvidos pelas sociedades, em 
suas tentativas constantes de viabilizar sua própria interação (BRAGA, 2016, p.136).   

                                                 
6 Grifo nosso. 
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A partir daí, segue em tom conclusivo, ao afirmar que é possível considerar os 

dispositivos de interação como espaços e modos de uso, que não apenas podem se 

caracterizar por regras institucionais ou por tecnologias acionadas, mas também pelas 

estratégias, pelo “ensaio-e-erro”, pelos agenciamentos táticos locais, ou seja, pelos 

processos específicos da experiência vivida e das práticas sociais. Braga observa, ainda, que 

ao tratar de regras e agenciamentos táticos, considera os dispositivos interacionais como 

modelos muito diversamente compostos de códigos e inferências, fato que crê ser evidente, 

aliás, na medida em que tais dispositivos são comunicacionalmente desenvolvidos e 

culturalmente acionados para o exercício de episódios interacionais (BRAGA, 2016, p.137).  

 

5 DE QUE CONSUMO SE QUER FALAR? 

Para o desenvolvimento deste trabalho, que pretende clarificar uma possibilidade da 

relação comunicação/consumo ou, mais do que isso, propor uma articulação que sirva ao 

propósito de pesquisar a dimensão comunicacional no estudo do consumo, tão importante 

como localizar o que aqui se entende por comunicação é pontuar sobre que consumo é esse 

que se propõe estudar, a partir de um olhar comunicacional. Taschner (1997) facilita a tarefa 

a respeito do percurso das teorizações sobre o significado do consumo ao longo dos últimos 

séculos.  Em uma espécie de “linha do tempo”, contribui sintetizando importantes visões 

que marcaram a discussão do consumo. De Marx, com o consumo como realização da 

produção, passa ao consumo conspícuo de Veblen e à busca pelo prestígio de Elias. Discorre 

sobre Braudel e o consumo do luxo como poder, marcado no governo de Luís XIV, 

abordando, ainda, a pátina e o novo, a partir de McCracken, e a moda que supera a tradição, 

sob o viés de Lipovestky.    

Cada uma dessas abordagens tem sua validade e, certamente, são relevantes no 

sentido de evolução e aprofundamento no estudo do consumo, que vem ocorrendo à 

medida que o próprio consumo passa, ao longo do tempo, a se tornar mais relevante e 

central no cotidiano social. É inevitável reconhecer o valor dessas abordagens na evolução 

do conhecimento a respeito do consumo, sobretudo no que se refere à construção da 

trajetória reflexiva que permite, dentre outras opções, chegar ao foco de discussão que aqui 

se quer. Dito isso, coloca-se que, na visão que se tem nesse trabalho, o intuito não é o de se 

estabelecer, de maneira definidora, o significado do consumo, tampouco, marcar sua 
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localização no tempo, através de períodos e fatos temporais específicos, ou ainda, utilizar-se 

de uma ou outra terminologia que possam exprimir essa marcação no tempo. O que se 

pretende é explorar que significados são produzidos, compartilhados e postos em circulação 

por meio do consumo na contemporaneidade.    

A visão que se busca estabelecer nesta pesquisa se dá a partir da afirmação do 

caráter simbólico do consumo como premissa e da centralidade desse ato social na 

ocorrência e na organização da vida social atual. Uma importante noção, nesse sentido, é de 

cultura do consumo. Podemos compreendê-la, a partir da visão de Slater:  

a noção de cultura do consumo implica que, no mundo moderno, as práticas sociais 
e os valores culturais, ideias, aspirações e identidades básicos são definidos e 
orientados em relação ao consumo, e não a outras dimensões sociais como 
trabalho ou cidadania (...). Portanto, ao falar da sociedade moderna como uma 
cultura do consumo, as pessoas não estão se referindo apenas a um determinado 
tipo de necessidades e objetos - a uma determinada cultura do consumo – mas a 
uma cultura de consumo. Falar dessa forma é considerar os valores dominantes de 
uma sociedade como valores que não só são organizados pelas práticas de 
consumo, mas também, de certo modo, derivados delas (SLATER, 2002, p. 32).    

 

6 O VIÉS SIMBÓLICO DO CONSUMO: IDENTIDADE, CULTURA E SIGNIFICAÇÃO 

Tratar do consumo a partir de seu viés simbólico, produtor de significados, e por um 

recorte de dimensão comunicacional, pela linha do que aqui se propõe, implica observar 

algumas noções como subjetividade, identidade e cultura, que não só são consideradas a 

partir dessa abordagem, mas também remetem à posição que se tem em relação ao sujeito. 

Não se pretende, aqui, esgotar essas noções, mas, certamente, faz-se relevante marcar, 

ainda que de modo breve, sobre seu entendimento. Para pontuar sobre subjetividade, lança-

se mão das palavras de Maria Aparecida Baccega, ao afirmar que a sociedade funciona no 

bojo de um infindável número de discursos que se cruzam, se esbarram, se anulam e se 

complementam, dinâmica da qual nascem os novos discursos, os quais alterarão os 

significados dos outros e vão alterando seus próprios significados. Quando a materialidade 

do discurso que circula é captada pelo “receptor”, este “lê” o discurso a partir do seu 

universo, também constituído pelo diálogo estabelecido entre discursos.  É em meio a seu 

cotidiano, inserido nesse universo de discursos e a partir da materialidade discursiva, que se 

constitui sua subjetividade. Logo:  
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a subjetividade nada mais é que o resultado da polifonia, das muitas vozes sociais 

que cada indivíduo recebe e tem a condição de reproduzir (paciente) e/ou 

reelaborar (agente). (...) Portador de uma subjetividade plural, o indivíduo tem 

condições de reelaborar, de inovar os discursos da sociedade, que são muitos, 

produzindo outros muitos discursos. Daí, sujeito. É essa condição de 

paciente/agente, que nos leva a designá-lo indivíduo/sujeito (BACCEGA, 1998 p. 

22).      

Nesse mesmo sentido, Gonçalves afirma:    

nossa posição é a de que a subjetividade é sempre, em qualquer momento, a 
produção de certa coerência, relativa e instável, a partir de um conjunto enorme de 
elementos, que são econômicos, sociais, corporais, religiosos, familiares, 
educacionais, idiossincráticos, etc. Toda pessoa (...) agencia em sua existência esses 
conjuntos múltiplos para existir mental e socialmente. (...) todos os sujeitos são 
iguais, no sentido de serem esses agenciamentos singulares de heterogeneidades. 
No universo da subjetividade, a regra é que não há regra (GONÇALVES, 2020, p. 
66).  

A partir do consumo e sua significação, novos territórios de pertencimento são 

desenvolvidos, participando da formação da subjetividade e da constituição das identidades 

do “sujeito-consumidor”. Por meio do consumo, o sujeito tem sua identidade revelada, seu 

lugar na hierarquia social, o poder de que se reveste. Sobre isso, Souza (2019, p. 182) aponta 

que “os sujeitos (re)configuram os objetos por meio do seu uso para comunicar uma 

mensagem sobre si ou sobre seu lugar no mundo, de acordo com suas intenções de 

comunicação e os objetivos visados por ele”.   

Souza segue seu pensamento, afirmando que em todo o processo de construção de 

sentidos, o outro participa ativamente, moldando e redefinindo seu discurso. O autor 

discorre que, assim como nos signos ou nas palavras, os objetos funcionam como pontes, 

pois seu processo de construção de sentidos depende da partilha entre o eu e o outro. 

Assim, segundo o autor, a validade dos significados dos objetos só é possível à medida que 

sua interpretação é compartilhada e aceita na esfera sociocultural. Na condição de signos, os 

objetos não têm significado isoladamente, pelo contrário, significam no arranjo e na 

combinação que os sujeitos fazem deles (SOUZA, 2019, p. 182-183). Aqui, trata-se da 

terceira noção mencionada anteriormente: cultura. Sobre esse ponto, Baccega (2013) 

ressalta que o consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas socioculturais e do 

imaginário de uma sociedade, pois os manifesta e concretiza. Assim, o consumo impregna a 

trama cultural.   
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Slater vai além sobre o aspecto cultural do consumo e sobre isso faz três importantes 

proposições. Em primeiro lugar, afirma que “todo consumo é cultural”, ao passo que sempre 

envolve significado. Para o autor, mesmo para se ter uma necessidade e agir em função dela, 

é preciso que se seja capaz de interpretar sensações, experiências e situações, assim como 

dar e transformar sentidos em relação a objetos e ações, os recursos relativos a essas 

necessidades. Para ilustrar este argumento, Slater diz que para que um objeto seja 

“comida”, precisa ter passado por uma espécie de peneira cultural que separa o 

“comestível” do “não comestível”, bem como por práticas culturais de transformação 

(coleta, preparo, cozimento). A segunda colocação de Slater a esse respeito é de que “o 

consumo sempre é cultural”, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo pensamento 

utilitarista liberal, os significados produzidos envolvidos são, necessariamente, partilhados. 

Assim, o autor pontua que mesmo as preferências individuais são, elas mesmas, formadas 

no interior de culturas. Não é que haja unanimidade e uniformidade no consumo entre os 

membros de uma determinada cultura, mas quando as necessidades são formuladas, 

significativamente, elas estão baseadas em línguas, valores, hábitos de natureza social, 

mesmo quando esses são contestados, rejeitados ou reinterpretados no plano individual 

(SLATER, 2012, p. 131).   

Em terceiro lugar, Slater defende que “todas as formas de consumo são 

culturalmente específicas”, ou seja, estão articuladas dentro ou relativamente a modos de 

vida significativos e específicos. Sobre isso, postula, utilizando o mesmo exemplo anterior, 

que ninguém, simplesmente, come “comida”. Ou come um “sanduíche” ou um “sushi”, 

sendo que nenhum desses é apenas “comido”, mas comido como “almoço”, “aperitivo”.  

Finaliza, afirmando que é através dessas formas de consumo culturalmente específicas que 

se produz e reproduz culturas, relações sociais, enfim, a sociedade. Participar de uma cultura 

ou modo de vida, em contraposição a estar ou manter-se vivo, implica o conhecimento de 

códigos locais sobre necessidades e coisas. Ao conhecer-se e utilizar-se tais códigos de 

consumo de uma cultura, se reproduz e se demonstra a participação individual em uma dada 

ordem social, ou seja, essa participação é representada. A esse respeito, coloca que “minha 

identidade enquanto membro de uma cultura é representada através da estrutura 

significativa de minhas ações sociais – o fato de que faço coisas deste jeito, e não daquele. 
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Não só minha identidade, mas as próprias relações sociais são reproduzidas através de 

consumo culturalmente específico” (SLATER, 2012, P. 131).   

Outra contribuição importante ao que aqui se delineia a respeito do consumo está 

em Douglas e Isherwood, a partir de sua obra “O Mundo dos Bens”. Trabalhando a 

articulação do consumo como uma forma de linguagem, os autores colocam as decisões de 

consumo como fonte vital da cultura. Para eles, “a cultura evolui e as pessoas desempenham 

papel na mudança. O consumo é a própria arena em que a cultura é o objeto de lutas que 

lhe conferem forma” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2014, p. 103). A afirmação é exemplificada 

na personalização de uma dona de casa que chega em casa com compras, reservando 

algumas das coisas para a casa, outras para o marido, outras para as crianças, outros itens, 

ainda, para o deleite de convidados que estão para chegar. Nesse contexto, quem ela 

convida para sua casa, que partes da casa abre a eles e com que frequência, assim como o 

que lhes oferece em termos de música, bebida e conversa, são escolhas que exprimem e 

geram cultura em seu sentido mais geral. Do mesmo modo, essas escolhas exemplificam, 

que os juízos do marido sobre quanto de seus ganhos lhe entrega ou quanto reserva para 

gastar com seus amigos, resultam na canalização dos recursos e, assim, vitalizam uma ou 

outra atividade.    

Segundo os autores, a situação ilustrada trata-se, em última análise, de juízos morais 

sobre o que é um homem ou o que é uma mulher, como o homem deve tratar seus filhos, 

como ele deve envelhecer, se deve contribuir para o sindicato, etc. Todas estas são questões 

que culminam em escolhas de consumo que podem envolver custos elevados e que, uma 

vez tomadas, podem determinar a evolução da cultura. Dessa maneira, Douglas e Isherwood 

definem o consumo como “uma área de comportamento cercada por regras que 

demonstram explicitamente que nem o comércio, nem a força se aplicam a essa relação, 

que é livre” (2014, p. 104).   

Somando-se a como estes autores definem o consumo, é pertinente para esse 

trabalho o modo como o pensam, qual seja, em vez de supor que os bens sejam necessários 

à subsistência e à exibição competitiva, supõem que os mesmos são necessários para dar 

visibilidade e estabilidade às categorias da cultura. Defendem que todas as posses materiais 

carregam significação social e concentram a parte principal de sua análise cultural em seu 

uso como comunicadores. Os bens, assim, estabelecem e mantêm relações sociais. Assim, 
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propõem os autores que: “esqueçamos que as mercadorias são boas para comer, vestir e 

abrigar; esqueçamos sua utilidade e tentemos em seu lugar a ideia de que as mercadorias 

são boas para pensar: tratemo-las como um meio não verbal para a faculdade humana de 

criar” (2014, p. 108).   

Corroborando com a visão de Douglas e Isherwood, Souza (2019, p. 187) vai além e é 

categórico ao dizer que os estudos no campo de comunicação e consumo não podem se 

limitar a definir o consumo a partir dos usos feitos pelos sujeitos. Propõe, então, ver o 

consumo como comunicação e os objetos como signos, como linguagem que articula as 

relações de comunicação na sociedade de consumo. Por fim – e aqui pega-se emprestado 

seu pensamento, o autor aponta para a necessidade de se avançar epistemologicamente 

buscando apreender o universo de sentidos construídos na relação entre os sujeitos e entre 

os objetos e os sujeitos.  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Mesmo diante da evidente, seja intuitiva ou teoricamente fundamentada, certeza da 

importância e presença tanto da comunicação quanto do consumo na vida social da 

contemporaneidade, podem não ser tão claros os modos pelos quais esses dois polos se 

relacionam. Dito de outra maneira, pode ser natural, mas talvez um pouco restrita, a análise 

dessa relação quando situa-se a partir de uma visão da comunicação como o estudo dos 

meios de comunicação e ao se entender sua relação com o consumo unicamente pelo modo 

como os media são consumidos.    

Assim, este trabalho buscou, a partir de uma visão epistemológica específica de 

comunicação e da ilustração sobre um entendimento acerca do consumo, tornar visível uma 

possível abordagem comunicacional do estudo do consumo. Nesse sentido, a partir das 

premissas, (a) a comunicação está na interação social, que pressupõe troca e 

compartilhamento de sentidos, e existem dispositivos interacionais que facilitam e tornam a 

interação efetiva e (b) o consumo tem caráter simbólico e é produtor de sentidos, pode-se 

inferir e propor o consumo como um dispositivo interacional, a partir do qual a comunicação 

pode ser observada. Com base nesse entendimento, pelo menos três grandes perguntas 
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poderão ser diversificada e inumeravelmente desdobradas e desmembradas a fim de 

nortear uma pesquisa comunicacional sobre o consumo:    

- Como determinado consumo (de alguma coisa) organiza/possibilita/promove/melhora 

determinado tipo de interação?   

- Quais sentidos são produzidos, compartilhados e ganham circulação a partir das interações 

que possibilitam?   

- - Qual é o contexto social e político-econômico no qual ocorre determinada interação e 

determinado consumo e como estes contextos influenciam sentidos que são produzidos – em que 

partes eles são reproduzidos, em que partes são reelaborados? 

-  
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A CIRCULAÇÃO É A MENSAGEM: CONTRATO DE COPRODUÇÃO DA UFSM 
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RESUMO 
 

A circulação, cada vez mais, se torna uma maneira abrangente para dialogar com os estudos sobre as 

lógicas da midiatização no tecido social. Fausto Neto aponta esse conceito como um vasto campo 

para os pesquisadores, que se articula em uma pluralidade de objetos e estudos na comunicação. 

Com esse trabalho, no entanto, pretendemos aproximar o conceito dos autores latino-americanos, 

Eliseo Veró e Fausto Neto, com o conceito do pesquisador canadense Marshall McLuhan, o meio é a 

mensagem, pensando que o meio em que circula uma mensagem auxilia na reconfiguração dos 

complexos sentidos que se produzem ante a um fluxo comunicacional dinâmico no ecossistema 

midiático. Para tanto, vamos utilizar para a análise uma adaptação da proposta metodológica do 

contrato de leitura. Nosso objetivo, nesse trabalho nosso objetivo geral é refletir sobre a 

metodologia do Verón, adaptando-a para a nossa perspectiva do contrato de coparticipação. Temos 

Como objetivo específico pretendemos aproximar o conceito da circulação com o entendimento do 

“meio é a mensagem”. Pois, entendemos que existe um contrato de coparticipação entre os agentes 

comunicacionais da Universidade Federal de Santa Maria e a partir deste os fluxos e os circuitos 

comunicacionais se complexificam, reconfigurando as estratégias comunicacionais da instituição. Os 

agentes coprodutores perpassam o contrato de coprodução, uma vez que esses se tornam 

enunciador (porque estão produzindo conteúdo sobre a Universidade Federal de Santa Maria, e 

também esperam encontra um destinatário (que são os atores sociais das suas redes sociais), diante 

das complexas relações, os agentes coparticipativos estão constantemente interagindo diante de 

complexos fluxos comunicacionais envolvendo a instituição e os demais atores sociais. Assim, 

destacamos que a circulação potencializa o entendimento do meio como mensagem, pois é através 

do suporte em que a circulação age que ela vai reconfigurar as gramáticas de produção de 

reconhecimento midiático nesses ambientes. 
 

Palavras-chave: Circulação; Reconhecimento; Contrato Coparticipação; Contrato de Leitura.  
 

 
1 INTRODUÇÃO 

Estudar a midiatização pela ótica dos estudos da América Latina, a partir dos autores 

Eliseo Verón (2004) e Antonio Fausto Neto (2010), é entender as lógicas da circulação de 

sentido ante aos complexos fluxos comunicacionais nesse novo polo comunicacional. Fausto 

Neto (2010) lembra que a circulação é um campo vasto para os estudos em comunicação, 

                                                 
1 Jornalista, pela UFSM, mestrando na linha de pesquisa Midiatização e Processos Sociais, do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade – Unisinos, bolsista CAPES. E-mail: 

brunojosefiorini@gmail.com. 

2 Administrador, pelo IFFar, mestre em engenharia da produção, pela UFSM. Docente na Faculdade de Direito 

de Santa Maria – FADISMA. E-mail: jovanipatias@gmail.com 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            657 

articulando nas mais diversas perspectivas. Assim, esse conceito tornou-se um novo polo 

comunicacional, reconfigurando as gramáticas de produção e recepção entre os atores 

sociais.   

Para articular o conceito dos autores latino-americanos, vamos tensionar a 

abordagem canadense para entender o efeito que as tecnologias desempenham nos fluxos 

comunicacionais em circulação. essa vertente teórica é abrangente, e “nasce” nos escritos 

do autor Marshall McLuhan, quando tensiona na obra “O meio é a mensagem”, publicada no 

Brasil em 1969. O autor passa a entender que os meios, a qual uma mensagem circula, é um 

elemento fundamental para a sua articulação.    

Esse trabalho é um recorte da dissertação, onde tensionamos o conceito de 

circulação a partir do nosso objeto empírico, as estratégias comunicacionais em circulação 

midiática da UFSM diante aos ataques que a instituição sofreu em 2019. Assim, nosso 

objetivo geral é refletir sobre a metodologia do Verón (2004), adaptando-a para a nossa 

perspectiva do contrato de coprodução. Como objetivo específico pretendemos aproximar o 

conceito da circulação com o entendimento do “meio é a mensagem”. Na tentativa de 

descrever como percebemos as gramáticas de produção e reconhecimento diante a 

complexificação que a circulação despontou nas ações comunicacionais que a UFSM 

empreendeu para legitimar-se no cenário de ataques.    

Nosso trabalho está dividido em três etapas. Na primeira vamos articular com os 

estudo que trabalham com o entendimento de meio ressignificação das mensagens. No 

segundo período vamos abordar a circulação, articulando com o que entendemos por ser os 

agentes coprodutores, que resultam das lógicas e dos fluxos comunicacionais emergidos 

desse novo polo comunicacional. No terceiro, vamos abordar os procedimentos 

metodológicos vamos abordar, dialogando com o recorte analítico que corresponde as 

estratégias de reconhecimento da UFSM diante os ataques que a instituição vinha 

percorrendo ao longo de 2019. Para tanto, vamos dialogar com o entendimento do contrato 

de leitura (VERÓN, 2004), sendo um acordo tácito na sociedade onde os envolvidos seguem 

normas e dinâmicas já conhecidas e aceitas. Assim, emergem articulações como o emissor, o 

enunciatário, o destinatário e o receptor.  
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2 MEIO É A MENSAGEM: ONDE CIRCULA AS MENSAGENS 

Partimos, aqui, do entendimento do aforismo deixado pelo autor canadense Marshall 

McLuhan, quando aponta “o meio é a mensagem”. O teórico foi alvo de críticas por 

interpretações erronias, quando entendia que ele desprezava o conteúdo de uma 

mensagem. Mas, na realidade, o autor pretendia ampliar as articulações acerca dos 

processos de comunicação presentes nos ‘novos meios eletrônicos’ e ampliar as discussões 

acerca da análise de conteúdo presente nas mensagens de um meio como o todo (PEREIRA, 

2011).    

Esta explicito, para os teóricos que se debruçam nos aforismos deixado por McLuhan, 

que o autor estuda as dinâmicas dos meios de comunicação e sua Interseccionalidade nas 

sociedades. Assim, o “meio não é apenas o suporte técnico, o canal neutro, invisível, pelo 

qual fluem as mensagens da mídia” (BARICHELLO, CARVALHO, 2013, p. 236). Assim como a 

circulação, os meios afetam as mensagens. Os meios articulam-se de forma a ponderar as 

gramáticas e as articulações que são empreendidas nessa ambiência, logo a circulação 

reconfigura as práticas comunicacionais, alterando os polos de produção e recepção das 

mensagens, sendo percebida como um terceiro polo comunicacional (FAUSTO NETO, 2010).  

Assim, podemos entender que o meio produz efeitos de sentidos diferentes daqueles 

encontrados nas mensagens, mas McLuhan (1964) estava ciente disso. “Característico de 

todos os meios, “[...] o “conteúdo” de qualquer meio é sempre o outro meio. O conteúdo da 

escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o conteúdo da impressão, e a impressão é o 

conteúdo do telegrafo” (McLuhan, 1964, p. 24. Livre tradução do inglês3).    

Outra possibilidade que o autor canadense traz para entender a ideia de que um 

meio é a mensagem, é diante da perspectiva que um usuário é próprio conteúdo do meio. 

“Qualquer um que exista dentro de qualquer ambiente de serviços feito pelo homem 

experimenta todos os efeitos que ele sofreria em qualquer ambiente como tal. Ambientes 

nos arrebata e nos refazem” (MCLUHAN; NEVITT, 1972, p. 89-90. Livre tradução do inglês4). 

                                                 
3 texto original: “[...] characteristic of all meida, [...] the “content” od any medium is always another medium. 

The content of writing is speech, just as the written woed is he content os print, and print is the content os the 

telegraph”. 

4 Texto original: “Everubody who exists within any manmade servisse environment experiences all the effects 

that he would undergo im amy everonment as such. Environments work us over na remake us. 
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Nessa perspectiva, McLuhan e Neviltt (1972), podemos entender o homem, que é conteúdo 

do meio, como extensões do próprio meio a qual estão inseridos.    

Os autores, que estudam essa corrente teoria, explicam que a frase do canadense 

McLuhan “o meio é a mensagem” tornou-se um marco para o ecossistema midiático. Mas, 

na obra o autor não trouxe uma definição específica do que entendia com a frase. Assim, 

desprendeu uma grama de novas interpretações sobre a ecologia da mídia.    

Barichello e Agnese (2019), ancoradas nos posicionamentos de McLuhan (2007), 

explicam que um meio sempre traz consigo, o conteúdo para outro meio. Assim, “ao atuar 

como conteúdo, o meio anterior é mais facilmente percebido, uma vez que raramente as 

pessoas percebem as características do novo meio e têm consciência do ambiente em que 

estão envolvidas” (BARICHELLO; AGNESE, 2019, p. 4).    

No ecossistema midiático, as “tecnologias midiáticas permitiram que o conteúdo 

fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção” 

(JENKINS, 2008, p. 36). Cada mídia, como o jornal impresso, o rádio, a televisão foi 

adaptando-se a suas novas e complexas relações e isso acontece no com as mídias sociais, 

por exemplo. Cada mídia que surge reconfigura e complexifica a gramática de uma nova 

mídia (FIROINI, 2019).   

Com os “novos meios” surgindo, os agentes sociais trocam os papeis e assumem o 

protagonismo nas produções de conteúdo. Reconfigurando as gramáticas de produção e de 

recepção. Carvalho e Barichello (2013) já vinham discutindo a reconfiguração nas estratégias 

comunicacionais a partir do surgimento do que se considerava as novas mídias. Para as 

autoras a comunicação interpessoal transformou a formas que as organizações pensam as 

estratégias comunicacionais, agora pautada pelas tecnologias e por novas formas de 

reconhecimento. Assim, nos parece prudente aproximar o conceito de circulação, que por 

sua vez complexifica as gramáticas midiáticas.  

 

3 CIRCULAÇÃO E AGENTES COPRODUTORES DE SENTIDOS 

Na América Latina estuda-se o conceito de circulação a partir do autor argentino 

Eliseo Verón onde, em 1986, apresentou tal conceituação no seminário realizado na 

Universidade de Buenos Aires (VERÓN, 1986). Aqui no Brasil os autores a abordar a 
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circulação midiática são o grupo de professores da linha de pesquisa “Midiatização e 

Processos Sociais”, do PPG em Ciências da Comunicação, da Unisinos, na qual me inscrevo.   

Hoje, os estudos que abordam a midiatização têm um olha mais aprimorado para a 

circulação, que foi “esquecido” por muito tempo. A partir deste conceito complexifica-se o 

modo de observar a mídia e os efeitos que esta tem no tecido social. Fausto Neto (2010) 

lembra que a atual cenário comunicacional com seus processos de midiatização crescente, 

potencializa “a circulação institui novas formas de interações entre produtores e receptores 

de mensagens, complexificando seus papéis, ao organizá-los segundo novas dinâmicas de 

interfaces” (FAUSTO NETO, 2010, p. 55). Podemos pensar, então, que sem o processo de 

circulação as estratégias de comunicação da UFSM poderiam ter tomado rumos diferentes, 

por exemplo. A UFSM desenvolveu ações para pôr em circulação estratégias que pudessem 

transformar os agentes sociais em produtores de conteúdo, com o objetivo de legitimar a 

instituição social, angariando prestígio e reconhecimento na comunidade.    

Conforme esses apontamento, talvez, seja cabível pensar a circulação como um 

“terceiro polo” na comunicação(FAUSTO NETO, 2010), que perpassa o emissor e o receptor e 

transforma-se em um ambiente de ressignificação da mensagem.    

Nessa perspectiva, é prudente delimitar que “a circulação não é a distribuição” 

(FERREIRA, 2019). Entendemos a circulação não como a tiragem de um jornal, por exemplo, 

ou a replicação de mensagens de forma automática. A circulação é um campo vasto para 

produção de sentidos. Jairo Ferreira (2019) aponta que existem três perspectivas par ase 

estudar esse conceito: a) a primeira é focada na problemática do discurso e que acentua as 

relações entre produção e reconhecimento, e tem como principais percursores Eliseo Véron 

e Antonio Fausto Neto; b) a segunda é sobre o lugar da natureza na produção social de 

sentido, do pensador argentino Mario Carlón; c) e a terceira “se direciona para o dispositivo 

em análise e de análise, em que o investigador questiona as relações possíveis visíveis em 

processos sociossêmiotécnicos que devem ser investigados” (FERREIRA, 2019, p. 149).   

Percebemos, com o auxílio dos escritos do Verón (2014) que a UFSM, ao lançar-se na 

busca por legitimidade, desenvolvendo a campanha #SouUFSM buscava reconhecimento 

midiático, que por sua vez pode até ser um sinônimo. Quando a UFSM lança uma campanha 

de coparticipação dos agentes sociais complexifica as suas abrangências. Isso acontece, 
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porque uma ação comunicacional que tem a coparticipação da comunidade da UFSM, que 

está construída em uma nova forma de ser no mundo (GOMES, 2017).   

Verón (2007; 2013) aponta, através de um gráfico essa situação, o qual nos 

adaptamos para o nosso objeto de estudo. Conforme a imagem a seguir.   

 

Figura 1: Defasagem em produção e reconhecimento adaptado para o #SouUFSM 

 

Fonte: Adaptado de VERÓN, 2013, p. 293; WESHENFELDER, 2019 

 

Com o gráfico, Verón (2013) quer explicar que existem diferenças entre as gramáticas 

e logicas de produção que são, por sua vez, diferentes das gramáticas e lógicas de 

reconhecimento, diante de um Discurso Objeto (DO). Weschenfelder (2019) traduz o texto 

que que originalmente está em espanhol. Assim, a autora pontua que as Gramáticas de 

Produção (GP) estão subordinadas as Condições de Produção (CP), o que possibilita a nossa 

compreensão da semiose, o qual estamos observando. O reconhecimento do DO, apresenta 

o gráfico diante de uma variada de Gramáticas de Reconhecimentos (GR), os quais 

necessitam de reenvios a Condição de Reconhecimento (CR). “Ocorre que os polos 

comunicacionais se articulam segundo espaço-temporalidades destintas e, desta dinâmica, 

resultam efeitos de sentidos que se manifestam em marcas de mensagens postas em 

circulação” (WESCHENFELDER, 2019, p. 64).    

Desta forma, adaptamos o gráfico do Verón (2013) para aproximar da nossa 

pesquisa. Assim, o Discurso Objeto (DO) é o #SouUFSM, sendo orquestrado pela UFSM, que 

está representado pelas Condições de Produção (CP), uma vez que agenciou a circulação das 

estratégias comunicacionais midiatizadas, que estão representadas pela Gramática de 
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Produção (GP). O Reconhecimento do DO, aqui pensado como a #SouUFSM, assim que foi 

posto em circulação, complexificou-se diante de inúmeras Gramáticas de Reconhecimento 

(GR), representado no nosso gráfico pelos agentes coprodutores, que necessitou do reenvios 

a Condição de Reconhecimento (CR), representado pela legitimação que essa instituição 

busca na ambiência digital.   

Assim, podemos entender que a UFSM pôs em circulação as Gramáticas de Produção 

das estratégias comunicacionais midiatizadas para legitimar-se diante do cenário de ataque 

que estava sofrendo. Nessa perspectiva, o #souUFSM precisava das publicações dos agentes 

coprodutores para angariar legitimação no ambiente digital, e assim conseguir desvencilhar-

se da crise o qual estava passando. Desta forma, os polos comunicacionais, da #SouUFSM, 

estavam articulando-se segundo espaço-temporalidades distintos e, desta dinâmica, 

resultam efeitos de pertencimento a um lugar – como o Sou UFSM, por exemplo. Mas assim 

como alerta Verón (2013), não temos como mensurar a repercussão total que os agentes 

coprodutores das estratégias comunicacionais midiatizadas da UFSM, porque elas foram 

múltiplas e em diferentes formatos.    

A circulação midiática nos remete a uma potente estratégia comunicacional: a 

valorização do reconhecimento. A UFSM, quando agenciou a sua circulação de sentidos, 

encontrou nesse “terceiro polo comunicacional” (FAUSTO NETO, 2010) a ambiência perfeita 

para legitimar-se diante das agressões que a universidade vinha sofrendo.  

 

4 DIÁLOGOS METODOLÓGICOS   

Nossos encaminhamentos metodológicos estão em construção, diante da dissertação 

de mestrado que estamos desenvolvendo. Assim, esse trabalho se faz necessário como uma 

possibilidade de teste para entendermos o contrato coparticipativo interacional que as 

estratégias comunicacionais da UFSM emergiram nos atores sociais, transformando-os em 

agentes coprodutores na circulação de sentidos e a instituição um agente agenciador dos 

circuitos comunicacionais.    

Aqui, destacamos os estudos do semiologista latino-americano Eliseo Verón (2004) 

na perspectiva metodológica do contrato de leitura. Entendemos essa visada teórica a partir 

de “regras, estratégias e políticas de sentidos que organizam os modos de vinculação entre 
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as ofertas e recepção dos discursos midiáticos, que se formalizam nas práticas textuais” 

(FAUSTO NETO, 2007, p. 03).    

Com a emergência das lógicas da circulação midiática, reconfigurando o 

reconhecimento midiático ante as gramáticas de produção de sentido na sociedade, acaba 

afetando o modo como os atores sociais se organizam em toda a sociedade (BORELLI, 2010). 

Na ambiência digital não é diferente. As instituições passam a exercer estratégias para 

renovar o contrato de leitura, agora afetado pelo processo de midiatização da sociedade. 

Assim como lembra Borreli (2010) o papel de manutenção de vínculos entre os campos 

sociais e o seu público passa a se exercer ante as lógicas do que entendemos, agora, da 

circulação e seus processos de produção de sentidos.   

Os dispositivos midiáticos são compreendidos, aqui nesse trabalho, mediante a um 

processo tecno-simbólico. Assim, corresponde pensar que as mediações, das plataformas, 

por exemplo, não se fazem apenas pela técnica, porque a midiatização produz efeitos 

simbólicos na construção social, “instituindo novos conceitos e contratos discursivos entre 

os campos e os sujeitos” (BORELLI, 2010, p. 06).    

Os suportes midiáticos possuem, segundo gramáticas do contrato de leitura, um 

dispositivo de enunciação. Tais dispositivos, segundo Verón (2004) parte de um enunciador, 

que representa a imagem de quem fala, a qual contêm a “relação daquele que fala ao que 

ele diz” (VERÓN, 2004, p. 217); um destinatário, que representa a “imagem daquele a quem 

o discurso é endereçado” (VERÓN, 2004, p. 218); e a relação entre ambos, que assume a 

“proposta no e pelo discurso” (VERÓN, 2004, p. 218).   

Partimos do pressuposto, que assim como no contrato, a circulação outorga no 

contrato de coparticipação interacional dinamias as quais garante a imagem de um 

enunciador, um destinatário e a simbiose entre ambos, que se apresenta em complexos 

fluxos comunicacionais. Devido a relação tempo-espacial se distinta, nesse processo, os 

circuitos se dinamizam reconfigurando o pertencimento midiático das estratégias 

comunicacionais da UFSM.    

Quando a UFSM cria ações estratégias para legitimar-se ante a um sistema de 

ataques orquestrados por agentes políticos e empresários, a instituição está tornando-se um 

enunciador, que está pensando em um destinatário, e que nessa complexa relações os 

destinatários tornam-se agentes coprodutores de sentidos.    
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Buscamos identificar os rastros da circulação (GROHMANN, 2019) de sentidos, diante 

aos ataques que a UFSM sofreu no ano de 2019. Para tanto precisamos emergir no caso da 

pesquisa e submergir, buscando procurar os sentidos de fora para dentro das ações 

midiáticas. Assim, a UFSM precisou montar um jogo de ações midiáticas diante aos ataques 

orçamentários que sofreu, em 2019, pelo MEC e o ex-ministro da educação Abraham 

Weintraub.    

O contingenciamento teve repercussões nas mídias sociais e muitos atores sociais 

ficaram a favor e muitos foram contra as falas do ministro, que apontava que os alunos 

estavam correndo nus pela universidade e que esses eventos estavam sendo promovidos 

com dinheiro das instituições. Nessa perspectiva a UFSM montou uma ação estratégica 

intitulada #SouUFSM. Assim buscamos percorrer os circuitos comunicacionais que 

desbravamos durante o período de maio a novembro de 2019. Mas, aqui, vamos trazer 

apenas um recorte a nível de exemplificar a construção do nosso diálogo.  

 

5 PRÁTICAS COMUNICACIONAIS DA UFSM 

No decorrer de 2020, Solange Prediger e Sendi Chiapinotto Spiazzi, ambas 

profissionais de Relações Públicas na UFSM, organizaram as informações da campanha 

#SouUFSM e publicaram no XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores 

de la Comunicación (ALAIC), intitulado como “Um estudo de caso sobre a campanha 

#SouUFSM”. As autoras explicam que o objetivo da campanha era a mobilização da 

sociedade em prol da manutenção da Universidade Pública, e consequentemente, da UFSM.  

Como objetivos específicos destacam-se: incentivo à mobilização em relação às 

políticas de contingenciamento no orçamento das Instituições de Ensino Federais; 

fortalecimento da imagem pública da UFSM através da divulgação de ações de 

gestão pública, ensino, pesquisa, extensão e inovação desenvolvidas na 

Universidade; mobilização das lideranças políticas, influenciadores sociais, 

imprensa, coletivos e a comunidade regional em defesa da Universidade Pública e 

da UFSM; estímulo à integração de alunos e servidores, promovendo o seu 

protagonismo comunicacional em prol da UFSM (PREDIGER; SPIAZZI, 2020, p. 2).   

Ancoradas em Berger e Luckmann (1985) e Barichello (2004), as autoras estruturam 

seu diálogo a partir da compreensão sobre o conceito de legitimação. Para entendemos esse 
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conceito, precisamos identificar o significado de instituição social. Assim, Berger e Luckmann 

explicam que a instituição está ligada “há uma tipificação reciproca de ações habituais por 

tipos de atores [sociais]” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 79 [grifos do autor]). Luciana 

Menezes Carvalho (2010) explica que  

As instituições se configuram, assim, pela repetição de práticas que se tornam 
hábitos, instituindo papais sociais relacionados ao poder de fala e ao 
reconhecimento em sociedade. Ao mesmo tempo em que um campo institucional 
é dotado de práticas aceitas como legitimas, é também constituído por regras de 
condutas (CARVALHO, 2010, p. 26).  

Portanto, toda a forma de relação humana é perpassada pela constante 

institucionalização, podendo recriar-se constantemente (CARVALHO, 2010). Nessa 

perspectiva, os campos sociais são regidos igualmente por legitimidade institucional, que 

segundo Rodrigues (1999) explica que assim como as instituições, um campo social é 

entendido como  

[...] uma instituição dotada de legitimidade indiscutível, publicamente reconhecida 
e respeitada pelo conjunto da sociedade, para criar, impor, manter, sancionar e 
restabelecer uma hierarquia de valores, assim como um conjunto de regras 
adequadas ao respeito desses valores, num determinado domínio específico da 
experiência (RODRIGUES, 1999, p. 19).  

O autor alerta, no entanto, que não se encare as organizações e as instituições como 

sinônimos. Para o autor, devemos entender as instituições como uma categoria abstrata e 

arbitrária. “Não devemos por isso confundir instituição com organização, na medida em que 

tanto pode abarcar uma ou várias organizações como pode não se concretizar em nenhuma 

organização” (RODRIGUES, 1999, p. 20). Carvalho (2010, p. 28) explica “a instituição é que 

determina um rol de normas e normas e práticas que devem envolver o fazer das 

organizações e dos indivíduos”. Assim, ao identificar uma universidade, a organização 

“precisa enquadrar-se nas obrigações e funções que se espera dela enquanto parte de uma 

instituição social, para que seja assim reconhecida e se legitime socialmente” (CARVALHO, 

2010, p. 20).    

A legitimação de ordem institucional ocorre diariamente, repedindo padrões e 

gramaticais já institucionalizada. Assim, uma instituição precisa encontrar mecanismos para 

manter-se legitimada perante seu público. Mas, os grandes desafios dessa tarefa, é na troca 

de uma gestão para a outra. Segundo Barichello (2001), a crise de legitimação das 

instituições, em sua grande maioria, é devido a transmissão das gestões. Mas a autora 

lembra que “a palavra crise já se tornou um lugar comum para ela. O termo crise, como no 
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ideograma chinês, é sinônimo de oportunidade e, nesse sentido, acreditamos que, acima de 

tudo, estar em crise significa mover-se” (BARICHELLO, 2001, p. 84).    

Enquanto uma instituição que tem como objetivo a comunhão do saber, a UFSM 

precisa valer-se de estratégias que articulem a sua interação com a sociedade, “jogando” 

com a midiatização e os processos sociais, interagindo de maneira dinâmica, de modo a 

reestruturar as interações existentes entre as instituições e as organizações e a sociedade da 

qual ela faz parte (BARICHELLO, 2001).    

Como já apontamos, a legitimação acontece diante de relações entre as instituições e 

a sociedade, atravessadas pela midiatização. Assim, chegamos ao #SouUFSM. Pensado e 

estruturado para as gramáticas de fazer-se ver, as estratégias comunicacionais das ações em 

prol da valorização da UFSM já nascem nas mídias sociais, e como um indexador (KASTNER, 

2018) de conteúdos compartilhados pelos agentes coprodutores, o que reconfigura a 

capacidade dela – a UFSM – informar e comunicar os seus atos. A UFSM, aqui, entra como 

agenciadora da circulação midiática.  

Conforme o quadro de estratégias comunicacionais elaborado pelas autoras Prediger 

e Spiazzi (2020), as ações do #souUFSm baseia-se diante de três pilares: sensibilização, 

informação e mobilização/ações. E em cada uma delas, um ou dois tipos de ação diferente.  

 

Quadro 1: Estratégias de comunicação da campanha #SouUFSM 

Estratégia comunicacionais 

Eixos Participação Online Produção de 

Conteúdo 

Assessoria de 

imprensa 

Realização de eventos 

Sensibilização X    

Informação  X X  

Mobilização/Ação    X 

Fonte: PREDIGER; SPIAZZI, 2020, p. 7 

 

O eixo de sensibilização empreendeu ações voltadas para a participação online dos 

agentes coprodutores. No eixo de informação mobiliza a produção de conteúdo e a 

assessoria de imprensa; no eixo de mobilização e ação foi realizado eventos com a 

comunidade.    
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Aqui, identificamos que o eixo de produção de conteúdo, talvez pudesse estar 

centrado também na participação dos online, uma vez que foi uma das ações que mais 

circulou midiaticamente complexificando e ressignificando o reconhecimento da instituição. 

Assim como já apontamos no capítulo, os eixos comunicacionais da #SouUFSM estavam 

articulando-se segundo espaço-temporalidades distintos e, desta dinâmica resultam efeitos 

de pertencimento complexos e múltiplos, tornando a comunidade um dos seus maiores 

pontos de reafirmação de legitimidade.   

Também, nos parece prudente pensar, que quando um agente coprodutor, utilizando 

a #SouUFSM, traz dizeres sobre as dinâmicas dentro de um laboratório, por exemplo, ele 

este criando informação sobre a UFSM. Então, talvez, cabe destacar, que todos os eixos de 

produção e reconhecimento, de certa forma se articulam em algum momento, o que 

reafirma a complexificação das ações em circulação. assim percebemos que o contrato 

coparticipativo acontece diante as interações que os atores sociais empreendem utilizando 

as estratégias que a UFSM agenciou na circulação.   

Utilizando as ferramentas de compartilhamento de mensagem automáticas do e-mail 

institucional da UFSM, o Centro de Processamento de Dados (CPD) enviou para os alunos, 

professores e técnicos-administrativos uma mensagem informada da campanha de 

contingenciamento do Governo Federal e pedindo para que a comunidade acadêmica se 

mobiliza em prol da defesa da universidade na ambiência digital.    

Com a pretensão de defesa, a universidade pede que a sua comunidade se engaje 

com a campanha e compartilhe as dinâmicas do que se aprende, ensina e pesquisa na UFSM. 

A instituição pediu para que as pessoas trocassem informações sobre como a UFSM impacta 

na sua vida e na sua comunidade. Mas, como um processo e fluxo comunicacional acontece 

de forma dinâmica, as gramáticas de cada mídia social foi alterando a própria forma de 

circular do sentido. No facebook, vemos os agentes coprodutores compartilhando vídeos, 

textos e imagens, todas com o objetivo de apontar o porquê a UFSM é importante.    

Em uma busca na plataforma Facebook, no próprio filtro de busca da plataforma, 

encontramos diversos membros dessa comunidade compartilhando vídeo com as suas 

experiências e vivencias na UFSM. Também, encontramos vídeos das manifestações que 

forma acontecendo durante o período de ataques e assim por diante. Escolhemos coletas 
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vídeos com datas variadas, para demonstrar que o que estamos tentando argumentar 

acima. Na imagem 02 podemos identificar a interface dos vídeos.  

No Twitter, por exemplo, os agentes coparticipativos estavam produzindo conteúdos 

de forma a dar vazão as ações que estavam acontecendo paralelo as estratégias midiáticas 

da UFSM. Assim, percebemos que as interações aconteciam por meio de fotos, com textos 

curtos. Assim como prevê a gramática de usabilidade dessa mídia social. Mas, temos que 

lembrar que ambas faziam parte das mesmas estratégias comunicacional da UFSM. 

 

Figura 2: Agentes coprodutores nas ações comunicacionais da UFSM  

 

Fonte: captura de tela do Facebook 
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Figura 3: Circulação de sentido no Twitter 

 

 
Fonte: captura de tela 

 

A UFSM não perde o papel de informação, nessa dinâmica. Mas agora, ela torna-se 

um agente de autoridade. Todos os conteúdos oficiais produzidos pela universidade tornam-

se relevante no sentido de produção de conteúdo de autoridade. Assim, pensamos a UFSM 

como um agente que produz conteúdos que ampliam e engajam as demais agentes 

coprodutores.   

A discussão sobre autoridade no ambiente digital, nos remete a abordar o conceito 

de capital social, abordado por. No ambiente digital, uma instituição precisa angariar quatro 

pontos centrais, que são: visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. Adaptando o 

cenário que a autora traz para a nossa pesquisa, parece-nos intercedente dialogar com três 

desses pontos. A UFSM, orquestrando as ações das estratégias comunicacionais, buscava 

visibilidade para o saber gerado pela instituição. No que tange à reputação, que estava 

sendo constantemente ferida por diferentes formas de ataque e, a autoridade, que vinha 

mediante a constante produção de conteúdo oficial pela assessoria de comunicação da 

universidade. Estas relações e estratégias serão exploradas em nosso capítulo de imersão 

nos empíricos.  

 

6 CONCLUSÕES 

Percebemos, que as estratégias comunicacionais da UFSM circularam em diferentes 

mídias sociais. muitas se articulavam, entre si, dando até mesmo um sentido ecossistêmico 
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para as ações comunicacionais empreendida pela instituição. Mas, percebemos que as 

dinâmicas de cada mídia sociam interferiu nas complexas articulações que a circulação 

produz nos agentes coprodutores    

No Facebook, por exemplo, a produção de conteúdo que emerge diante da 

#SouUFSM era em texto e vídeos. Os agentes coprodutores buscavam por meio dessas 

gramáticas de produção fazer circular o conteúdo sobre a importância da UFSM na sua vida, 

comunidade e como essa instituição impactava na vida de cada um deles. Já no Twitter, 

reconfigurou-se diante de imagens e breves frases, como “não vai ter corte, vai ter luta”. Na 

gramática desta mídia social, os agentes coprodutores precisavam expressar suas opiniões 

de maneira mais sucinta, com utilizando mais hashtags e participando mias efetivamente das 

estratégias comunicacionais.    

Assim, percebemos que as estratégias comunicacionais da UFSM se desenvolviam em 

ambas as mídias sociais, e forma se autorreferenciando, em muitos os casos, quando o 

conteúdo era compartilhado em ambas as plataformas, apenas sendo ajustada a narrativa. 

Assim, destacamos que a circulação potencializa o entendimento do meio como mensagem, 

pois é através do suporte em que a circulação age que ela vai reconfigurar as gramáticas de 

produção de reconhecimento midiático nesses ambientes.    

Os agentes coprodutores perpassam o contrato de coprodução, uma vez que esses se 

tornam enunciador (porque estão produzindo conteúdo sobre a UFSM), e também esperam 

encontra um destinatário (que são os atores sociais das suas redes sociais), diante das 

complexas relações, os agentes coparticipativos estão constantemente interagindo diante de 

complexos fluxos comunicacionais envolvendo a instituição e os demais atores sociais. Na 

perspectiva de McLuhan, os agentes coparticipativos tornam-se o próprio conteúdo dos 

meios, alimentando-os e sendo pauta para outras dinâmicas interacionais, uma vez que a 

circulação reconfigura as gramáticas de produção e recepção desse conteúdo. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            671 

CIRCULATION IS THE MESSAGE: UFSM COPRODUCTION CONTRACT 

 

ABSTRACT  

 

Circulation, increasingly, becomes a way to approach to dialogue with studies on the logics of 
mediatization in the social fabric. Fausto Neto points out this concept as a vast field for researchers, 
which is articulated in a plurality of objects and studies in communication. With this work, however, 
we intend to approximate the concept of the Latin American authors, Eliseo Veró and Fausto Neto, 
with the concept of the Canadian researcher Marshall McLuhan, the medium is the message, thinking 
that the medium in which a message circulates helps in the reconfiguration of the complex meanings 
that differ before a dynamic communicational flow in the media ecosystem. For that, we will use the 
analysis an adaptation of the methodological proposal of the reading contract. Our objective, in this 
work, our general objective is to reflect on Verón's methodology, adapting it to our perspective of 
the co-participation contract. Our specific objective is to bring the concept of circulation closer to the 
understanding of “the medium is the message”. For, we understand that there is a co-participation 
contract between the communication agents of the Federal University of Santa Maria and from these 
flows and communication circuits become more complex, reconfiguring the institution's 
communication strategies. Co-producer agents permeate the co-production contract, as they 
become enunciators (because they are producing content about the Federal University of Santa 
Maria, and also find a recipient (who are the social actors of their social networks), given the complex 
relationships, co-participant agents are constantly interacting with data from communication flows 
involving the institution and other social actors. Thus, we emphasize that circulation enhances the 
understanding of the medium as a message, as it is through the support in which the circulation age 
that it will reconfigure the grammars of the production of media recognition in environments. 

 

Keywords: Circulation; Recognition; Co-participation Agreement; Reading Contract. 
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PRODUTOS RADIOFÔNICOS E TERRITÓRIO COMUNICACIONAL: ENTRE O 
COMUNICACIONAL E O SENSÍVEL 

 
Priscilla de Souza Andrade1  

Magno Medeiros2 

 
 

RESUMO 
 

Propõe-se uma reflexão sobre os produtos radiofônicos, produzidos no Território do Sisal, no 

município de Conceição do Coité/Ba, dialogando com a noção de Território (SANTOS, 2007; ZANETTI; 

REIS, 2017), bem como das principais características das Estratégias da Teoria do Sensível - afeto, 

mídia e política (SODRÉ, 2016). Tendo em vista os princípios norteadores de cada uma delas, aciona-

se uma investigação relevante no campo da comunicação que é justamente observar de que maneira 

o objeto comunicacional aparece em ambas as abordagens. Pensar o objeto comunicacional nessas 

abordagens teóricas produz reflexões sobre o que de fato vem sendo entendido como comunicação 

nesses campos de estudo. Utilizando-se da fundamentação teórica sobre Comunicação (BARBERO, 

2006; SODRÉ, 2016) e Experiência (DEWEY, 1980, 2010), apoia-se nos aportes da pesquisa qualitativa 

e da abordagem etnográfica com um recorte temporal que se inicia em 2005 e chega até a 

atualidade, tendo como marco principal a chegada do Curso de Comunicação Social (Universidade do 

Estado da Bahia – Campus XIV) na cidade de Conceição do Coité/BA, em razão da demanda dos 

movimentos sociais e da sociedade civil, e principalmente das características da oralidade 

midiatizada no município. Utiliza-se como instrumentos de pesquisa: o levantamento bibliográfico, a 

observação participante e análise de conteúdo. E conclui-se, apoiando-se em Rancière (1995), para o 

qual, o próprio cotidiano contemporâneo expõe as fraturas nas experiências dos sujeitos e se torna 

fonte de pesquisa para compreender como as experiências se inscrevem e incidem nas 

subjetividades, possibilitando entender melhor as potências de resistência e emancipação que as 

expressões culturais apresentam.   

  

Palavras-chave: Estratégias Sensíveis; Produtos Radiofônicos; Território Comunicacional; Território 

do Sisal.  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo estudo partiu da convivência no Território do Sisal3 (BAHIA, 2017), 

com abordagens exploratórias, ações pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

                                                 
1 Doutoranda em Comunicação, Universidade Federal de Goiás, e-mail: pricillandrade8@gmail.com 

2 Doutor em Educação (USP), professor titular da Universidade Federal de Goiás, e-mail: magno@ufg.br 

3 Esse território está inserido no semiárido baiano, a cerca de 200 km de Salvador. Abrangendo uma área de 

21.256,50 Km² e subdividida nos municípios de Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Serrinha, 

Teofilândia, Valente, Barrocas, Biritinga, Conceição do Coité, Ichu, Lamarão, Retirolândia, Santaluz, São 

Domingos, Tucano, Araci, Candeal, Cansanção e Itiúba, de uma população de aproximadamente 570.720 

habitantes (58.238 agricultores familiares, 2.482 famílias assentadas, duas comunidades quilombolas e uma 

terra indígena). 
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orientações e incursões profissionais, nos últimos anos. Nessas experiências, pode-se 

observa que o Território do Sisal não está isolado dos problemas do mundo, na 

contemporaneidade, percebendo-se aspectos peculiares estéticos, intersubjetivo, 

interculturalizados, relativos, fragmentados (BAUMAN, 2003).    

A experiência territorial, regional ou nacional perde-se sob a tendência a se viver 

numa aldeia global. Não existe, a partir das conexões informacionais, um limite de 

fronteiras, mas uma universalidade territorial e em paradoxo uma segmentação que permite 

às pessoas se identificarem também como parte de um grupo, uma cultura, uma religião, 

algo que possa garantir um nicho no mar da globalização. O que está em jogo é exatamente 

o desenvolvimento da alteração tempo e espaço e suas consequências, tais como uma 

simultaneidade que deixa as relações sociais indefinidas, alterando suas características de 

interação humana e comportamentos, a partir de um local. A compreensão de uma 

problemática que aponta para a possibilidade de questões novas sobre os conhecimentos 

acerca do local, da sociedade e da cultura estabelecidas nesse contexto regional do 

território, seus processos cognitivos, deve levar em conta a diversidade, a descontinuidade, 

as diferenças, as rupturas e as transformações, as tecnologias que os saberes dos sujeitos 

sociais passam.   

Assim, a história da posse da terra, da ocupação do local se direciona a uma memória 

(LE GOFF, 1996; NORA, 1981) em que por sua vez sustenta o conjunto de representações, 

saberes, astucias e táticas (CERTEAU, 2014) que marcam as narrativas identitárias 

(MARTINO, 2010) que se pulverizam nos cotidianos. O uso da oralidade, da música, das falas, 

cores e histórias da posse da terra são constitutivos de narrativas diversificadas. O clima de 

interação é construído, planejado e ressignificado a todo instante. As conversas em grupo no 

meio da praça criam um ambiente interiorano e o tempo passa como testemunha; além de 

apontar esse caráter primordial de grupo aparentemente coeso, a história político-cultural 

de Conceição do Coité indica um envolvimento social que salienta a importância das 

identidades que são constituídas.   

Assim, a pesquisa possibilita investigar a matiz do fenômeno do conhecimento e dos 

saberes, do convívio social, da cultura no território e suas interfaces entre formas de vida, do 

cotidiano e das narrativas radiofônicas produzidas, das interações e das políticas públicas; 
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destacando a atualidade, pois aponta para o sentido contínuo de reflexão: a geração de 

conhecimento e práxis para intervenção social por meio das experiências no Território.    

Por outro lado, o comunicacional na Teoria do Sensível (SODRÉ, 2016) se constitui 

como um campo que alarga a noção dos estudos de estética, na qual a comunicação é um 

objeto contemplado, considerando-se o campo das experiências, o qual requer conexão e 

vínculo entre os humanos. Conclui-se que, esse confronto de perspectivas coloca em ênfase 

uma forma peculiar de lidar com o campo das tecnologias, especialmente as tecnologias da 

comunicação. Assim, deve-se trazê-las para uma centralidade ou pelo menos não abrir mão 

da ideia de que elas são criadas e controladas pela conduta e ação humana.   

Para a fundamentação metodológica, utiliza-se uma abordagem qualitativa 

(descritiva/analítica) com um método etnográfico (MATEUS, 2015; LIMA, 2020), com um 

recorte temporal do ano de 2005 até a atualidade, justificando-se pelas transformações nos 

aspectos históricos e pela chegada do Curso de Comunicação Social (UNEB – Campus XIV) no 

município de Conceição do Coité. A instauração desse curso representa uma demanda dos 

movimentos sociais e da sociedade civil, bem como demonstra a relevância das 

características da oralidade midiatizada presentes no município. Os instrumentos de 

pesquisa utilizados serão o levantamento bibliográfico, a observação participante, a análise 

de conteúdo (BARDIN, 2006). Como objetivo geral, pretende estudar os processos 

radiofônicos e as dinâmicas comunicacionais de cidadania no município de Conceição do 

Coité, Território do Sisal, na Bahia, considerando essa região enquanto um Território 

Comunicacional.   

Como bases conceituais ampara-se nos estudos sobre Experiência (DEWEY, 1980, 

2010), Comunicação (BARBERO, 2006; SODRÉ, 2016), Comunicação Radiofônica (BIANCO, 

2010, 2018; FERRARETTO, 2007; KISCHINHEVSKY, 2016, 2018; PRATA, 2013), Território 

(HAESBAERT, 2006; SANTOS, 2018; SOUSA, 2002), Território de Identidade (SERPA, 2015), 

Território do Sisal e Políticas de Comunicação no Território do Sisal (SANTOS; VIANA, 2018), 

Território Comunicacional (HAESBAERT, 2006; ZANETTI; REIS, 2017), Comunicação, Cidadania 

e Movimentos Sociais (LUVIZOTTO; CUNHA, 2020), Cidadania (BENEVIDES, 1991; CORTINA, 

2005), Cidadania Comunicacional (SIGNATES; MORAES, 2019).   
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2 TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO SISAL E CONCEIÇÃO DO COITÉ 

O Território do Sisal na Bahia é um lugar de intensa atuação de organizações sociais, 

sindicatos, associações, cooperativas, organizações de mulheres, dentre outros, que visam o 

desenvolvimento sustentável do meio rural e a lutas por conta da exclusão.  Assim, as 

principais linhas de ação giram em torno de iniciativas nas áreas da comunicação, agricultura 

familiar, educação, saúde, infraestrutura, juventude, gênero e cultura. Considerando essas 

áreas de iniciativas, a presente pesquisa situa-se no campo da Comunicação Radiofônica e 

da Cidadania. Esses aspectos suscitam inquietações acerca das possibilidades comunicativas 

radiofônicas e dinâmicas comunicacionais de cidadania no município de Conceição de Coité4, 

na Bahia, considerando que essa cidade está inserida em um território – ou seja, “como um 

híbrido entre sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade 

e idealidade, numa complexa interação tempo-espaço” (HAESBAERT, 2006, p. 79) – e que 

esse, por inúmeras circunstâncias, se constitui um território comunicacional (HAESBAERT, 

2006; ZANETTI; REIS, 2017).   

A comunicação no Território do Sisal sempre foi pauta de grandes debates entre a 

sociedade civil organizada, seja pela luta em prol da legalização das rádios comunitárias, seja 

pela sua caminhada em transformar os espaços sociais de comunicação e cultura em prol da 

melhoria de vida das pessoas que ali habitam. Essas lutas têm se firmado como grande 

destaque, visando reverter o quadro de exclusão e dominação política. A comunicação 

exerce papel de destaque nesse processo ao catalisar a soma de esforços de grupos sociais 

em forma de ação coletiva. A partir disso, ela pode contribuir, enquanto meio e processo, 

para o desenvolvimento baseado na troca de experiências, na construção nascida a partir de 

visões compartilhadas.   

As principais iniciativas de comunicação social presentes no Território do Sisal são as 

rádios comunitárias e as diversas formas da oralidade midiatizada. Praticamente todos os 

munícipios do Território possuem pelo menos uma rádio, muitas delas ainda em processo de 

                                                 
4 Considerada a “Capital do Sisal”, sua economia é basicamente comercial, conta com uma grande quantidade 

de propriedades agrícolas destinadas à produção de alimentos como feijão, milho, mandioca. A maior parte da 

zona rural é utilizada na plantação e extração do sisal, sendo que esse foi o ápice para o desenvolvimento 

econômico da região durante várias décadas do século XX. A partir da década de 1970, o contexto 

socioeconômico possibilitou a alavancada de pequenos produtores que se tornaram grandes exportadores. 

Metade da bandeira do município é ilustrada por essa potência econômica representada pela planta do sisal, 

originária da América Central. 
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legalização e, por isso, constantemente são fiscalizadas pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). Com a popularização da internet, hoje a região também dispõe 

de inúmeros sites, blogs e páginas em redes sociais que tentam distribuir informações sobre 

o território. Sendo assim, percebe-se que, por meio da intervenção da internet, novas 

janelas vêm se abrindo para a produção e veiculação de conteúdos locais e regionais e essa 

intervenção vem trazendo maior visibilidade à cultura, aos costumes, à atuação dos 

Movimentos Sociais e à vida da população do Território Sisaleiro e a construção de sua 

cidadania comunicacional.   

 

3 COMUNICAÇÃO E TERRITORIALIDADE 

Pensar o lugar do comunicacional tem sido um desafio constante e relevante. Para 

Sodré (2016), na Teoria do Sensível, a comunicação ocorre por meio da conexão      e do 

vínculo entre os seres humanos. É nesse sentido que “a vinculação é propriamente 

simbólica, no sentido de uma exigência radical de partilha da existência com o Outro, 

portanto dentro de uma lógica profunda de deveres para com o socius” (SODRÉ, 2016, p. 

93). Ao pensar a comunicação enquanto vínculo que se estabelece com o outro, cabe-nos 

investigar de que forma esse vínculo se estabelece entre o Território e o indivíduo habita. 

Acredita-se aqui que o território vai para além de um conceito social, devendo ser pensando 

“juntamente com aqueles atores que dele se utilizam” (SANTOS, 2007, p.22).   

Com base nos pensamentos de Santos (2007), no qual conceito de território 

caracteriza-se pelo seu uso no campo social, e o pensamento de Haesbaert (2006), com o 

qual, o território possui uma noção híbrida do espaço geográfico, o conceito de território 

aqui pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder material, 

econômico político, simbólico ou cultural. Já no entrelaçamento entre o conceito de 

território que ocorre entre comunicação e territorialidades considera-se que território 

comunicacional é um termo atribuído à relação intrínseca e determinante entre 

comunicação e territorialidades e que isso infere diretamente nos rumos decisivos de 

aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais presentes através de processos 

comunicativos (ZANETTI; REIS, 2017).   
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Nesse caso, entende-se que a efervescência da produção radiofônica e das dinâmicas 

comunicacionais que ocorreram e ocorrem nos últimos anos no Território do Sisal (BAHIA, 

2017)5, especialmente com a chegada do Curso de Comunicação Social (UNEB – Campus 

XIV), se constitui uma “força da comunicação, seja como paradigma organizador das 

relações, seja como máquina operadora dos processos de circulação de ideias, discursos, 

valores ou riquezas (ZANETTI; REIS, 2017, p.12).   

A realidade contemporânea aponta que o meio social de Conceição do Coité está 

cada vez mais conectado às mídias convergentes. Os meios radiofônicos, bem como as 

outras dinâmicas comunicativas, se estabelecem como meios que possibilitam pesquisar a 

convergência de linguagens, já que, além de veicular a produção sonora, permitem a 

veiculação de fotografias, vídeos e textos escritos. Com isso, surgem inúmeras possibilidades 

de utilização do conteúdo de produção radiofônica já existente como uma maneira de 

verificar o comunicacional dentro deste Território de Identidade do Sisal, que é composto 

por 20 municípios, mas a pesquisa terá como lócus apenas o município de Conceição do 

Coité.   

Para Bianco (2018), ao analisar textos de ouvintes na internet, apesar das 

modificações dos artefatos, “é possível verificar nas mensagens de ouvintes expressas em 

fanpages3 de rádios populares que esse vínculo tribal com o arcaísmo da cultura da 

oralidade não se desfez (BIANCO, 2018, p. 113). Esse vínculo social, que perdura e faz com 

que os sujeitos possam compartilhar patrimônios culturais comuns (BIANCO, 2018; SODRÉ, 

2016), está presente no Território de Identidade do Sisal, especialmente, nas últimas 

décadas, com um aumento nos fluxos comunicacionais, em um contexto de efervescência 

em relação ao surgimento de rádios-postes e também das rádios comunitárias que utilizam o 

formato tecnológico de linguagem tradicional, por meios das ondas eletromagnéticas. Os 

conteúdos veiculados por essas emissoras, em sua maioria, ainda hoje, são voltados para os 

interesses das comunidades locais, com forte presença dos representantes de associações e 

movimentos sociais.   

Os processos comunicacionais, sem dúvida, promovem, em suas inquietações, 

acomodações e tensões, um caráter educativo e formador de aspectos políticos, 

                                                 
5 O Território do Sisal faz parte de um dos 27 Territórios de Identidade, da Bahia. 
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econômicos, culturais. Cortina (2005), dialoga com essa perspectiva quando nos apresenta 

um modelo de cidadão que faz parte da cidadania cosmopolita. Para esse cidadão, sua 

origem étnico-cultural não consiste em um problema para o estabelecimento de relações na 

comunicada, uma vez que “o reconhecimento deste indivíduo enquanto membro em 

potencial da comunidade que lhe acolhe se dará a partir do sentimento de cidadania que o 

vinculará ao grupo, mediante o surgimento de uma “identidade comum” (CORTINA, 2005, p. 

50).   

Ao pensar em cidadania e papel do cidadão neste estudo é imprescindível uma 

abordagem que traga o objeto comunicacional para o palco da discussão, sendo entendido 

como “todo e qualquer processo de troca simbólica capaz de gerar algum tipo de vínculo 

social” (SIGNATES; MORAES, 2019, p. 23). Como consequência desse entendimento, não 

pode haver cidadania se não houver comunicação (SIGNATES; MORAES, 2019). Assim, a 

noção de cidadania comunicacional atravessa toda essa pesquisa, por compreender a 

relevância de trazer o objeto comunicacional para a centralidade do que aqui se considera 

comunicação enquanto vínculo.   

Vínculo que, nesta pesquisa, é consequência da vivencia em um Território, tomado 

aqui também enquanto categoria metodológica para os estudos em Comunicação, por se 

entender que dela “os pesquisadores da Comunicação e do Jornalismo têm de buscar maior 

aproximação” (BORGES, 2013, p.49). Pensando nisso, o estudo fará uma análise 

antropológica descritiva e analítica a partir das experiências radiofônicas e dinâmicas 

comunicacionais já existentes no município de Conceição do Coité, tais como as experiências 

das emissoras comerciais, comunitárias, educativa, os serviços de alto falante, os carros de 

som, coletivos culturais, associações de moradores, etc. (descritos no Quadro 1).   

Partindo de Lima (2020), a escolha metodológica da etnografia se dá pela concepção 

de que é preciso superar a visão objetificadora do outro e começar a pesquisa a partir das 

experiências de aprendizagem, forjando “abordagens alternativas ao problema de como 

viver, o que auxiliará no conhecimento de mundo e de como habitá-lo” (LIMA, 2020, p. 519). 

Assim, refletir a postura de pesquisador é mais que relevante, é essencial, para que haja 

critérios de análise para apreensão de todos os aprendizados possíveis, pois é do lugar de 

aprendiz, do estabelecimento de vínculos comunicativos e de uma cidadania comunicacional 

que se “pretende descrever o processo de comunicação enquanto processo simbólico 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            681 

fundador das sociedades humanas” (MATEUS, 2015, p. 85). Por fim, vale ressaltar que o 

método etnográfico na comunicação tem sido cada vez mais presente nos trabalhos de 

análise empírica das práticas comunicativas, dado o entendimento da sua relevância, e 

mesmo riqueza de material coletado.   

 

4 OBJETO EMPÍRICO: PRODUTOS RADIOFÔNICOS EM CONCEIÇÃO DO COITÉ   

O município de Conceição do Coité tem diversas experiências radiofônicas e 

dinâmicas comunicacionais:  

Quadro 1: Coleta de material empírico: meios radiofônicos e processos comunicacionais 

 
DINÂMICAS COMUNICACIONAIS 

RÁDIO SISAL AM (Comercial) 

A Rádio Sisal AM é uma emissora de rádio brasileira localizada em Conceição do Coité, na Bahia. Opera 

desde os anos de 1980, nos 900 kHz em AM. A emissora, além de ser primeira da cidade, é uma das líderes 

de audiência da região. A Anatel autorizou a migração para FM 97.3, a emissora estava prevista para migrar 

para FM no primeiro semestre de 2020, mas até o momento não aconteceu. Produz programas 

jornalisticos, musicais e transmissão esportiva. Utiliza como slogan: “tem credibilidade no ar”. Tem muitos 

terceirizados, os locutores compram seus horários.  

Proprietário: Márcio Motta. Tel.: (75) 9117-6675 

Potência da Rádio: 05 Kw Fundação: 20/12/1987 

End.: Rua Wercelêncio Calisto da Mota, 81, Centro CEP 48.730-000  

Telefax: (75) 3262-1010 (Contato: Márcio) 

E-mail: radiosisal@yahoo.com.br 

Rádio Online: www.radiosisal.com 

Chefe de Jornalismo: Genivaldo Silva – (75) 9119-9402 

Programação Jornalística: i) Jornal da Sisal – 7:00h às 8:30h (Seg. a Sex.) – Genivaldo Silva – (75) 9119-9402 

e Juciele Moreira – (75) 8147-7887 

Produção: Genivaldo Silva 

Reportagens: Piter Junior 

SABIÁ FM (Educativa) 

Apesar de ser uma concessão de rádio educativa concedida a Fundação Bailon Lopes Carneiro, não funciona 
mais com esta finalidade. O presidente da Fundação é o Sr. Helio Carneiro, membro de família tradicional na 
cidade. Desde 2016 funciona em cadeia, retransmitindo a programação da radio comercial, Rádio Metrópole 
de Salvador/Ba. 
Proprietário: Fundação Baiolan Lopes Carneiro 
Presidente: Hélio Carneiro. Tel.: (71) 8622-2502 – (75) 3262-4977 – E-mail: evaluz@uol.com.br 
Diretora: Luzia Mascarenhas Carneiro. Tel.: (75) 3262-1248 (75) 9969-0348 
Potência da Rádio: 5k   Fundação: 1993 
End:. Praça Porcina Rosa, n13- centro 48.730-000 
Tel.: (75) 3262-1876 / 4977 
E-mail: radio@sabiafm.com 

mailto:radiosisal@yahoo.com.br
http://www.radiosisal.com/
mailto:evaluz@uol.com.br
mailto:radio@sabiafm.com
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Rádio online: www.sabiafm.com 
Chefe de Jornalismo: Geovandro 

JUÁ FM COMUNITÁRIA ( Juazeirinho) 

Rádio Comunitária localizada no Distrito de Juazeirinho, segundo distrito criado em Conceição do Coité, já 
teve programação jornalística, atualmente só com programação musical. 
Proprietário: José Ronaldo. Tel.: (75) 99279-1333 E-mail: ronaldocoite@gmail.com 
E-mail: radiojuafm@gmail.com. 

COITÉ FM COMUNITÁRIA (Sede) 

Rádio Comunitária localizada na sede do município em um bairro próximo ao centro da cidade. Ela possui a 
segunda maior audiência da região, funciona há mais de 20 anos e tem resistido às pressões das rádios 
comerciais. Já teve seus transmissores levados pela ANATEL quatro vezes. 
Proprietário: Zacarias. E-mail: piterjunior@hotmail.com. 

VITÓRIA FM COMUNITÁRIA (Salgadália) 

Rádio Comunitária localizada no Distrito de Salgadália e fica a cerca de 19 km da sede do município, ligada 
por uma estrada asfaltada. Esse foi o primeiro distrito criado em Conceição do Coité e é o maior de todos, 
com uma população de cerca de 6.876 habitantes, dos quais estima-se que 2.811 são da zona urbana e 
4.065 da zona rural. A programação dessa rádio é mais completa com programas jornalísticos, musicais e 
entretenimento.  
Proprietário: Hugo. Tel.: (75) 98331-8778 

ALTO-FALANTE (Sede de Coité) 

O serviço de alto-falante funciona em todo o centro da cidade e em alguns bairros. Tem veiculação das 08h 
às 17h, basicamente com propagandas e informações de utilidade pública. Funciona desde os anos de 1980, 
tendo como dono Orlando Gomes, pai de Orlando, responsável atualmente por este serviço no município. 
Proprietário: Orlando Gomes 
Fundação: 1980. 
Produção: DJ Dija. Tel.: (75) 99151-3818 

RADIO POSTE (Povoado de Salgadália) 

Funciona como alto-falante, mas também como rádio poste, com programação radiofônica de maneira 
esporádica.  
Proprietário: Neide Costa. Tel.: (75) 98283-2016 

RÁDIO POSTE (Povoado Maracujá) 

A rádio poste do Povoado do Maracujá foi inaugurada em novembro de 2017, foi uma iniciativa do MOC 
(Movimento de Organização Comunitária) com financiamento da kNH, uma organização de caridade alemã, 
com o intuito de atender aos direitos das crianças e adolescentes. Após a instalação na sede da Escola 
Municipal Emério Resedá no povoado, foi realizada a sua inauguração, nesse mesmo local, com a 
participação de moradores, professores, líderes comunitários e estudantes.  
Fundação: novembro de 2017. 

CARROS DE SOM (Sede Coité) 

Os carros de som são bastante utilizados por comerciantes e pela prefeitura municipal. Grande parte dos 
proprietários são locutores de rádios que utilizam seus carros para prestarem esse serviço. 
Potências maiores: Eliana - (75) 99870-7098; Charles - (75) 99188-5051; Jerry - (75) 99121-2101; 
Potências menores: Eriton - (75) 98292-3226; Léo - (75) 99121-2846; Norberto (Jamanta) - (75) 98215-2712. 

ARCCO (ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DE CONCEIÇAO DO COITÉ) 
(Sede Coité) 

Há mais de 20 anos, os radioamadores de Conceição do Coité prestam serviço à Justiça Eleitoral no dia das 
eleições. “O radioamadorismo é um hobby e ao mesmo tempo uma prestação de serviço à comunidade”, 
afirma o juiz de Conceição do Coité, Dr. Gerivaldo Alves Neiva que é radioamador (PY6GA) e conhece como 
funciona a comunicação via rádio e teve essa iniciativa. É possível saber um pouco mais sobre a atividade 
dos radioamadores no município a partir do vídeo Radioamadorismo em Conceição do Coité – BA, disponível  
no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=yEVs_xABA_8). 

ASSOCIAÇÃO REVOLUTION REGGAE (Sede coité) 

Fundada há mais de dez anos tem na figura do conhecido Xandy Revoluition, a representação das favelas. 
Uma figura pública que já foi vereador e atua na Associação, com oficinas de música, dar aulas de 
instrumentos, tem como filosofia de vida, os ensinamentos do reggae music, esse é o estilo musical central 
das apresentações e participações desta Associação em eventos culturais do município. 

ORQUESTRA SANTO ANTÔNIO (sede Coité) 

mailto:ronaldocoite@gmail.com
mailto:radiojuafm@gmail.com
mailto:piterjunior@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=yEVs_xABA_8
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A Orquestra Santo Antônio – OSA tem no repertório composições clássicas e populares e recebe 
frequentemente convites para apresentações públicas na Bahia. A sobrevivência do projeto acontece a 
partir do trabalho voluntário de monitores e coordenadores, apoios pontuais de financiadores, a partir de 
editais públicos, doações e pela feijoada que continua sendo realizada anualmente. Em 2013, com muito 
orgulho e fruto de tantos esforços, o Projeto Santo Antônio de Música (http://projetosantoantonio.org) 
passou a ter sede própria, ampliando o raio de ação e atendendo melhor a cada vez mais crianças e 
adolescentes. 

SITE 

Site: Calila Notícias. Notícias de Conceição do Coité e dos municípios do Território do Sisal. 
Contato: Raimundo. Tel.:  (75) 99111-3435 

PERFIS NO INSTAGRAM 

@conceicaodocoite; @coiteon; @c.docoite; @conceicaodocoitee. 

GRUPOS NO FACEBOOK 

A voz do povo; Conceição do Coité. 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 

 

O Território de Identidade e o conceito de Território Comunicacional6 dialogam no 

sentido de fundamentar as bases conceituais desse estudo, pois as práticas radiofônicas e 

dinâmicas comunicativas do Território do Sisal constituem a sua força organizadora, 

mobilizadora e alimenta a máquina operadora que faz circular ideias, discursos, valores e 

riquezas. Em um breve levantamento e conversas com envolvidos e pesquisadores de temas 

afins, destacam-se algumas referências: Jesus, Botelho e Cerqueira (2018), Oliveira (2002, 

2020), Rego (2018, 2019), Santos e Viana (2018) que apontam, de maneira elucidativa, a 

constituição deste Território de Identidade e do município de Conceição do Coité. À medida 

que o município vai se revelando com fortes características comunicacionais numa 

perspectiva oral, o movimento de radiodifusão, bem como as suas produções comunicativas 

e radiofônicas, aponta para uma forte influência dos grupos e dos movimentos da sociedade 

civil e para a relação deles com a universidade pública e as transformações sociais, 

econômicas, históricas e tecnológicas inerentes a todo esse processo.   

Santos (2011) e Moreira (2007), pesquisadoras que abordam as políticas de 

comunicação no Território do Sisal, explicam os caminhos com os quais a “identidade de 

fibra e resistência” nessa região foi mobilizada, construída e fortalecida pelos processos 

comunicacionais na formulação da política de comunicação, por meio das lutas sociais e 

mobilização:  

                                                 
6 Termo inaugural dentro desta temática, a ser defendido nesta pesquisa como proposta conceitual para 

analisar o corpus empírico, localizado no Município de Coité, no Território de Identidade do Sisal/ BA. 

http://projetosantoantonio.org/
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O esforço de construir uma identidade de ‘Fibra e Resistência’ para o Território do 
Sisal tem sido possível através da comunicação comunitária, notadamente das 
rádios comunitárias. Num cenário comunicacional de presença intensa das mídias 
no tecido social, a sociedade civil organizada desse Território entendeu que a 
configuração da política contemporânea e perpassada pivô, pelos processos 
midiáticos. A midiatização é pensada não apenas como um espaço de visibilidade, 
mas como um processo essencial e qualitativo, que transforma a sociedade e o seu 
funcionamento, modificando a maneira das pessoas e a sociedade se relacionarem, 
e produzindo transformações da identidade de um povo (SANTOS, 2011, p. 35).    

Levando em consideração o fato de que essa população possui sua cultura 

prioritariamente fundamentada na oralidade, com um grau de escolaridade 

semialfabetizado, o rádio é o veículo que mais se aproxima da forma de expressão dela, por 

isso tem maior força e penetração no que se refere à produção e circulação da informação 

local. Nesse sentido, Moreira (2007) afirma que o uso das dinâmicas sociais na implantação 

de alguns programas sociais no território influenciou “a forma como as organizações locais 

se apropriaram dos recursos e tecnologias comunicativos” (MOREIRA, 2007, p. 112). E é 

dessa forma, que ao longo de mais de uma década, surgiram várias movimentações e 

iniciativas comunicacionais impulsionadas pela demanda dos movimentos sociais, 

organização civil e poder público.   

 

6 CONCLUSÕES 

Além das rádios comunitárias, produtos radiofônicos já mencionados no quadro 1, a 

região possui alguns jornais impressos, a exemplo do Jornal O Catador e do Jornal Regional, 

O Sertão e Folha dos Municípios. A região também já contou com duas iniciativas de 

produção televisiva, como a da TV Cultura do Sertão, sediada na sede de Conceição do Coité 

e mantida pela Fundação Bailon Carneiro, que atualmente se encontra desativada. Outra 

experiência de produção de TV é a do município de Valente com o informativo Jornal de 

Valente que, desde setembro de 2003, era veiculado no canal 7. Esse jornal era veiculado 

diariamente com meia hora de duração. No entanto, em junho de 2007, uma ação conjunta 

entre a Anatel e a Polícia Federal levou o transmissor da TV que há mais de dez anos aguarda 

a tramitação de seu pedido de concessão em Brasília.     

Os sites jornalísticos que pretendem voltar seu conteúdo para o público local e 

regional, além de informar, muitas vezes também prestam serviços de utilidade pública. 

Sousa (2002) afirma que entre todas as funções de um meio jornalístico, a mais importante e 
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característica é a função informativa e utilitária, na medida em que a comunicação social, 

regional e local, é, ou deve ser, em primeiro lugar, um útil veículo de informação. Essa 

ferramenta online veio abrir as portas para a mediação entre quem produz a notícia e o 

público, uma vez que muitos desses meios disponibilizam na rede um espaço para que o 

leitor-internauta dê sua opinião e até sugira pautas. E, aproveitando o crescimento e a 

facilidade de acesso a essa rede tecnológica, cada vez mais iniciativas são direcionadas para 

a divulgação e circulação de conteúdos e serviços voltado para o interesse de diversos 

públicos do Território do Sisal.   

Esse tipo de mídia jornalística vem se destacando por sua função comunitária, uma 

vez que, entre seus objetivos, busca mostrar problemas, acontecimentos e reivindicações 

locais, bem como estabelecer uma proximidade com o público. Ela surge para abrir espaço 

para a população reivindicar melhorias em seu bairro, em sua cidade e também para 

mostrar a cultura dos municípios vizinhos. Assim, o homem pode se sentir mais próximo de 

suas origens e culturas, mesmo estando em um território diferente. E, nessa rede 

tecnológica, cada vez mais iniciativas são direcionadas para a divulgação e circulação de 

conteúdos.    

O site Calila Notícias (2021) costuma mostrar interesse por tudo que é local e 

regional, tentando, assim, promover sua própria emancipação. A forma de escrita, a 

organização e a distribuição de elementos no site segue uma linha parecida com a dos 

webjornais de âmbito nacional, mas agrega outras seções de conteúdos específicos de cada 

município que compõe o Território do Sisal. Pode-se considerar ainda que o webjornalismo 

regional e local tende a criar uma fidelização mais profunda com seus leitores através dos 

conteúdos e das informações que produzem, o que é, consequentemente, uma forma de 

promoção.    

Segundo Barbosa (2002), os websites com informação regional são uma tendência 

crescente na Internet, atuando para despertar o interesse da comunidade para o uso da 

rede. Com isso, acredita-se que os internautas conectam-se muito mais para saber o que se 

passa no seu bairro, na sua cidade, do que no resto do mundo. Enquanto as tecnologias de 

comunicação precedentes valorizavam a informação global, o web jornalismo privilegia o 

local. Os sites de notícias, como o Calila Notícias de Coité, e as páginas em redes sociais 

também veiculam informações locais e de cunho regional.    
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A partir disso, pode-se perguntar, por exemplo, sobre os modos de organização das 

produções radiofônicas a partir das possibilidades da escuta tradicional e das plataformas 

digitais, e quais são as competências de linguagem que elas atualizam, ou, até mesmo, se 

geram novas competências. Os produtos radiofônicos e demais dinâmicas comunicacionais 

da oralidade midiatizada revelam-se como produtos sonoros e parasonoros, 

respectivamente, que possuem aspectos relevantes nos âmbitos institucional, material e 

político. Assim, para Cardoso Filho (2011), as práticas de escura não se constituem de meras 

repetições, mas possuem uma motivação decorrente de qualidades únicas encontradas na 

experiência. Para o autor, a motivação está relacionada às qualidades plásticas das formas 

de expressão e à materialidade do significante, outras vezes aos significados das formas do 

conteúdo. No entanto, independente do elemento ao qual esteja relacionada, entretanto, a 

motivação, que é instituída na experiência, repercute na prática de modo a possibilitar 

outras convenções.   

A fim de integrar ainda mais o objeto comunicativo deste estudo à sua proposta 

estético-política, ressalte-se que, como afirma Rancière (1995), o próprio cotidiano 

contemporâneo expõe as fraturas nas experiências dos sujeitos e se torna fonte de pesquisa 

para compreender como as experiências se inscrevem e incidem nas subjetividades, 

possibilitando entender melhor as potências de resistência e emancipação que as 

expressões culturais apresentam. Nessa perspectiva, reivindica-se que as políticas 

institucionais desenvolvidas por atores do campo público e privado, no âmbito das artes e 

cultura, tenham maior capacidade de incorporar as diferentes possibilidades de práticas que 

forcem o fazer político e o policiamento a aparecerem na ação de grupos historicamente 

subalternizados em seus regimes de partilha do sensível e de visibilidade.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 
 

RADIOPHONE PRODUCTS AND COMMUNICATIONAL TERRITORY: BETWEEN 

COMMUNICATIONAL AND SENSITIVE 

ABSTRACT 

A reflection is proposed on the radio products produced in the Territory of Sisal, in the municipality 

of Conceição do Coité/Ba, dialoguing with the notion of Territory (SANTOS, 2007; ZANETTI; REIS, 

2017), as well as the main characteristics of the Strategies of the Sensitive Theory - affect, media and 

politics (SODRÉ, 2016). In view of the guiding principles of each of them, a relevant investigation in 
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the field of communication is triggered, which is precisely to observe how the communicational 

object appears in both approaches. Thinking about the communicational object in these theoretical 

approaches produces reflections on what has actually been understood as communication in these 

fields of study. Using the theoretical foundation on Communication (BARBERO, 2006; SODRÉ, 2016) 

and Experience (DEWEY, 1980, 2010), it is supported by the contributions of qualitative research and 

the ethnographic approach with a time frame that starts in 2005 and arrives until today, having as its 

main landmark the arrival of the Social Communication Course (University of the State of Bahia – 

Campus XIV) in the city of Conceição do Coité/BA, due to the demand of social movements and civil 

society, and mainly due to its characteristics. of mediatized orality in the municipality. It is used as 

research instruments: bibliographic survey, participant observation and content analysis. And it is 

concluded, based on Rancière (1995), for which the contemporary daily life itself exposes the 

fractures in the experiences of the subjects and becomes a source of research to understand how the 

experiences are inscribed and impact on subjectivities, enabling a better understanding the powers 

of resistance and emancipation that cultural expressions present. 

KEYWORDS: Communication Territory; Radio Products; Sensitive Strategies; Sisal Territory. 
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FAKE NEWS E VACINAS: A NEGAÇÃO COMUNICACIONAL DA CIDADANIA 

 

Larissa Machado Vieira1 

Ângela Teixeira de Moraes2 

 
 

RESUMO 
 

A circulação de notícias falsas, popularmente conhecidas por fake news, especialmente nos 
ambientes das redes sociais virtuais, tem acarretado prejuízos em diversos âmbitos sociais, podendo 
gerar consequências funestas no que tange à vida humana quando se tratam de conteúdos 
disseminados por grupos antivacinação. Diante desse cenário, pretende-se investigar de que forma 
essas notícias vão na contramão da vivência da cidadania comunicacional, na medida em que o 
fenômeno da disseminação de conteúdos potencialmente letais não deve ser encarado como um 
direito voltado à manutenção da liberdade de expressão, sendo pertinente analisá-lo, por outro lado, 
como fortalecedor de tendências incomunicacionais. No caso em questão, a gravidade das fake news 
é aumentada, visto que as vacinas são um pacto de saúde coletiva, configurando-se como uma ação 
de prevenção primária por proteção específica, tendo sua segurança exaustivamente comprovada 
pelas melhores evidências científicas. Logo, abster-se desse tipo de imunização pode culminar em 
ocorrências fatais para a saúde coletiva. Para concretizar esse intento, foram resgatados, por meio 
de pesquisa bibliográfica, os conceitos de desinformação, fake news, comunicação, incomunicação e 
cidadania comunicacional, chegando-se à conclusão de que as fake news sobre vacinas são um 
elemento de negação comunicacional da cidadania, na medida em que vão contra o princípio do 
direito à saúde e bem-estar social, podendo gerar incertezas e abstenções de imunização e, 
consequentemente, atentando contra a vida humana coletiva. 
 
Palavras-chave: Cidadania comunicacional. Ética e informação. Fake News. Antivacinação. Direito à 
Saúde. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A circulação vertiginosa de fake news é um problema notável nos dias atuais, perante 

o qual inúmeros pesquisadores têm empregado esforços visando a compreensão de suas 

causas e consequências. O uso dessa expressão, qual seja, fake news, que em tradução 

literal significa notícias falsas, popularizou-se em uma série de eventos particularmente 

relacionados ao cenário político, que apareceram de forma mais oportuna na eleição de 

2016 do presidente Donald Trump (D'ANCONA, 2018).  
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Notícias falsas são um tipo de conteúdo fraudulento e que tem como características 

principais sua capacidade de viralização, seu caráter deliberadamente malicioso e enganoso, 

que intenta abarcar cliques monetizáveis ou favorecer determinado indivíduo ou grupo, 

configurando-se como um tipo de desinformação política marcada por uma ambiguidade 

factual com interesse lucrativo (GUESS; NYHAN; REIFLER, 2018, p. 2) Para conferir uma 

aparente imagem de credibilidade, as fake news imitam o layout de fontes de notícias 

legítimas (BAKIR; MCSTAY, 2017, TANDOC; LIM; LING, 2017), sendo distribuído em cascatas, 

especialmente nas redes sociais virtuais (RECUERO; GRUZD, 2019). 

Ressalta-se que as fake news são um dos produtos da desinformação, conceito que 

Wardle (2017) desmembra em três outros, visando abranger as diversas possibilidades do 

fenômeno da informação falsa. A autora define os termos da seguinte maneira: 

disinformation, ou seja, informação falsa, refere-se à criação intencional de informação 

fraudulenta com o objetivo de prejudicar indivíduos, grupos ou organizações; 

misinformation (má informação), caracterizada por falsa, mas sua criação não se destina a 

enganar as pessoas que os consomem (não é deliberadamente criada para isto); finalmente, 

mal-information (informações distorcidas), que são baseadas em informações reais, mas 

utilizadas de forma distorcida e manipulada com a intenção de prejudicar indivíduos, grupos 

ou organizações. 

Nesse panorama, observa-se o surgimento de um cenário de pós-verdade, palavra do 

ano de 2016 eleita pelo Oxford Lexico3, que se refere a circunstâncias onde os fatos 

objetivos exercem menos influência na formação da opinião pública do que as emoções que 

esses acontecimentos provocam. É a sobreposição do visceral sobre o racional, do astucioso 

simples em detrimento da complexidade que certas temáticas apresentam (D’ANCONA, 

2018). 

Em pesquisa desenvolvida por Vosoughi, Roy e Aral (2018), concluiu-se que um 

indivíduo tem 70% mais chances de compartilhar uma notícia falsa em suas redes sociais do 

que uma notícia verdadeira. Isso deriva do apelo emocional que a fake news incita em quem 

as consome, estimulando sensações como espanto e medo, já que o caráter muitas vezes 

repetitivo das notícias verdadeiras enjoa ou não traz um ar novidadesco (VOSOUGHI; ROY; 

ARAL, 2018). 

                                                 
3 Definição de pós-verdade, Oxford Lexico. Disponível em <https://www.lexico.com/definition/post-truth>. 

Acesso em jul. 2021. 
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É num cenário de excesso informacional observado atualmente que a desinformação 

e as fake news vêm se propagando espantosamente, fenômeno particularmente ligado à 

aceleração vertiginosa de compartilhamento de conteúdo nas redes sociais virtuais, as quais 

conectam usuários que compartilham de determinadas ideias, crenças e convicções. Os 

algoritmos, nesse contexto, municiam os usuários da internet com notícias personalizadas 

de acordo com os interesses que os indivíduos manifestam nos mecanismos de busca 

virtuais, o que pode reforçar essas crenças pré-existentes, segregando-os em bolhas, 

ambientes virtuais cada vez mais circunscritos, onde circula somente o que é do interesse 

daquele sujeito ou grupo (SANTAELA; CYPRIANO, 2018). 

Nesse sentido, observa-se que as fake news operam com o que os seus consumidores 

gostariam que fosse verdade, contribuindo para o fortalecimento de crenças e dogmas 

infundados, gerando um cenário de incompreensão e falsidade. Acima de tudo, a adesão de 

inúmeros indivíduos às fake news revela um problema alarmante: o declínio da importância 

da verdade (KAKUTANI, 2018), resultando na desqualificação de instituições 

tradicionalmente detentoras de credibilidade, como a ciência, a universidade e o jornalismo 

(GOMES; DOURADO, 2019). No panorama pontuado, surge uma espécie de epistemologia 

tribal, segundo a qual 

[...] um relato é verdadeiro ou falso não em função dos fatos a que se referem, mas 
em virtude dos valores que reforçam, dos princípios que sustentam. Se a 
objetividade e a neutralidade estão irremediavelmente perdidas, o que é bom para 
nós é verdade e o verdadeiro é tão somente o que é bom para nós. Neste quadro, o 
combate às fake news é uma tarefa desoladora [...]. (GOMES; DOURADO, 2019, p. 
37). 

Este artigo não pretende apontar possíveis soluções para o peculiar problema da 

disseminação de desinformação e fake news. Na verdade, os esforços envidados na presente 

pesquisa têm como objetivo refletir sobre o fenômeno das fake news à luz dos conceitos de 

comunicação, incomunicação e cidadania e ética comunicacionais propostos pelos autores a 

seguir: Wolton (2006, 2011) e Signates e Moraes (2016) e Habermas (2016), que 

desenvolveram conceitos basilares para a compreensão do fenômeno escolhido. Para que se 

alcance o proposto, realizou-se pesquisa bibliográfica e organizou-se este artigo conforme 

explicitado a seguir. 

Na Seção 2 foi realizado um breve percurso acerca da cidadania no Brasil, pois 

acredita-se que não é possível falar de comunicação sem falar de cidadania, conceitos 
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imbricados e inseparáveis. Há uma reflexão específica sobre o direito à saúde e à 

importância da informação científica enquanto orientação privilegiada para a tomada de 

decisões na vida em sociedade. 

A Seção 3 consistiu em elucidar o que é comunicação, incomunicação e ética da 

comunicação, resgatando também a ideia de cidadania comunicacional, para que esses 

conceitos pudessem indicar onde estão situadas as fake news no âmbito das análises 

realizadas. 

Finalmente, na quarta e última Seção foram apresentas as considerações finais 

acerca da investigação empreendida, que, muito mais do que respostas, abriu caminho para 

novas dúvidas que merecem ser exploradas em estudos vindouros. 

 

2 DIREITO À SAÚDE NO BRASIL  

A intenção desta seção não é se aprofundar na história da cidadania no Brasil, porém, 

contextualizar a temática da cidadania, que neste trabalho considera-se de fundamental 

importância para a compreensão dos processos comunicacionais entre os indivíduos. 

O Brasil tem uma longa história no que tange à conquista da cidadania, caminho 

percorrido há anos, mas que, ainda hoje, apresenta desafios a serem transpostos. Segundo 

Carvalho (2001), um dos grandes estudiosos brasileiros deste fenômeno, a aquisição do 

status de cidadão de um indivíduo passa pela conquista dos três direitos apresentados na 

visão clássica de Marshall (1967), quais sejam: os direitos sociais, civis e políticos. Nesse 

contexto, seria considerado cidadão aquele sujeito detentor e usufrutuário da integridade 

desses direitos. 

A saúde é considerada um direito fundamental e se caracteriza como um direito 

social, pois é essencial para dar dignidade à pessoa humana. É reconhecido 

internacionalmente, razão pela qual organismos como a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) tornaram-se referência para a condução de políticas públicas em vários países. 

Todavia, apesar do reconhecimento internacional desse direito, países estabelecem suas 

políticas de maneira diferenciada. 

Os direitos sociais não se sedimentam no individualismo e necessitam de uma ampla 

participação do Estado para garanti-los (MAGALHÃES, 2008). No Brasil, a principal garantia é 

a Constituição de 1988, em seus artigos 196 a 200, e o Sistema Único de Saúde (SUS) é sua 
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principal materialidade. Trata-se de sistema um voltado a organizar as ações e serviços 

públicos de saúde, sendo que a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica 

estão entre as suas atribuições. Outra função importante do SUS é o incremento do 

desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde. 

Além do investimento em pesquisas, a distribuição de vacinas constitui uma das 

principais áreas de atuação do SUS. O Programa de Imunização no Brasil (PNI), sob a 

responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, é um dos mais bem-sucedidos no 

mundo. Idealizado por Oswaldo Cruz, cientista considerado fundador da saúde pública no 

País, o PNI existe desde 1973, desenvolvendo uma forte ação de inclusão social, fazendo 

com que a vacina chegue a pobres e ricos, campo e cidade. 

Infelizmente, nos últimos dois anos, a queda na imunização do brasileiro tem afetado 

sua boa reputação na área. Algumas das causas apontadas para a queda da cobertura 

vacina, segundo pesquisa da Fapesp4, é a redução de investimentos nas campanhas de 

comunicação e o medo de que as vacinas causem reações prejudiciais ao organismo. Ou 

seja, um problema comunicacional que se agrava com a desinformação presente nas redes 

sociais digitais. 

Segundo Magalhães (2008, p. 208), “muitas das doenças existentes no País, em 

grande escala, poderiam ser evitadas com programas de esclarecimento da população”. 

Assim, é notável a necessidade de se refletir sobre as noções de cidadania e seus desafios a 

partir de um ângulo comunicacional, posto que “não há definição de cidadania que não 

implique, de algum modo, a presença de processos comunicacionais” (SIGNATES; MORAES, 

2016, p. 29).  

Conteúdos informacionais fazem parte dos processos comunicacionais, embora este 

último seja mais amplo em termos de análise. Mas é uma questão básica que a informação 

correta seja privilegiada em detrimento da falsa enquanto condição ética indispensável, 

conforme será visto mais adiante. 

O conceito de cidadania comunicacional avança ao propor que “[...] existir 

“socialmente” não é outra coisa senão fazer-se comunicacionalmente presente na 

sociedade, participar ativamente dela” (LEAL; SIGNATES, 2020). Para ser cidadão, nessa 

perspectiva, é preciso postar-se comunicativamente, não apenas no âmbito da liberdade de 

                                                 
4 Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/as-razoes-da-queda-na-vacinacao/ 
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expressão, mas na condição comunicacional estruturante da própria sociedade, na medida 

em que a vivência e reafirmação dos direitos civis, sociais e políticos se dá de maneira 

comunicacional (SIGNATES; MORAES, 2016). 

Para existir e posicionar-se socialmente, o cidadão precisa de informações confiáveis 

para que possa lutar por seus direitos e ter acesso aos bens sociais. As vacinas constituem, 

hoje, um dos principais instrumentos de redução do risco de doenças, e conta com um 

amplo acervo de estudos e pesquisas que orientam as políticas públicas na área da saúde. 

Como não pode ser percebido apenas no âmbito do atendimento ao direito individual à 

saúde, mas um direito coletivo, a vacinação em massa é necessária e evita a propagação de 

doenças em contextos de epidemia e pandemia. 

  As fake news sobre vacinas situam-se no âmbito da negação do direito 

individual e coletivo à saúde e constitui um problema comunicacional para o fortalecimento 

da cidadania, além de endossar o movimento anticiência. A Fundação Oswaldo Cruz 

disponibilizou e comentou em seu site institucional5 seis notícias falsas que circularam nas 

redes sociais digitais e que vêm dificultando o trabalho da imunização contra a Covid-19 no 

Brasil: 1) Vacinas podem causar fibromialgia e Alzheimer; 2) Vacinas contra a Covid-19 são 

mais perigosas que o próprio vírus; 3) Vacina tem como objetivo matar seres humanos; 4) 

Profissionais de saúde morrem por ataque cardíaco em decorrência da vacina; 5) Butantan 

não confirma eficácia da CoronaVac em idosos; e 6) Vacinas de RNA mensageiro vão 

provocar morte em massa entre idosos. 

Acreditar nessas afirmações desestimula pessoas a se protegerem e colocam em 

risco a vida de terceiros, visto que o indivíduo se torna um potencial propagador do vírus. 

Além disso, elas acabam por deslegitimar grandes esforços e conquistas efetuadas por 

instituições científicas, notadamente em sua maioria públicas, e que funcionam graças à 

contribuição dos impostos pagos pelos cidadãos. 

 

3 INCOMUNICAÇÃO, CIDADANIA E ÉTICA COMUNICACIONAIS 

Antes de apresentar a varredura conceitual que será realizada nesta seção, importa 

sinalizar que os conceitos de comunicação e incomunicação aqui trabalhados são aqueles 

                                                 
5 Disponível em http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51261 
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desenvolvidos por Dominique Wolton, sociólogo francês e pesquisador do campo da 

comunicação, que oferece uma relevante contribuição no que tange aos problemas atuais 

de excesso informacional e consequente incomunicação.  

Também utilizada nesta pesquisa, a ideia de cidadania comunicacional, pontuada na 

seção 2, foi desenvolvida por Signates e Moraes (2016), e no que tange a este trabalho, 

acredita-se que essa concepção contribuirá para que se possa compreender como as fake 

news, especialmente sobre vacinas, podem favorecer uma negação comunicacional desta 

mesma cidadania (LEAL; SIGNATES, 2020) ao atentarem contra a afirmação do direito à 

saúde e bem-estar social. 

A teoria de Wolton (2011) considera que o cerne da comunicação é o outro, pois ela 

só tem sentido e só é realizável com a existência de um segundo indivíduo e do 

reconhecimento mútuo da existência dos comunicantes. Nesse contexto, deve-se assentir 

que existe liberdade e igualdade entre os protagonistas do processo comunicacional, os 

quais podem aceitar, recusar ou negociar o que está sendo comunicado. 

Comunicar, para o autor, não é tão somente transmitir uma informação. Os conceitos 

de comunicação e de informação, portanto, diferem. A informação caracteriza-se por ser um 

acontecimento, um fato ou um dado que perturba uma ordem vigente. Ela existe em si 

mesma, sem a necessidade do outro. A comunicação, de maneira oposta, é inseparável das 

relações humanas, pressupõe uma busca de sentidos em comum entre os indivíduos 

comunicantes, e dentro desse contexto, o autor propõe o seguinte conceito: “comunicar é 

cada vez menos transmitir, raramente compartilhar, sendo cada vez mais negociar e, 

finalmente, conviver” (WOLTON, 2011, p. 62). Dessa busca por um horizonte em comum, 

onde o processo de negociação está presente, resulta o respeito às identidades dos 

comunicantes e a convivência pacífica entre as diferenças: este é o centro do modelo 

comunicativo que Wolton (2011) defende. 

Wolton (2011), como observado até aqui, propõe o caráter inequivocamente 

relacional da comunicação. Mas em que consiste o ato de conviver, termo fundamental 

utilizado pelo autor ao longo de suas pesquisas, o qual marca a natureza relacional de seu 

conceito de comunicação? Nas palavras do pesquisador, 

Conviver, seja em termos de comunicação, dos modelos de organização política, do 
planeta, do desenvolvimento sustentável ou das indústrias culturais e da 
comunicação, significa sempre, ao mesmo tempo, respeitar a pluralidade dos 
pontos de vista sobre o mundo e a necessidade de um modelo comum. O modelo 
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da convivência vai muito além das relações entre informação e comunicação, 
dizendo respeito aos desafios normativos maiores da organização interna das 
sociedades contemporâneas e da convivência das diferenças dentro das nações. 
(WOLTON, 2011, p. 67). 

Com o advento de aparatos tecnológicos como os dispositivos móveis (celulares, 

computadores, tablets) e o acesso mais facilitado à internet, fenômeno crescente observado 

nos últimos trinta anos, imaginou-se que a fácil disponibilidade de informações 

compartilhadas no mundo virtual fosse resolver as aporias da comunicação. Entretanto, a 

midiatização e a interação via dispositivos móveis e internet não produziram um sistema de 

comunicação que pudesse viabilizar a proposta de convivência pacífica entre as diferenças, 

pois as tecnologias nunca poderão resolver as hesitações e dilemas da comunicação 

humana. Elas são aparatos que refletem as relações anteriormente estabelecidas, podendo 

facilitar ou dificultar o acesso ao outro em termos técnicos, mas não no âmbito das 

idiossincrasias relacionais humanas. 

Ora, se a extensa disponibilidade de informações e o acesso facilitado a elas não 

resolve as aporias da comunicação, ela pode, por outro lado, atrapalhar a realização do 

processo comunicacional de maneira satisfatória, fato que, num primeiro momento, parece 

um contrassenso. Nesse enquadramento, o excesso informacional é notável nos dias de 

hoje. Uma profusão de dados e informações circula freneticamente na internet, ambiente 

em que se pode encontrar incontáveis conteúdos relativos a todos os assuntos possíveis e 

imagináveis, e numa observação superficial acerca do fenômeno descrito, tende-se a 

considerar apenas as vantagens desse processo, sendo uma delas o acesso a inúmeras 

facetas e possibilidades de um mesmo conteúdo. No entanto, nota-se que a humanidade 

nunca viveu um momento de tamanha insegurança informativa (RAMONET, 2013). 

A revolução do século XXI não é a da informação, mas a da comunicação. Não é a 
da mensagem, mas a da relação. Não é a da produção e da distribuição da 
informação por meio de tecnologias sofisticadas, mas a das condições de sua 
aceitação ou de sua recusa pelos milhões de receptores, todos sempre diferentes e 
raramente em sintonia com os emissores. [...] A informação esbarra no rosto do 
outro. Sonhava-se com a aldeia global. Estamos na torre de Babel. (WOLTON, 2011, 
p. 15). 

Disso deriva o que o autor denomina incomunicação, que consiste na incompreensão 

entre os pretensos comunicantes, o não alcançar do objetivo comunicacional de convivência 

das diferenças, podendo resultar em confusão, discórdia, estranhamentos e dissensos. Nos 

dias atuais, “todo mundo vê tudo ou quase tudo, mas percebe, ao mesmo tempo, que não 
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compreende melhor o que acontece. A visibilidade do mundo não basta para torná-lo mais 

compreensível” (WOLTON, 2006, p. 18). 

A profusão informacional e as possibilidades de exibição e compartilhamento nas 

redes sociais on-line são fatores intensificadores de incompreensão, incomunicação e 

desordem informacional, pois deixam patentes as diferenças entre os indivíduos, os quais 

acabam por se segregar cada vez mais em suas bolhas virtuais, retroalimentando 

experiências personalíssimas em torno de diversas temáticas da vida cotidiana, elevando, 

por conseguinte, essas experiências, ao patamar de verdades universais e aplicáveis aos 

demais indivíduos, como a crença de que as vacinas trazem prejuízos para a saúde. 

É nesse ponto que se pretende situar o nefasto fenômeno da circulação de fake 

news. Sendo as fake news intencionalmente fraudulentas, objetivando favorecer 

determinados indivíduos, grupos ou organizações a partir de distorções informacionais, 

pode-se considerá-las, portanto, um elemento facilitador da incomunicação, uma peça dessa 

torre de Babel contemporânea que gera incompreensão e confusão informativa. 

A partir do aviltamento das instituições historicamente detentoras de credibilidade e 

da relativização de fatos incontestes, como a segurança das vacinas adotadas no calendário 

de imunização brasileiro, as fake news contribuem para o agravamento de crenças funestas, 

como o negacionismo científico, podendo gerar uma abstenção de pais e crianças à 

vacinação, criando bolsões de pessoas não imunizadas, fato que pode contribuir com novos 

surtos de doenças já erradicadas, como o sarampo6. 

  A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, foi alvo, em 

1998, de uma pesquisa enviesada e publicada no consagrado periódico The Lancet. Os 

entusiastas deste estudo utilizaram uma metodologia ruim e dados fraudados, gerando, 

como resultado, o estabelecimento de uma possível relação entre a administração da vacina 

e o desenvolvimento de autismo nas crianças imunizadas (WAKEFIELD et al., 1998).  

As controvérsias dessa conclusão repercutiram na comunidade científica, que após 

investigações, descobriu o conflito de interesses entre os autores e os dados forjados, 

culminando, em 2010, com a retirada do artigo da base de dados do periódico, bem como 

uma retratação acerca do caso, assinada por dez dos treze autores da pesquisa. Além disso, 

pesquisas posteriores, com evidências científicas de alto nível, já refutaram a possível 

                                                 
6 Sarampo de volta ao mapa. Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/sarampo-de-volta-ao-mapa Acesso 

em 29 jul. 2021. 
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relação entre a tríplice viral e o autismo (TAYLOR et al., 2002; MAKAELA; NUORTI; PELTOLA, 

2002; MADSEN et al., 2002). 

O problema, destarte, não é a falta de informações sólidas sobre o assunto. Há 

muitos anos, as melhores evidências científicas comprovaram e vêm, ainda hoje, reiterando, 

que as vacinas são um dos principais elementos de prevenção e erradicação de doenças, 

responsáveis, portanto, pelo aumento da expectativa de vida humana, configurando-se 

como ação de proteção primária por prevenção específica (LEAVELL; CLARKE, 1976). 

O estudo fraudulento, no entanto, ficou no imaginário de muitas pessoas e causou 

alvoroço nos grupos antivacina, que ainda hoje recorrem a ele para justificar sua 

insubmissão ao calendário de imunização vacinal, alimentando teorias conspiratórias e 

negacionistas nas redes sociais virtuais (VIEIRA, 2021), assim como elaborando e 

disseminando uma série de fake news não apenas acerca da tríplice viral, mas sobre outras 

vacinas igualmente seguras (BARBOZA, MARTORANO, 2017). 

Dentro da temática das vacinas, outro exemplo bastante atual são as controvérsias 

geradas em torno das vacinas da Covid-19. Diante das incertezas, desafios e novidades de 

cenários pandêmicos, como o que a humanidade vive desde 2020, grupos antivacinação e 

suas fake news são peças de um quebra-cabeças que insistem em confundir e incomunicar, 

contribuindo, sobremaneira, para uma negação comunicacional da cidadania (LEAL; 

SIGNATES, 2020), pois enfraquece-se a afirmação dos direitos básicos do cidadão, como o 

acesso à saúde, que, conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196,  

[...] é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (BRASIL, 1988, art. 196). 

Ora, como é possível garantir o bem-estar social, a preservação e longevidade da vida 

humana e a convivência saudável em comunidade se se nega, por meio de fake news, a 

importância não somente do acesso, mas a imperiosa necessidade de uma das ações mais 

eficazes para tal fito, qual seja, a imunização por vacinas?  

Se os profusos estudos científicos atestam, exaustivamente, a segurança desses 

imunizantes; se essas mesmas pesquisas circulam na internet e estão ao alcance de grande 

parte da população; se os próprios grupos antivacina usam as redes sociais para 

disseminarem desinformações de toda ordem, apoderando-se de pesquisas fraudulentas 
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para embasar o negacionismo em que vivem, como pensar que eles não possuem acesso a 

informações confiáveis acerca da segurança vacinal? 

A situação se agrava quando as fake news encontram respaldo por parte dos 

governantes, como é o caso do atual presidente da República Federativa Brasileira7, que 

desde o início da pandemia vêm ratificando sua postura a favor de tratamentos precoces 

comprovadamente ineficazes em detrimento da segurança das vacinas, únicos fármacos 

que, atualmente, podem frear os efeitos nefastos da pandemia do coronavírus. 

Atesta-se, mais uma vez, que o problema não é a falta de informações confiáveis, 

tampouco o acesso a elas. Nesse sentido, Leal e Signates (2020, p. 74) apontam que “a 

liberdade comunicacional, enfim, pode operar contra si própria, em determinadas 

condições”. Os grupos antivacina, propagando livremente uma série de fake news e 

incutindo incertezas em determinados indivíduos, são mais uma peça dessa torre de Babel 

da qual fala Wolton (2011), contribuindo para tendências incomunicacionais e negadoras 

mesmo da cidadania, operando num terreno delicado: o da saúde e bem-estar social. Por 

isso, as fake news no campo da saúde podem ser muito mais do que geradoras de 

incomunicação; elas atentam, funestamente, contra a vida humana. 

Habermas (2016), em sua teoria do agir comunicativo, destaca que uma ética 

discursiva pressupõe a existência da verdade (representação do estado das coisas), da 

correção (relação interpessoal assegurada) e da sinceridade (manifestação de vivência) 

como condição de validade em uma relação comunicativa. O autor apresenta uma 

perspectiva deontológica social que deve reger as ações comunicativas, e essas devem ser 

orientadas para o entendimento mútuo.  

As fake news infringem essas condições comunicativas estabelecidas por Habermas 

ao deformar as condições de validade nos modos cognitivo, interativo e expressivo. Ao 

deliberadamente mentir sobre o funcionamento e a eficácia das vacinas, colocar em dúvida 

a reputação da ciência e desprezar a ética do dissenso e da boa argumentação, estabelece 

uma relação não comunicacional com a função de desinformar, atendendo a interesses 

normalmente filiados a orientações políticas não democráticas e conservadoras, ou seja, um 

agir meramente estratégico. 

                                                 
7 Em meio à campanha de imunização contra Covid, Bolsonaro compara vacinas com hidroxicloroquina: 

'Experimental'. Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/em-meio-campanha-de-imunizacao-contra-

covid-bolsonaro-compara-vacinas-com-hidroxicloroquina-experimental-1-25053788 Acesso em 01 ago. 2021. 

https://oglobo.globo.com/brasil/em-meio-campanha-de-imunizacao-contra-covid-bolsonaro-compara-vacinas-com-hidroxicloroquina-experimental-1-25053788
https://oglobo.globo.com/brasil/em-meio-campanha-de-imunizacao-contra-covid-bolsonaro-compara-vacinas-com-hidroxicloroquina-experimental-1-25053788
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Mesmo que a teoria habermasiana se preste a situações de deliberação em espaços 

formais das instituições democráticas e, originalmente menos percebida nos espaços virtuais 

sem essa intenção dialógica – caso dos grupos antivacina do Facebook, por exemplo – o 

horizonte ético da comunicação mais condizente com a cidadania proposto pelo autor deve 

ser considerado se realmente desejamos a comunicação solidária no mundo. 

Sem princípios éticos, um agir verdadeiramente comunicativo não se efetiva. Além 

disso, a liberdade de opinião e expressão deve ser relativizada em relação a um outro 

direito, o direito à saúde, fundamentalmente coletivo e mais amplo. Nenhum direito 

humano pode ser percebido de forma absoluta. Assim, a comunicação envolvendo esses 

direitos deve ser socialmente responsável e acordada em termos eticamente normativos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A informação, nos dias atuais, tornou-se abundante. No entanto, comunicar é um 

evento raro, segundo Wolton (2011). Na era digital, com o fácil acesso às redes sociais 

virtuais, o excesso informacional tem acarretado prejuízos para o ato de se comunicar, que 

consiste na busca do outro e da convivência das diferenças, encontrando, apesar delas, um 

horizonte de sentidos em comum para os comunicantes. Além disso, a comunicação é a 

própria constituição da cidadania, pois não é possível ser cidadão sem considerar o cerne 

comunicacional da vida em sociedade. 

Essas concepções sobre o que é comunicação e sobre o agir comunicacional no 

âmbito da cidadania lançaram alguma luz sobre um fenômeno atual e preocupante, qual 

seja, da disseminação vertiginosa de  fake news, especialmente no que tange à 

temática das vacinas, que há muito tem sido alvo de desinformações de toda ordem, 

inclusive por parte de certos governantes, os quais não têm escondido o seu descaso com a 

população diante da pandemia da Covid-19, que até a data de elaboração deste artigo já 

ceifou mais de meio milhão de vidas só no Brasil. 

Não é possível considerar, portanto, que as fake news são apenas conteúdos 

inofensivos que circulam por aí. No caso em questão, esses conteúdos desinformativos 

configuram-se como elementos que fortalecem uma tendência incomunicacional, negadora 

mesmo da cidadania. Fake news que deliberadamente atentam contra as evidências 

científicas mais seguras acerca das vacinas podem atrapalhar as condições de vida e 
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participação dos cidadãos na sociedade, implicando na negação da cidadania 

comunicacional, da construção de vínculo e sentido entre os indivíduos, da longevidade da 

vida humana, e sem o elemento humano, não há comunicação. 

Algumas questões emergem, nesse cenário. A concepção de cidadania 

comunicacional poderia apresentar caminhos não só para a compreensão do fenômeno das 

fake news, mas com vistas a dirimir seus perigosos efeitos? A negociação para uma 

convivência que respeita as diferenças é capaz de resolver as incompreensões e sectarismos 

gerados pelas fake news? É possível construir condições de convivência entre grupos tão 

diversos, como os grupos antivacina e os grupos pró-vacina, rumo a uma visada 

comunicacional que leva ao consenso? 

Diante de tamanha complexidade, essas dúvidas abrem caminhos para novas 

possibilidades de pesquisa, tendo em vista as inabarcáveis questões que ainda permeiam o 

fenômeno das fake news, que, com seu potencial danoso, têm gerado infortúnios para a 

comunicação, para a cidadania e, finalmente, para a vida humana. É preciso investigar 

maneiras de combater as fake news. Portanto, é imperioso que os estudos no campo da 

comunicação se diligenciem nesta árdua e necessária empreitada. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

FAKE NEWS AND VACCINES: THE COMMUNICATIONAL DENIAL OF CITIZENSHIP  
 

ABSTRACT 
 

The circulation of fake news, especially in the environments of virtual social networks, has caused 
damage in various social spheres, which can generate disastrous consequences for human life when 
it is disseminated by anti-vaccination groups. In this context, it is intended to investigate how this 
type of content goes against the experience of communicational citizenship, as the phenomenon of 
dissemination of potentially lethal information should not be seen as a right aimed at maintaining 
freedom of expression, being relevant to analyze it, on the other hand, as a strengthener of 
incommunicative tendencies. In the case in question, the seriousness of fake news is increased, since 
vaccines are a collective health pact, constituting a primary prevention action for specific protection, 
having their safety exhaustively proven by the best scientific evidence. Therefore, abstaining from 
this type of immunization can lead to fatal events for collective health. To achieve this intent, the 
concepts of misinformation, fake news, communication, lack of communication and 
communicational citizenship were rescued through bibliographical research, reaching the conclusion 
that fake news about vaccines is an element of communicational negation of citizenship, insofar as 
they go against the principle of the right to health and social well-being, which can generate 
uncertainty and abstention from immunization and, consequently, threaten collective human life. 
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A INFLUÊNCIA DE ÉMILE DURKHEIM SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO SUICÍDIO 
 

João Dantas dos Anjos Neto1 

 
 

RESUMO 
 

Esta comunicação investiga quais relações podemos estabelecer entre a falta de publicações 

referentes ao suicídio, nos cadernos policiais ou correlatos dos jornais impressos brasileiros 

representado pela etnografia documental junto aos jornais impressos e suas versões digitais, e os 

estudos sociológicos realizados por Durkheim em O Suicídio (1897). Nosso percurso metodológico 

orienta-se pela revisão bibliográfica e a etnografia documental. Para Durkheim, a existência do 

suicídio é uma realidade social potencialmente universal e contaminante. Para o autor, essa possível 

predisposição deve ser entendida através de um estudo especial, que pertence à sociologia. Talvez o 

que era objeto de uma ciência, na contemporaneidade, tenha se tornado um sujeito de pesquisa 

propriamente dito, mudando tanto sua estância ontológica quanto as necessidades epistemológicas 

decorrentes das novas veredas abertas à ciência, no cerne dessas mudanças de abordagem e 

entendimento.   

  

Palavras-chave: Comunicação Social; Suicídio; Sociedade orgânica; Sociedade mecânica; Etnografia 

de Arquivos. 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

A “morte não causa mais espanto”, como entoaria Arnaldo Antunes (2010). A 

modernidade tem transformado a morte. O tempo envolvido entre a morte e o enterro, 

talvez seja um dos sinais que evidencia a desritualização da morte. Contudo, pode-se 

ressaltar a espetacularização, quando esse fenômeno social ocorre com requintes de 

crueldade, preconceitos, ritos religiosos, grandes quantidades de pessoas, personalidades, 

quando os jornais estão com suas páginas repletas de imagens e textos com detalhes, sejam 

do local exato que a faca penetrou ou de quantos morreram fulminantemente.   

No entanto, o suicídio esquiva-se, não é apresentado ou discutido, na sua maioria 

dos cos. Mesmo quando o Brasil ocupa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 

International Association for Suicide Prevention (Iaps), o oitavo lugar no mundo entre os 

países com maior número de suicídio, esse fato social permanece tabu, também no campo 
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midiático. Segundo Paulo amarante (2014), pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública 

– ENSP, Sergio Arouca: “Tem havido um crescimento expressivo do suicídio no mundo 

inteiro. No Brasil, a taxa é alarmante porque não se falava abertamente nisso, mas se sabia 

do problema”.   

Deve-se essa omissão na divulgação dos dados reais a possíveis impactos na 

construção da imagem do Brasil como um país alegre? O suicídio deflagra que a realidade 

não é exatamente o que se imaginava? Apesar de não ser este o problema de nossa 

pesquisa, não há como minimamente não problematizar a questão. O Suicídio tem um apelo 

comercial de alta repercussão: as pessoas aguçam os sentidos, comentam, buscam o porquê, 

os cristãos condenam os suicidas ao inferno e outras dimensões culturais são afetadas.   

Enquanto na mídia não se divulga, na academia brasileira pouco se pesquisa. Foram 

encontradas apenas 08 teses de doutorado em Comunicação sobre o tema na plataforma 

Sucupira. Há um vasto campo de estudos internacionais sobre comportamento suicida e 

suicídio, apesar da concentração destes estudos no universo mais jovem da população dos 

países denominados desenvolvidos. Como afirmam Hawton et al. (1993), Marcelli (2008), 

Lipschitz (1999), Mann (1999) podemos concluir que as tentativas ocorrem por ingestão, ou 

melhor consumo de medicações em dosagens acima da terapêutica. Isso não é o suficiente, 

muito menos esclarecedor, é somente o ato final.  

Quais relações podemos estabelecer entre as não publicações feitas nos cadernos 

policiais ou correlatos dos jornais impressos brasileiros e o estudo sociológico realizado por 

Durkheim na obra O Suicídio, obra publicada em 1897? Não há correlação das publicações 

de proporcionalidade, e a posição brasileira neste ranque, com a comunicação sobre 

suicídios (seja direta e expressamente sobre o ato, ou sobre questões a ele atreladas de 

modo secundário). Tal quadro persistirá enquanto os veículos possuirem em seus 

regimentos, orgãos reguladores, diretrizes para a não publicização de tal fato social - 

impedindo um aprofundamento e levantamento de questões. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a implementação da investigação, foram realizadas exaustivas revisões 

bibliográficas referentes aos temas abordados direta ou indiretamente - e relacionados em 

alguma medida com as discussões suscitadas por Durkheim, que, aqui, figura como 
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referência central. Sendo largamente aceita e caracterizada pela utilização de dados de 

fontes secundárias, a revisão bibliográfica fornece caminhos frutíferos e eficazes para 

análises de correlação entre ideias e eventos que marcam o habitar de certo período 

histórico – que, no caso da presente pesquisa, refere-se à modernidade. Salientamos que 

um dos limites deste trabalho foi o de abrir pouco espaço para vozes contrárias a Durkheim. 

No entanto, tal ação orientou-se por não se perder na trilha de responder ao problema que 

reside no cerne das indagações da pesquisa. Segundo ensejam Noronha; Ferreira, revisões 

bibliográficas tratam-se de:    

Estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, 
dentro de um recorte de tempo, uma visão geral ou um relatório do estado-da-arte 
sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que 
têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada (NORONHA; 
FERREIRA, 2000, p. 53).  

Além da revisão bibliográfica, e enfatizando o lastro empírico da investigação Teórica, 

foram realizadas etnografias de Arquivos que afirma-se por marginálias, outras anotações, 

referentes a comunicações, afinidades, periodicidade, indultos, ou o seu reverso, que o 

arquivo disponibiliza. “Etnografia de arquivo parte, necessariamente, dessa condição do 

arquivo: que ele se protege do facto de ser um arquivo, mas que, enquanto tal, é um 

produto específico da articulação de estruturas e agências concretas” (PORTO, 2007: 127). A 

pesquisa etnográfica deu-se por matérias jornalísticas que abordassem o tema. Realizadas a 

partir da palavra-chave “suicídio” (e, portanto, cobrindo apenas a imprensa brasileira), as 

buscas foram esquadrinhadas no intervalo temporal compreendido entre 01/02/2020 e 

01/02/2021. O principal objetivo dessas buscas foi averiguar como a mass media veiculou e 

abordou um tema que, embora geralmente velado, tornou-se mais um palco de espetáculo 

ao longo da pandemia ocasionada pela Covid-19.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 Durkheim: Antes do “O Suicídio” a vida e base do pensamento teórico 

Durkheim em vida foi visto como o fundador de uma forma radical de ‘realismo 

sociológico’ o qual subordinava o indivíduo a uma ‘consciência coletiva’, e seu pensamento 

político era considerado como uma forma de racionalismo místico (COLLIER, 1994).  
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A sociologia de Durkheim deve ser entendida como uma resposta dos perturbadores 

efeitos da vitória alemã de 1870-71 sobre a sociedade francesa. Embora os escritos de 

Durkheim possam ser considerados como tendo razões na filosofia positivista francesa, que 

remonta a Comte e sua Física Social, o legado da Revolução do século XVIII abriu fendas de 

natureza crônica, pois não criou uma ‘sociedade burguesa’, se por isso entendermos uma 

sociedade que combine democracia política com a hegemonia de uma classe capitalista 

(VÉRAS, 2014).  

Elementos profundamente conservadores, centrados na Igreja, nos arredantários e 

camponeses, continuaram a ter influência sobre o governo e a sociedade. Os escritos de 

Saint- Simon e de Comte, cada qual à sua maneira, tentaram dar expressão a esse precário 

equilíbrio entre as influências liberal e conservadora. Ambos consideravam essa situação 

como transitória.   

Para Durkheim, a forma emergente da sociedade deveria conter apenas uma única 

classe ligada à industrialização, onde a igualdade de oportunidades prevaleceria, e onde o 

governo estaria reduzido à ‘administração das coisas’. O desastre de 1870-71 oferecia a 

possibilidadee a necessidade de finalmente se completar o processo de mudança política e 

social que havia se iniciado com a Revolução Francesa, um século antes.   

A conclusão mais importante a que chegou Durkheim em A Divisão do Trabalho 

Social (1978) foi a de que a solidariedade orgânica pressupõe individualismo moral 

predominando sobre a consciência coletiva na conduta dos indivíduos. É errado contrastar 

uma sociedade que tem uma comunidade de crenças (solidariedade mecânica) com outra 

que tem uma base cooperativa (solidariedade orgânica), sendo que a primeira tem um 

caráter moral e a segunda predominantemente um agrupamento que se estabelece sobre 

uma crescente divisão do trabalho (DURKHEIM, 1981).   

Em Durkheim (1981), o individualismo não pode ser confundido com o egoísmo (ou 

busca de interesse próprio), tal como postulado na teoria da economia clássica e da filosofia 

utilitarista. O crescimento do individualismo, derivado da expansão da solidariedade 

orgânica não deveria ser equiparado à condição anômica de divisão do trabalho (que era um 

fenômeno transitório, fundamentado em contratos e não por uma regulação moral). A 

ordem social que estava emergindo exigia a implementação concreta dos ideais da 

Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade.   
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Na sociedade moderna, a autoridade não deveria estar confinada a uma ‘simples 

administração de coisas’ (Saint-Simon), mas sim, que a divisão do trabalho na indústria 

deveria ter controles morais, sob a direção moral generalizada do Estado, uma moralização 

que envolveria a glorificação do bem-estar dos outros. Seria a moralidade da cooperação. O 

individualismo, ou o ‘culto do indivíduo’, deveria estar fundado no sentimento de compaixão 

em relação ao sofrimento humano, no desejo de igualdade e justiça.   

Ao analisar os conflitos que se manifestaram em 1948 e em 1870-71, Durkheim 

considera que os atritos de classe derivavam do fato a transição entre a solidariedade 

mecânica e a orgânica ainda não terem se completado. Esta transição obedecia, e assim 

considerava que deveria ser, a um caráter evolutivo e não revolucionário. Portanto, a 

eliminação de conflitos não exigia uma revolução, mas sim a consolidação e absorção de 

transformações econômicas e sociais que estavam em curso (DURKHEIM, 1981).   

Na França, antes da virada do século XX, o marxismo não tinha a grande força política 

nem intelectual que passou a deter nas duas últimas décadas do século XIX na Alemanha. Os 

marxistas alemães tinham um entendimento mais avançado de Marx do que seus seguidores 

Franceses. Na época em que o marxismo penetrou substancialmente a consciência 

intelectual francesa, Durkheim já tinha elaborado os componentes essenciais de sua 

sociologia. Embora familiarizado com os escritos de Marx, Durkheim não foi influenciado por 

ele, nem em sua concepção geral de sociologia, nem em sua teoria de desenvolvimento 

social veiculada à divisão do trabalho social.   

Contudo, tanto Marx quanto Durkheim, consideravam que a capacidade produtiva da 

sociedade deveria ser regulada de modo centralizado. Em Marx, a principal tese de O Capital 

era que a característica ‘anarquia do mercado’ do capitalismo seria, no socialismo, 

substituída por um sistema em que a produção se regulasse de modo centralizado (MARX, 

2013).   

Para Durkheim, no sistema comunista, a esfera política deveria estar rigorosamente 

separada da influência potencialmente corruptora da produção econômica. Já o socialismo, 

surgido com as transformações sociais e econômicas do final do século XVIII, se baseava na 

consideração de que o progresso do bem-estar humano dependia da expansão da indústria.  

O princípio fundamental envolvido no socialismo era exatamente o contrário do proposto 

pela teoria comunista: o socialismo defendia a fusão do político e do econômico e 
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proclamava que a produção deveria ser controlada pelo Estado, cujo papel, em termos 

econômicos, colocava a ‘administração das coisas’ em substituição à ‘administração dos 

homens’. Enquanto que o objetivo do comunismo seria a regulação do consumo, no 

socialismo seria a regulação da produção. Portanto, o comunismo, tal como Durkheim 

compreendia, era uma forma de teoria e de protesto político que correspondia a sociedades 

com divisão de trabalho em pequena escala, com todos trabalhando de maneira 

semelhante, não havendo interdependência econômica em larga escala e, dessa forma, não 

podendo haver a concepção de regulação de produção. Já o socialismo, possível a partir de 

uma divisão do trabalho diferenciada, pressupunha a idéia de uma economia coordenada de 

produtores interdependentes.   

Em Durkheim, O Estado moderno deve garantir relações contratuais fortes, um 

agente do qual o indivíduo se torna cada vez mais dependente. Em A Divisão do Trabalho 

Social, o autor argumenta que o avanço da divisão do trabalho denuncia o poder absolutista 

do Estado.   

O retrato feito por Durkheim (1981) do caráter moral do Estado dava uma 

importância mínima às relações exteriores do Estado-Nação moderno. Suas ideias do 

individualismo moral, em seu nível mais abstrato, referiam-se à humanidade em geral e que, 

provavelmente no futuro, a expansão da divisão do trabalho no contexto internacional 

acabasse levando, por fim, à formação de uma comunidade supranacional.   

Aqueles que o consideravam conservador por suas opiniões sobre o papel do Estado, 

desconsideravam que ele acreditava ser uma anomia, uma atuação amoral, um Estado sem 

limites, em sua ambição expansionista.  

 

3.2 A Estrutura e a Substância Sociológica Política de Durkheim 

O Sociólogo sempre enfatizou que a história não é apenas o quadro natural da vida 

humana. O homem é um produto da história. Alguns autores dão ênfase excessiva ao 

funcionalismo de Durkheim, concebido em termos de um relacionamento abstrato e a-

histórico entre o indivíduo e a sociedade.  

Assim, o teorema fundamental na sociologia de Durkheim desponta como a 

necessidade de um consenso social contraposto à ‘guerra de todos contra todos’ (de 
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Hobbes), que constantemente ameaça destruir a ordem da sociedade. No entanto, se os 

escritos de Durkheim forem vistos em termos de um movimento de solidariedade mecânica 

em direção à orgânica, percebe-se nele a diferenciação existente no contraste entre as 

formas tradicionais de sociedade e a ordem social moderna.  

Tanto os utilitaristas quanto os socialistas fizeram uma análise ‘moral’ entre esses 

dois tipos de sociedade. Para Durkheim, o problema crucial que a sociologia deveria encarar 

era o de definir quais as formas sociais capazes de realizar os ideais de liberdade e igualdade 

gerados por essa transição. Em A Divisão do Trabalho Social, o autor sustenta que os 

defensores das antigas teorias econômicas estavam equivocados ao acharem que a 

regulação não mais seria necessária, e que os apologistas da instituição da religião estariam 

errados ao acreditar que o modo de regulação do passado pudesse ser útil e aplicável ao 

contexto da sociedade moderna.   

Em ‘As Formas Elementares da Vida Religiosa’, Durkheim considerava que a ética 

cristã rompeu de forma radical com as religiões pagãs de Roma, ao colocar sua ênfase mais 

no estado ‘interno’ da alma do que no mundo ‘externo’ da natureza. O autor também 

considerou que o cristianismo, em geral, e o protestantismo, em particular, eram as fontes 

imediatas dos ideais que mais tarde se transferiram para a esfera política com a Revolução 

Francesa.   

A partir de sua conceituação, que distingue ‘individualismo’ e ‘egoísmo’ (A Divisão do 

Trabalho Social), Durkheim aponta que o processo de socialização não significava o 

desaparecimento do ‘sagrado’ (tal como colocado pelos utilitaristas e socialistas), mas que 

justamente a aceitação da regulação moral, do ‘culto da personalidade’, consagrava o 

indivíduo, tornando- o digno de respeito - condição essencial da liberdade humana. Sua 

emancipação progressiva não implica em enfraquecimento, mas sim uma transformação dos 

vínculos sociais.   

Na sociedade tradicional, a individualidade estava subordinada à tirania do grupo, à 

pressão da consciência coletiva. A dissolução da antiga ordem moral ameaça o indivíduo 

com outra tirania, a de seus próprios desejos inexauríveis. O indivíduo só poderia ser livre se 

fosse um agente autônomo, capaz de dominar e compreender seus impulsos.   

A distinção entre ‘anomia’, de um lado, e ‘egoísmo’ e ‘individualismo’, de outro, tem 

importância fundamental em Durkheim. Os socialistas e utilitaristas imaginavam uma 
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sociedade constituída sobre uma suposta reciprocidade entre os egoísmos individuais. 

Porém, nenhuma forma de sociedade, tradicional ou moderna, poderia existir nesses 

termos. O individualismo moral, produto da sociedade humana, seria o resultado de um 

período muito longo de evolução social; o egoísmo, por sua vez, estaria ancorado em 

necessidades e desejos de indivíduos em fases pré-sociais. Essa oposição, entre as 

inclinações egoísticas dos indivíduos e os produtos morais da sociedade, se expressa no 

pensamento religioso que faz distinção entre corpo e alma.   

Portanto, uma sociedade fundada num estado de anarquia moral ou anomia não se 

aplica a uma sociedade fundada sobre o individualismo moral dentro de uma divisão 

diferenciada do trabalho. Se a condição de anomia persiste em alguns setores da sociedade 

contemporânea, isso se deve à falta de institucionalização do individualismo. Tal 

institucionalização, segundo Durkheim, deveria se dar através da formação de laços de 

integração entre as ordens política e econômica, em direção a uma distribuição mais justa 

das funções, ou seja, eliminando a divisão do trabalho forçada, sob a direção geral do Estado 

e a moralização das relações econômicas por intermédio das associações profissionais.   

Segundo o autor, a concepção de ‘política’ envolve uma distinção entre governo e 

governado, mas não pode ser definida unicamente em função da existência de autoridade 

constituída dentro de um equipamento, ou por uma área territorial fixa. A ‘política’ pode ser 

encontrada no grau de complexidade da organização social, naquela que manifeste uma 

divisão de autoridade bem definida. Uma sociedade política não precisa necessariamente 

possuir um Estado. ’Estado’, na terminologia de Durkheim, refere-se ao quadro 

administrativo ou o funcionalismo formalmente encarregado da função de governo. 

Embora a expansão da autodeterminação do indivíduo (através da divisão social 

orgânica do trabalho) seja concomitante com o processo de ampliação dos poderes do 

Estado para sujeitar o indivíduo à sua autoridade, o paradoxo é apenas aparente. Para 

Durkheim, o Estado moderno seria a instituição encarregada da implementação e fomento 

dos direitos individuais. Contudo, tipos de sociedade não devem ser confundidos com tipos 

diferentes de Estados. Os poderes de coerção possuídos pelo aparato estatal podem variar 

independentemente do nível de desenvolvimento da divisão do trabalho.   

Em “Duas Leis da Evolução Penal”, Durkheim distingue as sanções coercitivas entre 

‘quantitativa’ e ‘qualitativa’. A ‘quantitativa’ se refere à intensidade da punição; já a 
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‘qualitativa’ refere-se à modalidade da mesma (multa, prisão, morte e afins). A 

‘quantitativa’, onde a intensidade da punição ocorre em uma proporção maior à medida que 

a sociedade referida pertença a um tipo menos avançado e à medida que o poder central 

tenha um caráter mais absoluto. A intensidade das sanções varia não só com o nível de 

desenvolvimento de divisão do trabalho, mas também de acordo com a centralização do 

poder político.   

Para Durkheim, o que determina o absolutismo não é o número de funções exercidas 

pelo Estado, mas o grau em que existem outras formas de poder institucionais capazes de 

agir como um contrapeso ao poder do Estado. Esta foi uma das pedras angulares do autor 

em sua exposição sobre a natureza do governo democrático. Ou seja, a extensão da 

influência controladora do Estado, característica das sociedades contemporâneas, não 

conduz, em si mesma, ao crescimento do absolutismo estatal. A gama de atividades nas 

quais está envolvido o Estado varia em função da divisão do trabalho. O grau de 

desenvolvimento do órgão regulador reflete o desenvolvimento da vida coletiva em geral.   

Porém, caso a sociedade se mova em direção a uma complexidade crescente, sem 

ocorrer um declínio no caráter repressivo da punição, mas a partir de um fortalecimento do 

absolutismo estatal, os efeitos da expansão da divisão do trabalho seriam cancelados. A 

relação entre desenvolvimento social e político é complexa.  

A ‘lei de variação quantitativa’, que se refere apenas à intensidade das sanções 

punitivas, é complementada pela ‘lei de variação qualitativa’, que se refere às modalidades 

de punição. Tal lei estabelece uma relação direta entre o nível de desenvolvimento social e o 

uso de privação de liberdade como modo de punição. A prisão por atividade criminosa era 

inexistente nas sociedades primitivas, tornando-se o principal tipo de sanção entre os povos 

da Europa Ocidental apenas após a metade do século XVIII.  

A prisão não existia no sistema penal das sociedades menos desenvolvidas porque a 

responsabilidade era coletiva. Quando ocorria um crime, a reparação ocorria sobre o clã. 

Apenas com a emergência da sociedade fundada na solidariedade orgânica, na 

interdependência cooperativa da divisão do trabalho, a responsabilidade se tornou 

individualizada, aparecendo o conceito de punição do indivíduo com a prisão.   

As associações profissionais, intermediando Estado e sociedade, evitavam a 

emergência de um Estado autocrático, separado do povo, e evitavam também a ‘absorção’ 
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do Estado pela sociedade. O papel do Estado democrático não é o de subordinar o indivíduo 

a ele, mas sim, de propiciar sua auto-realização - e isso só poderia ocorrer com sua 

participação em uma sociedade na qual o Estado garantisse e levasse adiante os direitos 

contidos no individualismo moral.   

Assim, Durkheim contrapõe-se a Hobbes, pois mesmo a natureza do homem, longe 

de torná- lo insubmisso à vida em comum, levaria ao cooperativismo, pois o ‘egoísmo’ 

também possui uma natureza histórica. (Hobbes fala que os humanos em estado de 

natureza são egoístas? Até onde eu lembro, ele diz que são racionais e, por isso, avaliam a 

possibilidade de serem atacados num futuro próximo). 

 

3.3 Avaliação crítica do pensamento Político de Durkheim, antes de abrirmos os jornais 

Aqueles que interpretam o trabalho de Durkheim como essencialmente conservador 

têm uma imagem errônea de suas dimensões. Tanto no seu temperamento político quanto 

em suas convicções sociológicas, ele era um oponente do pensamento revolucionário. 

Evolução, e não revolução, constituía seu arcabouço de mudança social. Para ele o 

‘problema social’ de conflito de classes não poderia ser resolvido por meio de medidas 

econômicas por causa da instabilidade dos apetites humanos. As mudanças de ordem 

econômica deveriam ser feitas para completar a institucionalização do individualismo moral. 

Para Durkheim, uma transformação profunda da organização institucional das formas 

tradicionais da sociedade era uma complementação necessária para a transição da 

solidariedade mecânica para a orgânica. A relação entre o Estado e as corporações era vista 

como fundamental para a ordem social moderna. 

Em um de seus escritos iniciais, Durkheim critica Montesquieu por não conseguir 

enxergar que toda sociedade traz, em si, fatores conflitantes, simplesmente porque ela está 

emergindo gradualmente de uma forma antiga e tendendo para uma forma futura.   

Durkheim (1995) frequentemente afirmava que a sociologia deveria, em certa 

medida, encontrar sua justificativa na prática. Uma sociologia sem nenhuma relevância em 

relação aos problemas práticos, asseverava o autor, seria um empreendimento sem valor. 

Uma das principais tarefas da sociologia seria justamente a de determinar as direções 

emergentes de mudança que uma sociedade estivesse experimentando num momento 
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qualquer e de demonstrar quais as tendências que ‘deveriam’ ser alimentadas como 

determinantes do padrão futuro.  

Essa separação, entre o que ‘é’ e o que ‘deve ser’, se obteria através de uma 

distinção entre o ‘normal’ e o ‘patológico’. A divisão do trabalho social foi concebida para 

mostrar que os ideais do individualismo moral correspondiam às ‘necessidades sociais’ 

engendradas pelo crescimento da solidariedade mecânica, e que esses ideais eram normais, 

deveriam ser promovidos e protegidos.   

Em As Regras do Método Sociológico (1995), Durkheim tentou esboçar sua 

concepção de normalidade buscando estabelecer critérios científicos para a verificação de 

ideais éticos, rejeitando a visão de que a ciência não nos pode ensinar nada sobre o que 

deveríamos desejar. Mais tarde, ele reformulou essa antiga proposição, salientando que a 

ética e a sociologia estavam preocupadas com duas esferas diferentes.   

Embora Durkheim buscasse relacionar a sociologia com problemas práticos, ele 

também procurou promover uma concepção do caráter ‘neutro’ da análise sociológica como 

uma ‘ciência natural da sociedade’.   

Em nenhuma parte de seu trabalho Durkheim analisou em detalhes a natureza das 

conexões entre Estado e sociedade. Assumira implicitamente que o poder político do Estado 

era resultado da supremacia moral pré-estabelecida, tanto maior ou absoluta em termos de 

poder, quanto mais transcendente ou ‘religiosa’ fosse a base moral do Estado (Zeitlein, 

1974). Durkheim rejeitava a ideia de que o Estado fosse primordialmente um agente 

executivo, (ibidem). Sua principal tarefa era a de ser um órgão especial cuja 

responsabilidade seria a de elaborar certas representações que fossem aprovadas pela 

coletividade. O verdadeiro significado do Estado não consistiria em provocar mudanças, mas 

sim em deliberá-las. 

Ao contrário de Weber, Durkheim pertence àquelas tradições do pensamento social 

do século XIX, que subordinavam o Estado à sociedade. Embora ele rejeitasse a noção de um 

desaparecimento futuro do Estado, e sustentasse que na sociedade moderna uma expansão 

da jurisdição estatal era inevitável, ele não rompeu substancialmente com o pressuposto de 

que o movimento da ‘infraestrutura’ (igual divisão do trabalho) é que seria de importância 

decisiva na análise de mudança social.   
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Para Durkheim, o comunismo expressava a esperança que reaparecia de tempos em 

tempos, futilmente – por pressupor que o egoísmo humano possa ser erradicado. Por outro 

lado, o socialismo, para Durkheim, seria uma expressão da consciência de mudanças radicais 

que ocorreram e ainda estavam ocorrendo nas sociedades contemporâneas. Para ele, a falha 

de todas as doutrinas socialistas foi a cegueira para o fato de que a solução da crise 

precisava estar ligada a uma reorganização moral, por meio da qual a primazia do 

‘econômico’ sobre o ‘social’ se reajustaria em favor deste último. Ele também considerava 

que deveria se alcançar o desaparecimento da herança da propriedade por seu caráter 

inerentemente injusto (ZEITLEIN, 1974). 

 

3.4 O suicídio: agora, o fim em sigilo 

O Sociólogo, aqui tratado já no prefácio do livro O Suicídio, salienta que o avanço de 

uma ciência está na sua possibilidade de responder e descobrir novas leis até então 

desconhecidas, ao ponto que situa as Ciências Sociais como ainda não tendo superado a 

construção de uma síntese filosófica, Durkheim (2014). Portanto, o autor, ciente do 

potencial da nova ciência, busca aplicá-la, define como fato social o suicídio, constituindo-o 

como objeto de sua pesquisa.   

Após a definição linguística do fato social a ser pesquisado, segue-se o método 

positivista: observação da frequência da ocorrência, por extrema importância ao tempo e 

territórios, seguido da comparação das ocorrências e a criação de taxas. Essas taxas foram 

comparadas entre diferentes momentos, na mesma e em sociedades diferentes. Finalmente, 

remete-se a explicações, conclusões e considerações. 

À desconstrução de que o homem/mulher cometeria suicídio quando estivesse 

alienado, o sociólogo abre espaço para que novas possibilidades possam aflorar. Afinal, o 

que justificaria as taxas? Como explicá-las? Na construção de seus argumentos 

desconstrutivos da tese de que “todo suicida é um alienado, louco”, afirma em O Suicídio 

(2014). 

 

3.5 Há possíveis efeitos gatilhos da comunicação do suicídio? 
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Em agosto de 1962, ano no qual tabloides, jornais e todos os tipos de veículos de 

comunicação social pareciam ter algo a dizer sobre suicídio, taxa de suicídio por imitação 

sofreu um avanço inesperado de 12% nos Estados Unidos da América. Em quantidade, foram 

quase 200 ocorrências (COLT, 2006) – dentre os quais, o da atriz Merilyn Monroe.   

Talvez a resposta para os outros casos não esteja na imitação do suicídio e sim na 

capacidade da mass midia, em determinados períodos, de influenciar o comportamento 

humano e permear diversos segmentos da vida. Somos influenciados em nossa construção 

do belo, no que venha ser ‘bom gosto’ ou ‘sucesso’, assim como somos responsabilizados 

por esse. E se os pesquisadores tivessem outro problema de pesquisa, como: o que 

desejavam essas/esses 198 suicidas miméticos? 

Pensar o lugar do comunicacional tem sido um desafio constante e relevante. Para 

Sodré (2016), na Teoria do Sensível, a comunicação ocorre por meio da conexão      e do 

vínculo entre os seres humanos. É nesse sentido que “a vinculação é propriamente 

simbólica, no sentido de uma exigência radical de partilha da existência com o Outro, 

portanto dentro de uma lógica profunda de deveres para com o socius” (SODRÉ, 2016, p. 

93). Ao pensar a comunicação enquanto vínculo que se estabelece com o outro, cabe-nos 

investigar de que forma esse vínculo se estabelece entre o Território e o indivíduo habita. 

Acredita-se aqui que o território vai para além de um conceito social, devendo ser pensando 

“juntamente com aqueles atores que dele se utilizam” (SANTOS, 2007, p.22).   

 

6 CONCLUSÕES 

O indivíduo, sob sua condição de existência, aflora inseguro em suas diversas facetas 

e mostra- se completamente impossibilitado de habitar os mesmos espaços do universo 

social, podendo cometer o suicídio (GIDDENS, 1991). Durante o período estabelecido como 

escopo, através de recursos estatísticos, já comentados, sobre taxas de suicídio, Durkheim 

tenta mostrar que o comportamento suicida também possui, em seu centro, causas sociais e 

contaminantes, classificando-as em:   

Suicídio egoísta: resultado da não integração dos indivíduos às instituições, grupos 

ou redes sociais que permeiam a vida social. O ego individual se afirma demasiadamente 

face ao ego social. Sua causa fundamental é o excesso de individualismo. Verifica-se em 
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momentos de desagregação social, refletindo-se em sentimentos como a depressão e a 

melancolia. Observou-se que  o  suicídio  varia em proporção inversa ao grau de integração 

religiosa encontrado na sociedade, e que as religiões analisadas envolviam a comunidade de 

formas diferenciadas. Quanto mais integrado à sociedade doméstica, ou à comunidade, 

menor o índice de suicídios por motivação egoísta.   

Suicídio altruísta: o indivíduo se identifica com a coletividade (mártires, kamikazes, 

etc.) e seu ego não se pertence, mas se confunde com outra coisa. Mais comuns em 

sociedades pré-modernas, mas também encontrados ao longo da modernidade, são os 

suicídios que se dão com objetivos altruístas, como sacrifícios para fins sociais e motivados, 

dentre outros, pela honra. A não consumação do suicídio, nesses casos, implica em 

punições, castigos religiosos, desonra. Quanto maior a integração social do indivíduo, 

maiores as chances de que o suicídio se dê sob essas condições.   

Suicídio anômico: decorrente de um estado de desregramento social, no qual as 

normas estão ausentes ou perderam o sentido. Típico da sociedade moderna, seja em 

momentos de crise econômica, ou mesmo de abundância material. Tal tipo de suicídio seria 

decorrente da falta de normas, de freios, pois nenhum ser pode viver absolutamente livre, 

da mesma forma que “uma molécula ou célula não em existência separada de seu meio[...] o 

homem é parte de um todo e precisa dos freios que a sociedade lhe impõe” (Véras, 2014 p. 

54).   

Suicídio fatalista: é um tipo de suicídio que resulta do excesso de regulamentação 

moral sobre o indivíduo. Os desejos individuais se vêem anulados por uma disciplina 

excessiva, opressiva.   

No primeiro par (egoísmo versus altruísmo), temos problemas na ordem da 

integração social, em decorrência da falta de absorção dos indivíduos nos organismos sociais 

- derivados do enfraquecimento dos grupos religiosos, familiares e políticos (egoísta). No par 

formado pelos suicídios altruísta e fatalista, ao contrário, há a anulação da individualidade 

pelo excesso desses grupos, a força das normas oprimindo o indivíduo.   

No segundo par (anomia versus fatalismo), poderíamos dizer que o suicídio fatalista é 

característico daquilo que Byung-Chul Han (2015) chamaria de sociedade disciplinar - cuja 

violência se pauta pela negatividade da repressão e normatização. A sociedade do 

desempenho, por outro lado, marcada inerentemente pelo ‘sim’ e pela falta de quaisquer 
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constrições disciplinares externas, é caracteristicamente marcada pelo suicídio anômico. Em 

relação à anomia, Durkheim sustenta que, longe de ser um fenômeno transitório, trata-se de 

um problema endêmico do mundo atual, resultado da falta de uma moralidade orientadora 

e disciplinadora das condutas individuais. O problema central da modernidade é o 

enfraquecimento da consciência coletiva e o aumento da autonomia pessoal, colocando em 

risco o processo de coesão e integração social. Enquanto o fatalismo mata pela falta, a 

anomia mata pelo excesso.  

Muito se especulou, no início da pandemia do novo coronavírus, acerca da saúde 

mental dos habitantes submetidos às medidas de isolamento. Como hipotetizavam os 

especialistas, haveria um aumento notório nas ocorrências de sintomas e síndromes 

associadas à depressão e ansiedade. Porém, ao menos no Brasil, após um acréscimo inicial, a 

taxa estabilizou-se. Conforme uma matéria jornalística, publicada pela plataforma G1 , ao 

longo de 2020 foi realizado uma ampla revisão de pesquisas sobre os efeitos psíquicos em 

contexto de quarentena pandêmica. Envolvendo 25 pesquisas, que somavam 72 mil pessoas 

implicadas, a revisão elencou pesquisadores das Universidades de Pace (E.U.A.) e Bolonha 

(Itália). A conclusão foi a de que não houveram consequências prejudiciais uniformes e 

crescentes à saúde mental das pessoas implicadas e a maioria se mostrou resiliente com as 

novas dinâmicas trazidas por uma vida em isolamento.   

Embora assim seja, o levantamento de matérias jornalísticas realizado mostrou que o 

suicídio ganhou grande e heteróclito espaço no palco da Mass Media. Para o presente 

escrito, três foram selecionadas por suas características difundidas. Algumas das matérias 

abordaram suicídios específicos, sem trazer muitas ou quaisquer reflexões sobre a relação 

do suicídio com as dinâmicas sociais gerais (mesmo que para além das medidas de 

isolamento). 

 Dentre elas, uma, publicada pela Folha de São Paulo , sobre o recente suicídio da 

atriz Yuko Takeuchi. Outras, traziam dados mais amplos, como no caso da matéria publicada 

pelo jornal virtual A Cidade On Campinas , em setembro - no bojo do mês de conscientização 

em relação ao suicídio. Dentre os dados, o mais intencionalmente chocante foi o de que 

Campinas detém uma média de uma tentativa de suicídio a cada 30 horas. Outras matérias, 

ainda, traziam opiniões de homens de alto cargo no Estado, como a de Milton Ribeiro, atual 

ministro da educação no Brasil. Para o ministro, sociólogos e filósofos estariam por trás dos 
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casos contemporâneos de suicídio: “A grande moda dos sociólogos e dos filósofos, e de 

algumas correntes políticas hoje, é destruir tudo, é desconstruir tudo. Mas o pior é que não 

se coloca nada no lugar, deixam um vazio”.  

Por mais estapafúrdia que seja a lastimável opinião de Ribeiro, ela revela um pouco 

sobre os matizes do caótico circo do suicídio, relegado à superficialidade, desinformação e à 

carência de análises consistentes. Tanto por definição, quanto pelas causas que o provocam, 

o suicídio parece deter um efeito contaminante, mas não o tem. Parecem que são 

influenciadores na política de comunicação do país, explicitanto a presença das teorias de 

uma obra com forte influência positivista, como O Suicídio (DURKHEIM, 1977).   

A não publicização do suicídio seria contraria às proposições do próprio criador das 

Ciências Sociais, Émile Durkheim. Ao entender o fato social do ‘suicídio’ como uma questão 

anômala, e tendo em vista que, para Durkheim, o organismo social poderia ser comparado a 

um organismo biológico qualquer (onde cada uma de suas partes cumpre sua função 

específica para o funcionamento do todo), enquanto cientista social, o autor manifestava a 

preocupação de compreender, e corrigir, a anomia do organismo social. É este caráter 

inerentemente social do suicídio que o caracteriza como fato social. Aqui reside um apelo 

para que o valor essencial da vida social seja a vida, e não a morte.   

Outras pesquisas empíricas, sobre memorias e esquecimentos das médias em relação 

ao suicídio, poderão dilatar nossa compreensão e certamente nos sensibilizar para grupos 

invisibilizados e estigmatizados.  

 
Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 
 

ÉMILE DURKHEIM'S INFLUENCE ON THE SUICIDE MEDIA. 

ABSTRACT 

 
This communication investigates what relations can be established between the lack of publications 

referring to suicide, in police sections or related ones in Brazilian printed newspapers, and the 
sociological studies carried out by Durkheim in O Suicídio (1897). Our methodological path is guided 

by literature review. For Durkheim, the existence of suicide is a potentially universal social reality. For 
the author, this possible predisposition must be understood through a special study, which belongs 
to sociology. Perhaps what was the object of a science, in contemporary times, has become a 
research subject itself, changing both its ontological stance and the epistemological need requested 
from the new paths open to science, none of the core of these changes in approach and knowledge. 
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REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES DESPORTISTAS SOB A ÓTICA DA REVISTA PLACAR 
(1980/90) 

 
Djalma Oliveira1 

 

RESUMO 
 

O presente artigo teve como principal objetivo analisar as formas de apresentação imagéticas e 
textuais de certas representações das mulheres desportistas na revista esportiva Placar nas décadas 
de 1980 e 1990. Para isso, consultamos bibliografias relacionadas ao contexto e à revista, fizemos a 
leitura e a análise documental da mesma e nos utilizamos de conceitos e categorias como as de 
representação, virilidade, patriarcalismo, dominação e gênero. Dividido em duas partes, o artigo no 
primeiro momento destaca parte da história do magazine tendo como foco de que forma as 
mulheres foram representadas na mesma no período mencionado, enquanto que na segunda parte, 
fizemos uma análise textual e imagética de determinadas reportagens. Obedecendo às seguintes 
especificações: 1) reportagens que tratavam de mulheres desportistas; 2) matérias em que os textos 
apresentavam dubiedade quanto aos seus significados e; 3) reportagens que continham, além de 
textos, imagens das atletas em trajes em que fossem visíveis partes do seu corpo, tais como, coxas, 
barriga, seios e nádegas, bem como o uso de roupas curtas e ou decotadas. Verificamos que no 
período mencionado a revista Placar compartilhava todo um aparato legal, político e cultural no qual 
prevaleciam os desejos e vontades masculinas e que submetia as mulheres, no caso as esportistas, a 
representações e significados degradantes e fúteis. Dessa forma, verificamos que as mulheres 
desportistas presentes na revista Placar se faziam presentes, de maneira hegemônica, por conta de 
seus atributos físicos e de suas falas despudoradas. Nessa direção, concluímos que não havendo 
possibilidade de impedir a inserção das mulheres em todos os meios, percebemos que o modo de 
tratamento dado às mulheres na revista Placar se encaminhou em mostrar e reiterar à sociedade, 
pelo menos à comunidade dos seus leitores, de que o sexo feminino ao sair de casa, ao abandonar o 
marido e prole se constituía numa figura resumida a sua sexualidade.  
 
Palavras-chave: Mulheres desportistas. Revista Placar. Representações.  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Os constantes casos de assédio e importunação sexual feito pelos homens às 

mulheres no Brasil apresentam características histórico-culturais (GOELLNER et al., 2009). E, 

por de trás deles existe todo um arcabouço social e econômico em que o tratamento 

dispendido ao sexo feminino se personaliza por visões distorcidas quanto as suas vontades, 

seus desejos e pela desconsideração ou desconhecimento quanto às suas lutas históricas e 

conquistas sociais.  

O presente estudo tem por iniciativa analisar os tipos de representação, verbal e 

imagética, atribuídas às mulheres desportistas estampadas na revista Placar nas décadas de 

                                                 
1
 Professor da Rede estadual de Goiás, SEDUCE, Mestre em História, PUC- Goiás,  Graduado em História, e 

Especialista em História e Cultura, Universidade Federal de Goiás, e-mail: djalmaosclje@hotmail.com.  

mailto:djalmaosclje@hotmail.com
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1980 e 1990. O principal documento analisado será o periódico, revista Placar, que circulava 

semanalmente2 em bancas de revistas do Brasil desde a década de 1970. O objetivo 

fundamental deste trabalho está pautado na análise do tipo de representação imagética e 

textual das mulheres desportistas na Revista Placar nas décadas de 1980/1990, bem como 

suas estratégias editoriais tendo em vista os leitores do sexo masculino. Nos objetivos 

específicos buscamos sintetizar parte da história da revista Placar, assim verificando suas 

mudanças e suas permanências, bem como identificar os significados, tão logo o sentido 

construído, do uso exacerbado do corpo sexualizado das mulheres desportistas no 

magazine. 

A escolha do referido magazine pauta-se sobre os argumentos de que há a 

indispensabilidade de diversificação do debate relacionado à presença das mulheres nos 

espaços que foram por muito tempo culturalmente e socialmente preenchido 

majoritariamente pelos homens, sobretudo no esporte. Trata-se, portanto, de uma questão 

de atualidade.  

Para adentrar nesse debate, comecemos lembrando a seguinte citação de Roger 

Chartier, que nos orientará: “O trabalho histórico deve ter em vista o reconhecimento de 

paradigmas de leituras válidos para uma comunidade de leitores, num momento e num 

lugar determinados” (CHARTIER, 1990, p. 131). Tendo isso em vista, o que nos faz levar em 

conta a duração da revista e os nossos objetivos, foi necessário fazer um recorte temporal. 

Ele foi baseado, essencialmente, em três fatos históricos ocorridos no Brasil. A revogação, na 

década de 1980, do Decreto-Lei 3.199/Art. 54 de 1941, que proibia as mulheres de 

praticarem determinados esportes (BRASIL, 1941), o fim do regime militar em 1985 e a 

promulgação da nova Constituição federal em 1988.  

Acontecimentos que tiveram expressivos impactos sociais e culturais no Brasil, 

principalmente no que tange a liberdade de qualquer tipo de manifestação. Para a análise 

em questão, observamos a multiplicidade dos códigos linguísticos (linguagem verbal/não 

verbal, texto/imagem) dessa forma, procuramos identificar os significados dos tipos de 

representação atribuídos às mulheres desportistas no período mencionado.  

                                                 
2
 A linha editorial da revista passou por algumas transformações. Dessa forma, atualmente suas 

publicações são esporádicas e, as mesmas, quando chegam às bancas, tratam de algum evento específico tais 

como a Copa América e as Olimpíadas, por exemplo. 
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Para isso, nos aliamos, por exemplo, aos estudos relacionados às práticas sociais, aos 

procedimentos concernentes ao que postula a História Social “enquanto forma de 

abordagem que prioriza a experiência humana” (CASTRO, 1997, p. 89). Bem como sua 

ampliação metodológica e amplificação interpretativa dos fatos históricos levando em conta 

certos conceitos da História Cultural, em que a análise e a observância dos tipos de 

representação nos auxiliam a pensar as práticas, dos editores da Placar (suas estratégias e 

expectativas discursivas), e abre igualmente para que em outra investigação se possa 

pesquisar a comunidade dos leitores (a pluralidade dos usos). Consideramos pertinente, a 

partir da análise das representações femininas esportivas nas páginas da revista, o que o 

historiador Roger Chartier diz sobre a “verdade que ostenta os signos visíveis como provas 

de uma realidade que não o é” e que “deturpam a representação transformando-a em 

máquina de fabrico de respeito e submissão” (CHARTIER, 1990, p. 22).  

Ademais, recorremos igualmente, para nos ajudar na investigação, à maneira pela 

qual a historiografia na atualidade enxerga “a mulher como agente histórico” (SOIHET, 2013, 

p. 5) e pincelamos certos apontamentos relativos a uma abordagem histórico-semiótica e à 

categoria de gênero.  

Trata-se, portanto, em evidenciar uma História da percepção sobre o sexo feminino, 

no período mencionado. Representações que construíram essa percepção e, muitas vezes, 

desconsideraram a subversão e o questionamento ao que estava impregnado e estruturado, 

habitus (BOURDIEU, 2002).  

Por se tratar de uma revista cuja “essência” é a cobertura do futebol (CHIARIONI; 

KROEHN, 2010) partimos da hipótese de que os editores da revista Placar utilizavam uma 

linguagem estereotipada, descaracterizada e depreciativa quanto as mulheres desportistas, 

por meio das imagens e dos textos, com o intuito de assegurar, atingir e atrair leitores, seu 

público alvo, que via certas mulheres, tais como seus próprios editores, como objetos 

sexuais.  

Assim, identificamos, no período mencionado, que a prática editorial da revista, no 

que tange ao fato de mostrar mulheres desportistas seminuas, seguia uma linha de 

pensamento editorial e, mais que isso, que seus procedimentos foram contínuos a partir do 

período que estudamos. Nossa pesquisa parte de uma proposta analítica em que a 

observação texto-imagem da Revista Placar “seja caracterizada com a atenção voltada para 

as representações sociais e funções cumpridas por ela na publicação” (MENESES, 1996, p. 
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152). Pois, entendemos que, “A imagem é um indício do passado que traz em suas 

estruturas elementos valiosos para a compreensão do período histórico que apresenta”. 

(VIEIRA, 2013, p. 5).    

Dessa forma, ao analisar as imagens e os textos em que as mulheres desportistas 

eram o centro da narrativa das reportagens presentes na Revista Placar, primamos, neste 

trabalho, pela interpretação de que havia algo por baixo, “oculto” (SONEGO, 2011, p. 2) 

nessas representações, e que, por conta das práticas sociais, à época, “pensar” (BARTHES, 

1984) sobre a mesma se caracteriza, ao nosso juízo, em desvelar parte de um aparato social 

daquele momento histórico no qual suas principais características eram atribuídas pelo 

machismo, como sistema de representação-dominação, e pelo patriarcalismo, conceitos 

calcados, sobretudo, em explicações biológicas e religiosas. 

Por se tratar de análise imagética/textual, entendemos que se fez necessário o uso 

de ferramentas metodológicas que permitam identificar as dimensões simbólicas de 

determinadas práticas sociais, bem como os seus significados, ideologias e discursos 

pautados na conservação e preservação hegemônica de determinados grupos sociais.  

Dessa forma, e sob essa perspectiva, analisamos as imagens das mulheres 

desportistas sob o prisma de que não só o texto, mas também as fotografias são mensagens 

“cujas unidades constituintes são culturais” (MAUAD, 1996, p. 7) e que se constituem de 

posições e significados diferenciados.  

Nossos procedimentos foram subsidiados por uma revisão bibliográfica sobre o tema 

(mulheres desportistas, estudos relacionados às questões de gênero), o que nos permite 

entrever essa matriz machista que pautava a linha editorial do magazine, e por documentos, 

tais como, jornais, imagens e, principalmente, a revista Placar nas décadas de 1980 e 1990.  

Encaminhamos nossos estudos e nossa análise por um viés identificador dos 

significados, “variáveis e contraditórios” (SCOOT, 1991), das ações humanas, reconhecendo 

a imprensa como algo atrelado ao seu tempo histórico (SOSA, 2007), identificando o público 

(TARDE, 2005) no qual se destinava a revista e pautados por aquilo que Michel de Certeau 

descreve como sendo o inescapável retorno das latências gravitacionais de um passado 

ainda presente no encalco de uma História atual demarcada pelo outro que a “atenua ou 

modifica, continuamente” (CERTEAU, 1982, p. 43). 

O presente trabalho foi dividido em dois momentos: no primeiro, fizemos um 

histórico, de forma breve, da revista Placar destacando o estilo editorial quanto a presença 
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das mulheres no magazine. Já no segundo momento, fizemos a análise por meio da 

interpretação de algumas imagens e textos das próprias reportagens sobre as mulheres 

desportistas, para, dessa forma, perceber como foi executado o projeto da revista Placar em 

relação a este ponto ao longo das décadas de 1980 e 1990. Trata-se de uma análise em que 

buscamos “desconstruir os discursos elaborados sobre elas”, pois entendemos que a 

“desnaturalização dos discursos das práticas sobre e contra as mulheres é tarefa essencial” 

(TEDESCHI, 2019, p. 86).  

Assim sendo, entendemos que a discussão a respeito da história das mulheres passa 

pela interpretação e análise de fatores específicos de cada momento histórico, bem como 

sua verificação através de uma metodologia enveredada por conceitos e categorias que nos 

auxiliam na compreensão  dos fatos e que nos faça “repensar a história e observá-la sob 

outros olhos” (KOSELLECK, 2006, p. 161), adaptando-a, evidentemente, a novos tipos de 

investigações de uma História em que a mulher possa ser vista como um componente 

histórico ativo e como protagonista da sua própria história.  

 

2 REVISTA PLACAR 

Com sede em São Paulo, a estreia da Revista Placar se deu por volta de março de 

19703 (VIANNA, 2016), período no qual o Brasil estava sob o comando de uma Ditadura 

Militar, iniciada desde o golpe civil-militar de 1964. Editada e publicada com o propósito de 

revolucionar a cobertura esportiva no Brasil, a edição de estreia da revista Placar vendeu 500 

mil exemplares (ROCCO JUNIOR, BELMONTE, 2014).  

Com um formato moderno e em cores, diferentemente de suas antecessoras, com 

estilo e método que buscava abarcar, principalmente, os entusiastas do futebol, a magazine 

não se pautava somente na transcrição dos fatos relacionados aos jogos e ou aos resultados, 

já que trazia em suas páginas reportagens de cunho denunciativo e controvertido.  

Por conta deste meio século de existência, houve diversas mudanças editoriais na 

revista Placar. Transformações essas muitas vezes ligadas às conjunturas políticas e 

econômicas do país, aliadas, sobretudo, às questões exclusivamente do próprio futebol, tais 

                                                 
3
 Esta afirmação pode ser verificada no livro Onde o esporte se reinventa, histórias e bastidores dos 40 anos de 

Placar, dos jornalistas Bruno Chiarioni e Márcio Kroehn. No entanto, é uma informação que carece ser revisada, 

pois encontramos edições da revista que são anteriores a data mencionada. 
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como: a falta de organização de um Campeonato Brasileiro; pelos reiterados fracassos da 

Seleção Nacional nos anos de 1982, 1986, 1990 e 1998 e pela corrupção que causava a 

descrença do torcedor. Porém, apesar destes impasses, ao fim do ano de 1996 a revista 

vendia mensalmente, em média, 125 mil exemplares desde 1979 (SALDANHA, 2009). 

As publicações da Revista Placar na década de 1970, das quais tivemos acesso, 255 

edições, em quase 100% estampam em suas capas conteúdo relacionado ao futebol 

masculino. No período de 1970 a 1980, cerca de 70% das capas da revista estampavam 

notícias e fotos de jogadores dos times paulistas. Ao longo nos cinco primeiros anos da 

década de 1980, percebemos que a edição da revista permaneceu igual aos anos finais da 

década de 1970.  

Ainda sobre a primeira metade da década de 1980, verificamos que foi neste período 

que a revista publicizou, pela primeira vez, três reportagens (Edições de 13 de junho e 14 e 

21 de novembro de 1980) a respeito do futebol feminino, neste período o futebol feminino 

era proibido, e uma matéria na qual reportava os jogos de basquete feminino no exterior 

(Edição do dia 2 de maio de 1980). Destacamos que havia dentro da revista Placar a oferta 

de diversos magazines e de livros de cunho erótico, tais como, Swing, O sexo sem segredos, 

Malandras do sexo, Confissões íntimas das 25 mulheres mais íntimas do Brasil, A entendida, 

dentre outras.  

A partir de 1985, os editores da revista criaram quadros que tinham sempre o 

propósito de mostrar mulheres nuas, tais como: “A certinha do pimenta,” “Garota do 

placar”, “Musa do esporte”, “Esporte total”, “A gata de 86”. Mulheres na praia eram 

fotografadas em close e os fotógrafos privilegiavam evidenciar suas partes íntimas.  

Neste período de mudança, 1988, com novo nome, a magazine fez mudanças 

drásticas no visual gráfico, aumentou para em média cinco fotos na capa. Desta feita, não só 

exporia homens e mulheres desportistas, mas também meninas, não atletas, seminuas. 

Havia também uma ligação na composição textual, em que a imagem e a legenda se 

casavam de forma complementar. Por exemplo, uma imagem feminina acompanhada dos 

seguintes textos: “formosuras”, “ninfetas”, “ela é boa demais, gostosas”, “boas de 

bumbum”. Imagens e textos, construídos dentro de um universo masculino repleto de peças 

publicitárias da revista Playboy e textos relacionados ao futebol.  

No período de 1990 a 1995, a Placar manteve por um ano, até 1991, o mesmo estilo 

gráfico. No entanto, a partir do ano de 1992, os editores – a revista naquele momento era 
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vendida mensalmente – privilegiaram, em vez de fotos de atletas, expor em suas capas 

textos, desenhos e iconografias. No ano de 1995, sob a direção de Juca Kfouri4, a editora 

Abril apresenta uma nova proposta editorial ao público leitor da revista Placar, além da 

mudança física, de formato (Formato 28x36), e do acréscimo de um slogan vindo a ser 

nomeada por “Placar Futebol, sexo e rock and roll”.  

É neste período que a revista criou quadros em que continuava a prevalência de 

exploração do corpo feminino, como por exemplo, o quadro nomeado “A leitora mais 

gostosa”. Além do mais, havia concursos de garotas, reportagens com conteúdo 

essencialmente de cunho sexual, e foi neste período que a editora Abril publicou quatro 

edições da Placar com mulheres futebolistas na capa. Na virada do século, sob a tutela da 

editora abril, as publicações do magazine continuaram chegando às bancas mensalmente e 

onde se verifica baixa ausência de exploração, principalmente a partir de 2010, do corpo das 

mulheres. Atualmente a revista, desde 2016, é vendida de forma virtual aos assinantes e nas 

bancas de revistas e livrarias, no entanto, não é mais publicada mensalmente, mas sim, 

esporadicamente quando há um evento esportivo de grande repercussão, por exemplo, as 

Olimpíadas.    

 

3 DOS USOS DAS IMAGENS E DOS TEXTOS 

As interposições convencionalizadas cultural e historicamente, segundo o filósofo 

francês Philipe Dubois (1990 apud MAUAD, 2005), é fundamental ao entendimento de uma 

fotografia. Stuart Hall, ao conceituar representação, salienta que “representar envolve o uso 

da linguagem, de signos e imagens que significam ou representam objetos” (HALL, 2016, p. 

31). Portanto, uma das formas de verificação dessa manipulação/tratamento pode ser 

observada e analisada através do tipo de representação imagem/textual atribuída às 

mulheres em revistas, jornais e produções cinematográficas, por exemplo. Dessa forma, 

nesta parte do trabalho, identificaremos, por meio das imagens e textos, o tipo de 

representação pela qual a mulher desportista foi apresentada na revista Placar nas décadas 

de 1980 e 1990.  

                                                 
4
 Juka Kfouri foi diretor da Revista Placar de 1980 até o ano de 1999. 
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Os critérios de escolha das imagens/textos, de uma maneira geral, obedeceram às 

seguintes especificações: 1) reportagens que tratavam de mulheres desportistas; 2) matérias 

em que os textos apresentavam dubiedade quanto aos seus significados e; 3) reportagens 

que continham, além de textos, imagens das atletas em trajes em que fossem visíveis partes 

do seu corpo, tais como, coxas, barriga, seios e nádegas, bem como o uso de roupas curtas e 

ou decotadas. Os motivos pelos quais estabelecemos esses critérios são pelo simples fato de 

que há uma grande variedade de formas em que a mulher aparece nua e ou seminua no 

magazine.  

Selecionamos, do período mencionado, cerca de 65 imagens, em 14 reportagens que, 

passadas pelos critérios anteriormente mencionados, se resumiram a 43 imagens em dez 

reportagens. Em todo esse universo de imagens – sessenta e cinco – identificamos que as 

mulheres eram representadas praticando de forma mais efetiva os seguintes esportes: o 

futebol, o voleibol e o basquete. Ademais, vemos por meio das reportagens que as mulheres 

também apareciam praticando a ginástica, o tênis, as lutas em geral, o ciclismo, o judô, o 

boxe e os esportes aquáticos. Tivemos acesso a 523 edições da Revista Placar do período 

que se estende entre 11 de janeiro de 1980 a dezembro de 1999.  

Sobre o ambiente retratado das mulheres esportistas, em sua grande maioria, cerca 

de 90% são os locais onde elas praticavam os seus determinados esportes. Há também 

imagens em que a atleta não fez pose para ser fotografada, tais como os “flagras”. 

Percebemos nesses casos a preferência dos fotógrafos e editores em destacar os seios, as 

pernas e as nádegas das mulheres.  

A respeito das características físicas das desportistas presentes nas revistas 

analisadas, elas são compostas, 90%, por mulheres brancas, prevalecendo as de cabelos 

pretos, cumpridos e lisos.  

A composição textual das reportagens em que se verifica as mulheres desportistas na 

revista Placar, quase que em sua totalidade, se alinha a situação erótica em que se 

encontravam as fotografias. Assim, em muitos casos, enquanto o texto insinuava uma 

situação, a fotografia fazia o papel de confirmar o que havia sido anunciado. Encontra-se 

este jogo entre a imagem e texto no qual há uma dubiedade quanto a capacidade feminina 

no esporte e a apresentação das mulheres como objetos sexuais em vários documentos.  

Segundo os professores Osmar Moreira e Mateus Camargo, mesmo após a revogação 

do Decreto Lei nº 3199 no ano de 1979, lei que proibia as mulheres de praticarem 
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determinados esportes, na década de 1980 é visível uma “institucionalização de afirmação 

quanto uma suposta inferioridade feminina”. (SOUZA JÚNIOR; PEREIRA, 2020, p. 68).  

As mulheres, ainda baseando-nos nos autores mencionados, não tiveram acesso 

imediato às práticas esportivas outrora proibidas, pois as novas regras, entre os vários 

artigos, proibiam a profissionalização dos esportes praticados por elas.  

Ao selecionar dez reportagens, percebemos que, entre as 43 imagens, apenas três 

não estão relacionadas às questões corporais das atletas, mostrando suas partes íntimas. O 

esporte no qual o corpo feminino foi intensamente explorado foi o futebol.  

Em julho de 1984, na edição de nº 738, a direção do magazine publica pela primeira 

vez uma reportagem em que o tema principal foi um diagnóstico do futebol feminino 

praticado no Brasil. De forma inédita, colocaram uma mulher desacompanhada da figura 

masculina5 na capa.  

Sob o título de “O charme vai a campo”, a matéria, (figura 1), assinada pela jornalista 

e escritora Regina Echeverria, abordou diversos temas nas quatro páginas da revista. 

 

Figura 1: O charme vai a campo 

 
Fonte: Revista Placar (1984) 

 

Evidenciando principalmente o crescimento quanto ao número de atletas e de times 

no Brasil,  a reportagem fez um breve histórico do futebol feminino; relatou a vida diária de 

algumas atletas que, mesmo com os seus afazeres domésticos, arrumavam um tempo para 

jogarem bola; expôs a falta de incentivo econômico à pratica feminina dentro do futebol; a 

                                                 
5
 As edições de seis de janeiro, número 711, treze de janeiro, número 712, e 22 de junho, número735, todas de 

1984, contam com mulheres desportistas em sua capa, porém acompanhadas da figura masculina, basquete, 

futebol e vôlei, respectivamente. 
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história do time de futebol Radar e, por intermédio de opiniões textuais do jornalista João 

Saldanha e da escritora Maria Cristina Gama Duarte, expressou a relevância cultural e social 

da pratica feminina dentro do futebol.   

É destaque, ainda nesta matéria, a forma em que são dispostas as fotografias que 

ilustram o texto. São sete imagens. Entre elas, podemos visualizar situações que não 

retratam o teor pelo qual o texto encaminhou sua análise a respeito das mulheres que 

jogavam futebol.  

Diferentemente do que a revista Placar tinha como “padrão editorial”, nesta 

reportagem (talvez por ter sido assinada por uma mulher), não há, na parte textual, uma 

linguagem em que o sexo feminino seja tratado como objeto sexualizado, tampouco foi 

usada palavras de duplo sentido e de conotação sexual. No entanto, devemos ressaltar que 

havia um corpo editorial na revista, formando por homens6, e que eram eles quem, 

provavelmente, escolhiam as imagens e as formas em que o texto deveria estar na 

reportagem.  

Nos meses de agosto, setembro e março nos anos de 1995, 1996 e 1997, 

respectivamente, há três matérias de capa em que as mulheres futebolistas foram as 

protagonistas. Sob o título “AS GAROTAS BATEM UM BOLÃO (E ATÉ TROCAM AS CAMISAS 

DEPOIS DO JOGO)”, a reportagem de agosto de 1995 é assinada pelos jornalistas Amauri 

Barnabé e Sérgio Garcia, enquanto as fotografias são do notório fotografo J.R. Duran. 

Dividida em seis partes, com títulos e subtítulos, a reportagem é ilustrada com nove 

fotografias e um desenho. Dessas nove fotografias, quatro cobrem metade da reportagem 

de oito páginas.  

A capa da revista, Figura 2, por si só já um grande chamativo ao público masculino, 

pois estão estampadas nesta capa quatro mulheres brancas, de costas, vestidas de short 

curtos e camisetas apertadas.  

 

 

 

 

                                                 
6
 Diretor: Juca Kfouri/ Diretor adjunto: Carlos Maranhão/ Redator chefe: Sérgio de Souza/ Editor de texto: 

Guilherme Cunha/ Editor de reportagem: José Maria dos santos/ Redatores: Fernando Del corso e Roberto 

Benevides 
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Figura 2: Capas da Revista Placar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, segundo dados da pesquisa (2021) 

 

O texto, por meio de um linguajar dúbio, ressalta a importância da criação dos novos 

times de futebol feminino pelo país e de que o incentivo ao mesmo é precário. Porém, o que 

fica explicito, é que a reportagem, mesmo tratando de assuntos pertinentes para as atletas, 

não se abstém de tratar a prática feminina dentro do futebol como algo ligado à prática 

sexual. Com textos sugestivos, tais como, “Rolando na areia” e “a mulher não corre o risco 

de ficar com o bumbum reto”, por exemplo. E, abaixo de uma fotografia em que as mulheres 

estão tirando as camisetas, algumas até com os seios de fora, encontra-se o seguinte texto: 

“Confesse, você sempre imaginou como seria se, ao final da partida, as garotas imitassem os 

homens e trocassem as camisas em campo, não?”. Dessa forma, percebe-se que o que está 

evidente não é o crescimento e ou a evolução das atletas do futebol, mas sim a visualização 

do corpo feminino, a expectativa de que os homens demonstrem sua masculinidade e 

virilidade a partir da excitação com essas matérias e o prosseguimento quanto ao tipo de 

representação dada às mulheres desportistas à época.  

A edição da Revista Placar do mês de setembro de 1996 trouxe em sua capa a 

modelo, atriz e, à época, atleta futebolista (do time carioca Fluminense futebol clube), 

Suzana Werner. Na matéria “Especial”, de seis páginas, reportava-se a notícia de que a atriz 

havia sido contratada pelo referido time. Escrita pelo jornalista Sérgio Garcia, a reportagem7 

é ilustrada com dezoitos imagens fotográficas de André Schiliró. As fotos nas quais sua 

extensão cobrem toda a página são coloridas e, em três oportunidades, a atriz está de 

biquini, enquanto as menores são em preto e branco. A capa traz o seguinte título machista: 

“Acredite, ela joga bola”.  

                                                 
7
 Entre as 51 fotografias de mulheres presente na revista, 26 são imagens de mulheres nuas. Em 17 situações as 

mulheres não estão seminuas e, em 8 oportunidades, podemos classificar que não estão totalmente nuas, tão 

pouco vestidas de forma puritana. 
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A reportagem jornalística no decorrer do texto mostra o dia a dia da atleta recém-

contratada, os desafios de uma mulher futebolista num time “grande” e a luta diária de 

outras meninas que jogam futebol. O complemento textual da reportagem, repleta de 

fotografias, se estabelece na dicotomia entre a suposta satisfação dos torcedores em contar 

com um time feminino nos seus gramados e o prazer visual do corpo da bela atleta. Frases 

como “O patrocínio foi colocado na região das jogadoras mais valorizada pela torcida: o 

bumbum”, “A escultural Suzana Werner”, “O que mais a torcida poderia desejar”, dentre 

outras, ataviam toda a matéria.   

Faz-se necessário frisar que o futebol feminino havia disputado em agosto as 

olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, conquistando o quarto lugar, e que nesta mesma 

edição havia uma reportagem de cinco páginas em que os jornalistas Marcelo Duarte, Sérgio 

Garcia e Sérgio Ruiz fizeram um dossiê do futebol feminino à época. Anunciada na capa 

apenas pelos dizeres “Os bastidores do futebol feminino”, a matéria trata dos problemas, 

das dificuldades, dos bastidores, da questão sexual das atletas e de como foi a participação 

feminina nos jogos mencionados.  

Na análise das duas reportagens, nos surpreende o fato de que houve, por parte dos 

editores, uma exacerbada importância dada ao acontecimento particular de uma jogadora, 

enquanto, no mesmo período, a seleção nacional, com todas as dificuldades, havia 

conquistado expressivos resultados no exterior. Consideramos que se destaca, dessa forma, 

a visão e a mentalidade editorial dos colaboradores da revista quanto às mulheres 

praticantes de algum tipo de esporte. São evidentes os caminhos que nos levam a perceber 

o quão irrelevante era para eles as conquistas femininas nas arenas esportivas e que aquilo 

mais importava era a exposição sexualizada dos corpos femininos.  

Sob o sugestivo título de “Gostosas! Haja coração... Quem são as deusas do futebol 

feminino”, foi publicado em março de 1997 a edição de número 1125 da Revista Placar. Com 

quatro mulheres usando biquini e shorts curtos, a revista anuncia que iria mostrar naquela 

reportagem quais eram as “deusas” que jogavam futebol feminino no Brasil à época. A 

matéria de capa contempla oito páginas da edição e são usadas quatorze imagens. Dentre 

elas, nove são de mulheres seminuas. A reportagem é dividida em duas partes: na primeira 

fração, seis páginas, há um questionário feito às quatro atletas8, enquanto na segunda parte 

                                                 
8
 Nome das atletas: Priscila Ribeiro, Fernanda Chuquer, Susana Werner e Amanda carreiro. 
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da matéria evidencia-se o início de carreira profissional, dentro do futebol, da apresentadora 

televisiva Cléo Brandão. 

O título que ilustra a primeira parte da reportagem é “Top de bola”, com o acréscimo 

do subtítulo: “Quem disse que o futebol está em baixa? Basta examinar o timaço feminino 

que disputará o estadual e perceber que há bons motivos para lotar as arquibancadas”. 

Anterior ao questionário mencionado, a reportagem apresenta as quatro mulheres 

desportistas numa grande fotografia, de fora a fora, contemplando duas páginas. O texto 

que a acompanha esta imagem diz que é necessário, para além da técnica no futebol, ser 

uma mulher bonita. Recheado de figuras geradoras de duplo sentido, o texto diz que as 

meninas são “atrevidas”, “rompedoras” e que “batem forte”. Já na parte seguinte, divididas 

uma a uma em cada página, a primeira pergunta é “quando foi a sua estreia?”, estreia no 

sentido de quando as atletas tiveram a primeira relação sexual. As perguntas não são feitas 

de forma clara, no entanto, de acordo com as respostas, fica evidente o que o repórter 

queria saber. Por exemplo, por “retranca?”, eles querem saber se a mulher na hora da 

relação sexual é ativa e ou passiva, se elas mandam ou obedecem. Outro exemplo, por 

“esquema tático”, busca-se saber qual a melhor posição durante a relação e como elas 

conquistam os homens.  

Na segunda parte desta reportagem, o foco é a apresentadora Cléo Brandão e sob o 

título “Virada à paulista” anuncia que o futebol paulista também contará com equipes 

femininas em campo. Repetindo o que já havia dito sobre as atletas cariocas, a reportagem 

deixa claro, nas palavras da própria apresentadora, que ela não era “lá essas coisas” em 

campo. O que não importava, uma vez que o que estava em jogo não era exatamente a 

questão técnica, mas sim a beleza física da suposta atleta. 

A parte textual da revista, complementando muitas vezes as imagens e de forma 

acentuada, não se inibia em classificar, qualificar e objetivar as mulheres desportistas e, em 

todos os esportes, vemos exemplos deste tipo de representação feminina. Do vôlei às 

corridas de carro, sempre que havia uma representante do sexo feminino praticando alguma 

modalidade esportiva, as reportagens e ou os informes encaminhavam o sentido e o 

significado do acontecimento como algo ligado à sexualidade e à forma com que a sociedade 

deveria enxergar as mulheres desportistas.   

Essa prática vem desde a década de 80, como podemos ver em algumas reportagens 

desse período. Por exemplo: “Delicias da Sadia” é o título da reportagem que apresenta 
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como foi as finais e as campeãs do campeonato paulista de vôlei feminino no ano de 1988, 

final disputada entre os times da Pirelli e da Sadia (REVISTA PLACAR, 1988, p. 34). Com uma 

imagem, jogadora de calcinha, o texto detalha os resultados das partidas finais e os 

problemas enfrentados por algumas jogadoras, no entanto o que se destaca na matéria é a 

forma objetificadora pela qual a mulher é submetida, ser objeto de desejo, deixando de lado 

e ou num segundo plano o título conquistado.   

Na mesma linha, a edição de 27 de janeiro de 1989 apresenta a piloto e modelo 

Regina Calderoni, Figura 3, como uma mulher de coragem e de muita fibra, pois disputou 

uma corrida de carros ocorrida no Rio de janeiro intitulada “Mil milhas de interlagos”. Na 

reportagem, feita em duas páginas, o texto é repleto de figuras de linguagens ligadas às 

questões sexuais, tais como: “driblou problemas de cambio e carburador” e “muito peito 

para correr mil milhas”. Ele é complementado com cinco imagens da automobilista, figura 3, 

fazendo uma espécie de strip tease nos arredores da pista de corrida.  

 

Figura 3 – Mulheres no automobilismo  

 

Fonte: Revista Placar (1989) 

 

As mulheres que praticavam o basquete no Brasil, tal como as atletas do futebol, por 

reiteradas vezes tiveram suas imagens veiculadas à instigação do desejo sexual dos homens. 

Dessa forma, nos primeiros anos da década de 1980, a revista Placar praticamente não 

divulgava material jornalístico no qual as mulheres desportistas eram destaques. Contudo, 

na edição de número 507, de 18 de janeiro de 1980, a magazine realça na capa o seguinte 

texto, “BONITA E GOSTOSA, SENSAÇÃO DO BASQUETE”, acompanhado por uma imagem a 

atleta Paula, jogadora de basquete, de biquini sentada na areia. No interior da revista a 

reportagem recebe o título de “A gostosinha do basquete”. Como subtítulo, um texto cujo 

seu final acrescenta que a jogadora é “também bonita e gostosa”. A foto que acompanha 

este texto, figura 4, se assemelha à da capa, porém, maior e com acentuada sensualidade. 
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Figura 4: Mulheres no basquete 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, segundo dados da pesquisa (2021) 

 

O texto de uma forma geral trata de assuntos profissionais da atleta, entretanto, o 

que é destaque, desde a capa ao miolo da revista, é a beleza e sensualidade da jogadora. 

Havia uma concupiscência editorial na revista Placar para além do que estava 

presente nas imagens e nos textos, fato verificado em diversas oportunidades em que os 

colunistas conjecturavam que o aumento do público nas arenas esportivas em que havia 

mulheres desportistas era proveniente não da técnica e da habilidade das atletas, mas sim 

por causa de suas roupas e pelo desejo masculino em visualizar partes do corpo feminino. 

Exemplificando, “elas adotaram um uniforme de uma peça, foi uma maneira de diferenciá-

las dos homens e atrair mais público aos seus jogos”; “homens vão ver nossos jogos apenas 

atraídos por nossas pernas”; e “A seleção era ruim de jogo e boa de bumbum”.    

Ocorria também o hábito editorial da revista Placar de fazer a conexão de imagens de 

mulheres seminuas com atletas e com as práticas esportivas. Ou seja, para chamar atenção 

de determinados assuntos, mesmo que não tivessem nenhuma relação com o fato, os 

editores posicionavam imagens de mulheres. Dessa forma, mesmo quando não se tratava de 

uma atleta, a imagem da mesma fazia uma correspondência à prática de algum esporte, 

como, por exemplo, a reportagem em que o jogador Pelé iria gravar um filme no Pantanal. 

Nesta reportagem, não tem foto do jogador, entretanto encontra-se uma imagem de uma 

modelo, seminua. O título era “Uma índia para Pelé no Pantanal”.   

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Consideramos que as mulheres desportistas na revista Placar foram silenciadas na 

década de 1970 e vistas como objetos sexuais nas décadas subsequentes, as de 1980 e 1990. 
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A história parcial da Revista Placar neste trabalho buscou identificar, por intermédio de uma 

base conceitual em que as representações sociais nos serviram como forma de analise, o 

tipo de representação pelas quais as mulheres que praticavam esportes foram apresentadas 

no magazine nas décadas de 1980 e 1990, bem como o significado copioso do número de 

mulheres desportistas, nuas, nas páginas da revista esportiva.    

Consideramos, igualmente, que a representação referida nas décadas mencionadas 

deveria ser analisada sob um contexto social em que fossem observadas as permanências e 

as mudanças nos discursos, atribuídos às transformações políticas e sociais que a sociedade 

brasileira, a partir de 1980, vivenciou. Trata-se das mudanças graduais. Um exemplo é a 

revogação de leis censórias, tais como as que vigoravam ainda na década de 80 e 

censuravam com base “na moral e nos bons costumes”, o que pode ter contribuído, ainda 

mais, para a exposição corporal feminina a partir de então.  

Mas também da permanência e continuidade de ranços sociais conservadores de 

uma cultura baseada no machismo, no patriarcalismo e na defesa da família tradicional. 

Nesse sentido, devemos lembrar que os homens, detentores dos meios de comunicação, 

econômicos e culturais, mesmo diante das conquistas femininas, subalternizaram-nas 

discursivamente, criando diversas formas de impedimento e variadas maneiras de 

refreamento e ou até mesmo de descaracterização social das práticas empreendidas por 

mulheres que não eram caracterizadas como femininas.    

Corolário do período (1980/1990), a revista Placar apresentou à sociedade, através 

de imagens e textos, de forma contínua nos anos de 1980 e mais ostensivamente na década 

de 1990, uma mulher desportista na cor branca (com parcial desprezo às mulheres negras), e 

desprovida de qualquer tipo de pudor. Evidentemente, não como demonstração de 

liberdade sexual, mas sim na expectativa de manter e angariar leitores por meio de uma 

ostensiva sexualização do corpo feminino.     

Segundo Roger Chartier, a imagem “classifica o texto e sugere uma leitura” 

(CHARTIER, 1990, p. 133). Ao sugerir ao leitor uma visão - imagens de mulheres seminuas, 

textos de duplo sentido (de caráter sexual) - da mulher desportista, imprimia no discurso 

uma orientação para o tipo de representação e de prática social sobre essas mulheres. Para 

além da satisfação visual dos homens ao verem mulheres nuas, estava a expectativa, por 

parte dos editores, em alcançar números ainda mais elevados de leitores, consolidar a 

hegemonia masculina e solidificar o que Pierre Bourdieu identificaria – e que estava 
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plasmado na sociedade – como sendo a visão das mulheres como meros instrumentos, 

reduzidas à “produção e reprodução” (BOURDIEU, 2002, p. 77) dos desígnios sociais 

estabelecidos pelos homens.    

Dessa forma, por conta destes procedimentos, verificamos que as mulheres 

desportistas presentes na revista Placar se faziam presentes, de maneira hegemônica, por 

conta de seus atributos físicos e de suas falas despudoradas. Uma das possibilidades – mas 

isso seria uma hipótese a ser devidamente tratada em outro trabalho – para essa reação 

masculina foi a realidade da presença cada vez maior das mulheres nos diversos meios nos 

quais os homens outrora eram hegemônicos, o causava desconforto nos homens. Nessa 

direção, não havendo possibilidade de impedir a inserção das mulheres em todos os meios, 

percebemos que o modo de tratamento dado às mulheres na revista Placar se encaminhou 

em mostrar e reiterar à sociedade, pelo menos à comunidade dos seus leitores, de que o 

sexo feminino “ao sair de casa, ao abandonar o marido e prole” se constituía numa figura 

resumida a sua sexualidade. Uma sexualização usada, ao mesmo tempo, para consolidar a 

revista através da exposição e objetivação feminina.   

Por fim, consideramos que a fonte principal dessa pesquisa, a revista Placar, se 

constitui ainda num rico material histórico e que sua análise, para além de “expurgar 

identidades, conceitos e categorias que só sevem como ratificadoras de ideologias nocivas” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 86), abre caminhos que nos ajudam a entender não só a questão 

das mulheres desportistas, mas também as dos atletas negros, do alto grau de exposição das 

mulheres nuas numa revista de esporte, da questão legal quanto a aparição de meninas com 

idade abaixo de 18 anos em situação erótica, a visão do leitor (seção dos assinantes), a 

centralização na cobertura esportiva dos estados da região sudeste, dentre outros.    

  

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

REPRESENTATIONS OF WOMEN SPORTSMEN FROM THE POINT OF PLACAR MAGAZINE 
(1980/90) 

ABSTRACT  

 
The main objective of this article is to analyze the forms of imagery and textual presentation of 
certain representations of women sportsmen in the sports magazine Placar in the 1980s and 1990s. 
documentary of the same and we use concepts and categories such as representation, virility, 
patriarchy, domination and gender. Divided into two parts, the article in the first moment highlights 
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part of the magazine's history, focusing on how women were represented in it in the aforementioned 
period, while in the second part, we made a textual and image analysis of certain reports. Obeying 
the following specifications: 1) reports that dealt with women athletes; 2) matters in which the texts 
were dubious about their meanings and; 3) reports that contained, in addition to texts, images of the 
athletes in costumes in which parts of their body were visible, such as thighs, belly, breasts and 
buttocks, as well as the use of short and low-cut clothes. We verified that in the mentioned period, 
Placar magazine shared a whole legal, political and cultural apparatus in which male desires and 
desires prevailed and that subjected women, in this case, sportsmen, to degrading and futile 
representations and meanings. In this way, we verified that the women athletes present in the Placar 
magazine were present, in a hegemonic way, due to their physical attributes and their shameless 
speeches. In this sense, we conclude that there is no possibility of preventing the inclusion of women 
in all media, we realize that the way in which women are treated in Placar magazine was directed 
towards showing and reiterating to society, at least to the community of its readers, that the female 
sex “on leaving home, leaving her husband and offspring” was a figure summed up in her sexuality. 
 
Keywords: Sporting women. Scoreboard Magazine. Representations. 
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PODEM AS IMAGENS SER SONORAS? 

 

João Djane Assunção da Silva1 
Ricardo Pavan2 

 

RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é traçar caminhos teóricos utilizando a pesquisa bibliográfica de 

documentação indireta para defender que imagens também podem ser sonoras e multisensoriais. 

Para isso, é tomado como referencial principal acerca dos estudos de radiofonia e mídia sonora o 

espanhol Armand Balsebre (2004; 2005) e o argentino Ricardo Haye (2006). A partir desta defesa é 

proposta uma estratégia reflexiva numa relação com estudos sobre os pensamentos e ações das 

imagens. Para tanto, toma-se emprestado o conceito de espectador emancipado do francês Jacques 

Rancière (2012) para falar de um “ouvinte emancipado”, que em conjunto com a concepção de 

imagens cruzadas do belga Etienne Samain (2012) permite apresentar uma exemplificação teórico-

prática que faz um cruzamento de representações visuais (e culturais) com as imagens sonoras. Ao 

trazer o espectador emancipado para o campo da Comunicação, demarca-se a igualdade de papéis 

entre emissor e receptor ao passo em que são eliminadas as distâncias entre estes dois polos. 

 

Palavras-chave: Linguagem Radiofônica; Imagens Sonoras; Multisensorialidade; Ouvinte 

Emancipado; Imagens Cruzadas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Para falar sobre comunicação radiofônica precisamos, primeiro, fazer um acordo 

conceitual: o radiofônico, neste trabalho, refere-se mais a uma linguagem do que 

propriamente a um meio e transita em múltiplos dispositivos midiáticos, seja pelas ondas 

hertzianas, na web ou podcasting3. Todavia, este último espaço de trânsito da linguagem 

radiofônica tem sido mais explorado por nossas pesquisas e por isso nos permite utilizá-lo 

como meio para exemplificar a proposta desse artigo, embora nada impeça que a discussão 

seja estendida para outros espaços radiofônicos. Trata-se apenas de demarcar o nosso local 

de fala como pesquisadores.  

                                                 
1
 Doutorando em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Jornalista e educomunicador. E-mail: joaodjane@gmail.com 
2
 Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Jornalista e docente 

do Curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Orientador do trabalho. E-mail: pavan.ufg@gmail.com  
3 Podcasting envolve a produção, distribuição e escuta de programas de áudio sob demanda (podcast), que 

podem ser ouvidos on-line ou baixados para escuta em qualquer momento e em qualquer lugar. 
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O rádio que também é podcast permite enaltecer a natureza particular da condição 

de emissão unisensorial, retomando o princípio básico e secular da narrativa oral, que é 

transmitir as sensibilidades provocadas por uma boa história contada com sons (BALSEBRE, 

2013). Isso é importante porque a sociedade em que vivemos tem na comunicação 

imagética o seu principal artifício midiático, o que naturalmente obrigou as mídias de 

produção unicamente sonora a se reinventarem para atrair uma audiência que demanda por 

narrativas criativas, dinâmicas e que ativem sua imaginação, memórias e 

sentimentos, gerando outro tipo de imagens, as sensoriais, que possuem 

significados mais profundos porque partem da dimensão emocional” (SILVA; 

OLIVEIRA, 2020, p. 192). 

 

Diante de tais pressupostos introdutórios, o objetivo deste trabalho é traçar 

caminhos teóricos para defender que imagens também podem ser sonoras e multisensoriais. 

Nesta empreitada tomamos como referencial principal acerca dos estudos de radiofonia e 

mídia sonora Armand Balsebre (2004; 2005) e Ricardo Haye (2006).  

Indo além do objetivo primeiro, propomos uma estratégia reflexiva numa relação 

com estudos sobre os pensamentos e ações das imagens em que tomamos emprestado o 

conceito de espectador emancipado de Jacques Rancière (2012) para falar de um “ouvinte 

emancipado”. Com esse aporte conceitual posto, apresentamos uma exemplificação teórico-

prática em conjunto com a concepção de imagens cruzadas de Etienne Samain (2012), na 

qual fazemos um cruzamento de representações visuais (e culturais) com as imagens 

sonoras decorrentes do estímulo sensível capaz de levar ao mundo multisensorial e 

simultaneamente à emancipação. 

Este é um trabalho de natureza qualitativa orientado pelo procedimento 

metodológico da pesquisa bibliográfica de documentação indireta (MARCONI; LAKATOS, 

2003). Trata-se de um procedimento que preza pelo aprofundamento em uma problemática 

de pesquisa a partir de publicações já realizadas sobre determinado tema. As fontes são as 

diversas bases de dados vinculadas às universidades ou centros de pesquisa e os meios de 

comunicação em geral – podendo ser meios oficiais ou que sigam os mínimos padrões de 

transparência e compromisso ético. Em concordância com o que sugere Marconi e Lakatos 

(2003) seguimos como fases de procedimento com as fontes: 1) escolha do tema; 2) 
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elaboração do plano de trabalho; 3) identificação; 4) localização; 5) compilação; 6) 

fichamento; 7) análise e interpretação; e 8) redação. 

 

2 IMAGENS TAMBÉM SÃO SONORAS! 

Apropriamo-nos neste trabalho do conceito de sensorialidade em Pereira (2006, p. 

98) como “as produções e alterações materiais que um corpo realiza ao interagir com 

diferentes mídias”. Logo em seguida, o direcionamos especificamente aos interesses dos 

estudos em radiofonia e mídia sonora e fazemos isso para dizer que o som é capaz de nos 

fazer enxergar imagens invisíveis. Estas são imagens sonoras que se formam a partir de 

aptidões cognitivas e sinestésicas, comunicativas e sociais alcançadas na percepção da 

linguagem radiofônica. 

As imagens sonoras estão intimamente ligadas ao trabalho artístico com a linguagem 

radiofônica que deve integrar equilibradamente fatores semânticos (forma) e estéticos 

(conteúdo). A dimensão artística no radiofônico significa a capacidade de provocar 

sensações no ouvinte (receptor) a partir da composição e relação entre os sistemas 

expressivos da linguagem radiofônica – palavra, música, efeitos sonoros e silêncio. 

Haye (2006) observa que esses quatro sistemas atuam de forma integrada na 

comunicação radiofônica e podem ser verbais e não-verbais: 

Elementos linguísticos organizados objetivamente ou sons fonéticos (palavras), 
sons objetivos organizados periodicamente (música), sons do ambiente específico 
de objetos e eventos (efeitos sonoros) e lapsos sem sinal vibratório, fragmentos 
temporais sem som que são valiosos em si mesmos igual a elementos ativos de 
uma sequência de tempo significativa (silêncios) (HAYE, 2006, p. 45-46, tradução 
nossa). 

Em direção equivalente, sob referência de Balsebre (2004), assinalamos que o 

conjunto destes sistemas expressivos, aplicados sob técnicas de montagem radiofônica, são 

responsáveis por proporcionar uma experiência de escuta imaginativo-visual que tem sua 

essência na continuidade espacial e temporal, projetando no ouvinte sentimentos que são 

consequência de uma relação com o seu repertório simbólico. Isso significa que a apreensão 

da mensagem e associação de ideias no radiofônico se relaciona com a percepção e com a 

imaginação, ou seja, é a resposta aos estímulos sonoros que evoca três fatores fundamentais 

de percepção: psicofisiológicos (memória e atenção); comunicativos e sociais. 
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Com relação aos fatores psicofisiológicos, temos primeiramente a memória, que atua 

na dimensão radiofônica entrelaçando ideias por meio de percepções afetivas (passadas e 

imediatas) e a imaginação associadas ao estímulo sensorial que leva à criação de imagens 

sonoras4. A memória é estimulada, por exemplo, diferentemente dos meios audiovisuais em 

que a voracidade da narrativa, no apelo à atenção preeminentemente imagética, tende a 

mitigar a reflexão e suprimir a relação única entre sensação imediata, recordação de 

acontecimentos e imaginação. Segundamente, temos a atenção, fator fundamental para que 

a comunicação radiofônica seja efetiva, pois os meios radiofônicos precisam prender a 

atenção do ouvinte e manter sua atitude comunicativa. Se o ouvinte não se interessa pelo 

conteúdo e nem consegue fazer relações íntimas com o código de expressão emitido, a 

mensagem cai no desinteresse, o que impossibilitará sua continuidade e consequentemente 

a criação de imagens sonoras (BALSEBRE, 2004). 

De maneira objetiva, os fatores comunicativos se referem à familiaridade dos atores 

de comunicação com o código de informação compartilhado, por exemplo, se o produtor de 

uma peça radiofônica (emissor) fez ser entendido de forma lúcida pelo ouvinte. Já os fatores 

sociais se referem aos códigos socioculturais compartilhados pelo imaginário coletivo – 

percepções sonoras tidas como universais porque são compreendidas pela maioria das 

pessoas (BALSEBRE, 2004). 

Da leitura de Vianna (2009), inferimos que a expressividade radiofônica se dá por 

intermédio de uma produção simbólica que pressupõe ir ao encontro do ouvinte e lhe 

sugerir a criação de imagens sonoras, que ao serem combinadas com a sua vivência socio-

histórica, tornam-se imagens multisensoriais distantes do lugar de quem produziu a 

mensagem. Nos meios radiofônicos, a mensagem emitida é sempre ampliada pelo ouvinte 

por meio da associação desta com a sua bagagem cultural, enquanto produção e 

intercâmbio de sentidos que o permite compreender a realidade, gerando sensações 

relacionadas à audição, à visão, ao olfato, ao tato, ao paladar e à propriocepção. 

 

                                                 
4 Balsebre (2004) faz uma distinção entre o termo “imagem sonora” (continuidade espacial e temporal da 

mensagem radiofônica) e o termo “imagem auditiva” (a identificação e reconhecimento da mensagem que 
ocorre posterior a imagem sonora). Neste trabalho não há esta distinção, sendo utilizado amplamente o termo 
“imagem sonora” como o estímulo imaginativo-visual proporcionado pela interação do ouvinte com a 
mensagem radiofônica. 
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Embora a totalidade significativa da fala radiofônica dependa exclusivamente de 
elementos sensoriais auditivos, dessa dimensão exclusivamente sonora, o rádio 
deve alimentar sua vocação para se tornar um ambiente multisensorial. A 
estimulação acústica é capaz de o tornar possível através da sua enorme 
capacidade evocativa e criativa. Esse atributo permite que se desdobre o princípio 
da visibilidade por meio do qual sujeitos, objetos, situações e cenários são 
“mostrados” ao imaginário do ouvinte (HAYE, 2006, p. 44-45, tradução nossa). 

 

Da perspectiva da emissão, a mensagem radiofônica convida o ouvinte a participar de 

um diálogo mental. As imagens sonoras são construídas nesse espaço de diálogo e podem se 

tornar multisensoriais ao despertar sensibilidades diretamente ligadas à expectativa 

individual dos ouvintes e à ativação da subjetividade que reside nos fatores fundamentais de 

percepção (ORTRIWANO, 1985). Nessa perspectiva conceitual, a mensagem tem “de seduzir 

a visão, o paladar e o olfato dos ouvintes tomando muito cuidado para transmitir a casca 

áspera de uma árvore, a coloratura quente de um pôr-do-sol ou a excitante fragrância do 

guisado que se cozinha na panela fuliginosa da avó” (HAYE, 2006, p. 45, tradução nossa). 

A partir da noção de evocação da memória e do imaginário, Kaplún (1999) diz que na 

comunicação radiofônica é possível mover a nossa consciência de um lugar para outro ou de 

um tempo para outro, sendo, portanto, facilmente superável as dimensões de tempo e 

espaço. E para os meios radiofônicos o tempo e o espaço constituem o que Schaffer (2001) 

define como paisagem sonora – planos e sequências contínuas de sons de diferentes tipos 

que criam a ambientação de uma narrativa sonora pela localização espacial e temporal. 

Feitas estas considerações, no exemplo a seguir, veremos de uma maneira mais 

específica como a combinação dos sistemas expressivos da linguagem radiofônica, aplicados 

sob as técnicas de montagem de um podcast, permite: 1) obter variedade expressiva; 2) 

elucidar; 3) ganhar maior referencialidade; 4) gerar processos de apelação que envolvem o 

ouvinte em sua decodificação; e 5) comunicar (HAYE, 2006).  

O exemplo em questão é um pequeno trecho do episódio bônus da primeira 

temporada do 37 Graus Podcast e se chama “Tinha um bicho no meio da pista5”. É 

imprescindível escutá-lo atentamente antes de partir para sua descrição textual. Logo após a 

escuta atenta, tente observar o posicionamento dos sistemas expressivos da linguagem 

                                                 
5 O 37 Graus é um podcast no formato audiodocumentário que explora jornalismo e arte sonora, a partir de 

assuntos de interesse científico. É um espaço onde as criadoras Sarah Azoubel e Bia Guimarães viajam por aí a 
fim de decifrar o mundo por meio dos sons. O trecho indicado vai do minuto 04:50 ao minuto 05:47. Disponível 
em: https://37grauspodcast.com/episodios/bonus-bicho/ 

https://37grauspodcast.com/episodios/bonus-bicho/
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radiofônica numa relação entre a descrição técnica e narração, conforme o quadro 01, 

abaixo. 

 
Quadro 01: descrição textual de trecho do episódio do 37 Graus Podcast 

 

Técnica 
 

Narração 
 

Floresta densa com pássaros e insetos  

Floresta densa com pássaros e insetos e respiração 
de um animal ofegante caminhando e pisando em 
galhos, folhas e terra 

Imagina que você é um lobo guará. Você caminha 
com as suas pernas compridas. E a cada passo você 
sente a terra fresquinha embaixo das patas 

Ambientação anterior (AA), com maior destaque ao 
cantar dos pássaros 

E com as orelhas em pé você escuta o barulho dos 
passarinhos 

AA com acréscimo do animal passando por um 
ambiente alagado 

Do riacho 

AA com maior destaque à noção de floresta densa E do vento batendo nas folhas 

AA diminui lentamente, com destaque à noção de 
floresta densa 

Mas a paisagem vai mudando 

Gradualmente vai surgindo o barulho de automóveis 
em movimento que se mistura com o da mata densa 

A vegetação vai ficando mais rala e tem um som 
incômodo que cada vez vai ficando mais alto 

Subitamente o barulho de automóveis em 
movimento é destacado e à noção de floresta densa 
parece distante 

E de repente... 

O barulho de automóveis em movimento se 
sobrepõe quase totalmente a noção de floresta 
densa 

Você se vê num lugar estranho. Suas patas tocam 
um chão quente e áspero. O barulho é alto e 
assustador e tem coisas grandes passando rápido de 
um lado pro outro. 
 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

No exemplo acima, a variedade expressiva concerne no objetivo de dar concretude a 

uma paisagem sonora abstrata. Isso é posto logo de início, quando a narradora convida o 

ouvinte a imaginar uma situação que tem como proposta ir continuamente sendo alterada 

por um plano sequencial de ações. À medida que novos elementos sintáticos vão sendo 

acionados, a composição expressiva do relato é cuidadosamente elucidada para 

proporcionar a noção de tempo e espaço –  acompanhamos a caminhada do lobo-guará de 

um ponto espacial para outro, vivenciando sequencialmente a incorporação de detalhes que 

nos permitem complementar o “cenário base” proposto, como se fossem peças de um 

quebra-cabeças de imagens mentais se encaixando a cada novo momento.  

A referencialidade está na proposição dos efeitos sonoros e silêncios que 

complementam a palavra, indo desde à montagem dos sons que representam o ambiente 

como um todo, à insinuação da atmosfera psicológica. Em especial os efeitos são processos 

que, nesse caso, atuando entre ou conjuntamente com a palavra envolvem o ouvinte em sua 
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decodificação (BALSEBRE, 2004) – no percurso do lobo-guará temos inicialmente a sugestão 

de um ambiente acolhedor para depois sermos apresentados a mudança brusca para um 

ambiente hostil. Esta sugestão se dá principalmente na manipulação do nível de audibilidade 

do som e integração entre o texto escrito e a improvisação verbal, como em pausas 

dramáticas. Exemplo: Você sente a terra fresquinha/ E de repente.../ O barulho é alto e 

assustador. 

Ressaltamos que escolhemos apenas um trecho com maior poder de implicação 

artística do episódio “Tinha um bicho no meio da pista” para exemplificar nossos 

argumentos. Notadamente, este recorte está conectado a um todo que possui outras tantas 

relações entre os sistemas expressivos da linguagem radiofônica a serviço de uma ação 

comunicativa com valor semântico e estético. 

Mas e a proposição de imagens sonoras multisensoriais? Como podemos identificá-

las neste trecho? Queremos mostrar isso adiante, apropriando-se de uma relação, no 

mínimo peculiar para os estudos de radiofonia e mídia sonora, em que tomaremos 

emprestado o conceito de espectador emancipado de Jacques Rancière (2012) para falar de 

um “ouvinte emancipado”, complementando-o e o exemplificando em conjunto com a 

concepção de imagens cruzadas de Etienne Samain (2012). 

 

3 O “OUVINTE EMANCIPADO” 

Em primeiro lugar, na nossa tentativa de relacionar a ideia de imagens sonoras com a 

concepção de emancipação em Rancière (2012), temos consciência de que se trata de uma 

aventura aparentemente irresponsável. Falamos isso porque estamos nos apropriando de 

um conceito muito caro aos estudos de radiofonia e mídia sonora e tentando aproximá-lo 

com outro muito particular à teoria dos pensamentos e ações das imagens como a maioria 

das pessoas as conhecem, isto é, imagens visuais baseadas em uma forte relação com o 

olhar. 

Por outro lado, o próprio Rancière (2002) em “O Mestre Ignorante”, com base na 

história do educador francês Joseph Jacotot, nos diz que “tudo está em tudo”, numa alusão 

à emancipação como método educativo. 

 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            752 

Essa proposição filosófica de ensino universal: 

O método do Ensino Universal, tal como sistematizado por Jacotot, prevê que todo 
homem é capaz de instruir a si mesmo, bastando para isso que se emancipe 
intelectualmente. Emancipar-se significa entender que há em todas as pessoas uma 
igualdade de inteligências, além de acreditar que toda e qualquer produção 
artística/intelectual humana pode ser compreendida por qualquer pessoa, sem a 
necessidade de explicações para além de seu próprio conteúdo (BRETAS, 2017, não 
paginado). 

Assim, se “tudo está em tudo” e a igualdade pode ser tomada como ponto de partida 

para a emancipação intelectual, não nos parece mais tão irresponsável fazer a relação que 

propomos. Rancière (2002, p. 29) escreve que a emancipação é “o verdadeiro método pelo 

qual cada um aprende e pelo qual cada um descobre a medida de sua capacidade. É preciso 

ousar reconhecê-lo e prosseguir a verificação aberta de seu poder”. Foi com esse espírito 

que mergulhamos nesta empreitada onde nos colocamos como pesquisadores abertos às 

novas perspectivas.  

Retomando à Rancière (2012), o conceito de espectador emancipado é trabalhado a 

partir do teatro, que para ele: 

[...] é o lugar onde uma ação é levada à sua consecução por corpos em movimento 
diante de corpos vivos por mobilizar. Estes últimos podem ter renunciado a seu 
poder. Mas esse poder é retomado, reativado na performance dos primeiros, na 
inteligência que constrói essa performance, na energia que ela produz. E sobre esse 
poder ativo que cabe construir um teatro novo, ou melhor, um teatro reconduzido 
à sua virtude original, à sua essência verdadeira, de que os espetáculos assim 
denominados oferecem apenas numa versão degenerada. E preciso um teatro sem 
espectadores, em que os assistentes aprendam em vez de ser seduzidos por 
imagens, no qual eles se tornem participantes ativos em vez de serem voyeurs 
passivos (RANCIÈRE, 2012, p. 9). 

Nesse contexto, a emancipação em Rancière (2012) ocorre do questionamento entre 

o olhar e o agir, equiparando-os e eliminando os abismos entre eles. Isso significa assumir 

que um espectador também é atuante sobre uma manifestação artística, pois observa, 

seleciona, compara e interpreta seus significados para criar para si novas perspectivas. 

“Assim, são ao mesmo tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do espetáculo que 

lhes é proposto” (RANCIÈRE, 2012, p. 17), havendo, portanto, uma relação da visualidade 

presente com outras imagens de outros lugares e outras épocas. “Esse poder comum da 

igualdade das inteligências liga indivíduos, faz que eles intercambiem suas aventuras 

intelectuais, à medida que os mantém separados uns dos outros, igualmente capazes de 

utilizar o poder de todos para traçar seu caminho próprio” (RANCIÈRE, 2012, p. 20-21). 
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Refletindo sobre o espectador emancipado nas especificidades dos estudos sobre a 

comunicação radiofônica, falamos de um “ouvinte emancipado” que na mobilização de seus 

sentidos para criar imagens sonoras produz multisensorialidade. O termo “ouvinte 

emancipado” não é aqui utilizado para modificar o conceito de Rancière (2012), mas apenas 

para especificar sobre a qual espectador estamos nos referindo, no caso, o espectador 

ouvinte de peças radiofônicas. Obviamente, este espectador ouvinte não pode ser um 

sujeito com surdez total ou com perdas auditivas que o impossibilite de escutar um 

programa de rádio ou um podcast, por exemplo. 

Além disso, salientamos que não buscamos separar, tampouco supervalorizar o 

sentido da audição em relação aos outros, pelo contrário. A ideia é mostrar que no trabalho 

artístico com a linguagem radiofônica, esta é mais que portadora de sistemas sonoros para 

troca de informação, passa a ser um código de compreensão cultural que provoca processos 

mentais autônomos e incita a compreensão, a sensação, a intuição e a imaginação. Quando 

estes processos ocorrem de maneira que mobilize inteligências sensórias que levam o 

espectador ouvinte a criar histórias e vivências próprias, mesmo que de forma imaginária, 

indo além da dualidade causa-efeito, a emancipação ocorre. 

Quanto a isso, perceba que esse processo que leva ao “ouvinte emancipado” está 

associado à capacidade da produção radiofônica ser equilibradamente comunicativa e 

principalmente expressiva, levando o ouvinte a ter uma percepção qualitativa da mensagem, 

que, por sua vez, depende de alguns fatores básicos que já comentamos: psicofisiológicos 

(memória e atenção); comunicativos e sociais. 

Por exemplo, para que você possa crer que o som do animal presente no episódio do 

37 Graus Podcast é o de um lobo-guará, é preciso que você revisite memórias particulares 

ou arquétipos do imaginário coletivo que se aproximem da representação deste animal. 

Caso nunca tenha visto um lobo-guará, nem mesmo por fotografia ou filme, sua mente vai 

levar você a outras representações semelhantes, numa mistura entre a representação da 

realidade e a imaginação. Tal circunstância requer, naturalmente, uma escuta atenta e 

aberta à criatividade. 

Todavia, entender uma peça radiofônica como expressiva é algo extremamente 

subjetivo. Nesse contexto, a emancipação ocorre quando o receptor ouvinte, saindo de uma 

condição de passividade em relação ao emissor, compreende a mensagem e constrói 
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imagens sonoras, mas vai além, age sobre o seu conteúdo expressivo o transformando a 

partir de experiências culturais e afetivas que lhe são importantes. Esta ação não é 

necessariamente direta e interativa, pois o receptor pode ser apenas um experimentador 

guiado por sensações.  

A expressividade depende de percepções já desenvolvidas e estratégias para 

estimular a continuidade “do discurso radiofônico nas falas das pessoas. Considerando 

também expressivas aquelas mensagens que permanecem inacabadas enquanto aguardam 

o recebimento dos suplementos, contribuições da audiência visando completá-los ou 

aprimorá-los” (HAYE, 2006, p. 24, tradução nossa). 

Nesse caso, o ouvinte é parte fundamental do processo de construção da mensagem 

radiofônica, pois pressupõe-se que é ele que vai completá-la. Podemos materializar tal 

conjetura quando observamos a descrição de Haye (2006) acerca da necessidade natural de 

complementaridade das produções radiofônicas. Em outras palavras, o rompimento dos 

abismos hierárquicos entre quem fala e quem ouve. 

Diante disso, as “obras radiofônicas” são tratadas como: 

[...] produtos de concepção apelativa e terão como objetivo excitar a compreensão, 
provocando processos mentais autônomos, gerando procedimentos de 
decodificação, estimulando a busca de causa e efeitos, encorajando o 
desenvolvimento de consciências inquietas. Para isso, nossos discursos devem ter a 
figura de salas com muitas portas, pelas quais o ouvinte pode entrar e sair quando 
e quantas vezes quiser. Certificando-se de que em cada uma de suas saídas ele 
traga elementos, pistas, dados e interpretações que o enriquecem e facilitam a 
elaboração do seu próprio julgamento (HAYE, 2003 apud HAYE, 2006, p. 24, 
tradução nossa). 

Observemos que, na perspectiva de um “ouvinte emancipado”, a dependência 

supera a simples necessidade de causa e efeito, pois ela deve existir, mas não vai ser a mera 

intenção do emissor que desencadeará a apropriação do conteúdo pelo receptor e lhe 

guiará para uma transformação, pois há de se considerar a sua imersão no universo 

radiofônico sugerido e a reinvenção da mensagem pela sua proposição multisensorial a 

partir da construção mental. Como revela Rancière (2012, p. 17), o espectador emancipado é 

aquele que “compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante de si”. 
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4 PERSPECTIVA PELAS IMAGENS CRUZADAS 

Seguindo a lógica de um “ouvinte emancipado” que sugerimos para este trabalho, 

vamos ao encontro da concepção que Samain (2012, p. 22) apresenta de que as imagens nos 

provoca a pensar e nos convoca a pensar, pois por natureza, “são poços de memórias e 

focos de emoções, de sensações, isto é, lugares carregados precisamente de humanidade”. 

Este convite ao pensar conecta-se, ora à realidade, ora ao imaginário. 

Samain (2012) utiliza a fotografia como linguagem artístico-midiática para dizer que 

as imagens são portadoras de um pensamento e que por isso veiculam pensamentos. Nessa 

reflexão, quando trocamos o meio fotográfico pelo meio radiofônico, temos numa ponta o 

pensamento do produtor radiofônico e as inúmeras variáveis com as montagens dos 

sistemas expressivos que a sua criatividade lhe permite ousar, em outra o pensamento do 

ouvinte receptor (ou espectador ouvinte) que aprecia a obra radiofônica incorporando seus 

pensamentos e fantasias. 

Como o próprio Samain (2012, p. 34) sugere, com base na análise de Gilles Deleuze, o 

cérebro é a tela da imagem e é “com esse cérebro – suas lembranças, suas memórias e os 

esquecimentos nele contidos – que toda imagem se choca, arrebatando uma espiral de 

novas e outras operações sensoriais, cognitivas e afetivas”. Esta compreensão de Samain 

(2012) vai ao encontro do que pensa Balsebre (2005) ao reafirmar que a percepção do 

mundo na comunicação radiofônica é intrínseca ao ato de imaginar: 

E a imaginação é um sentido interno que nos permite evocar e reproduzir as 
impressões sensoriais e perceptivas na ausência de seus objetos. A imaginação no 
processo de percepção radiofônica é este sentido interno que, a partir das 
sensações auditivas e do conhecimento da realidade referencial que o ouvinte tem 
por sua capacidade de percepção multisensorial, permite construir uma imagem a 
partir do objeto sonoro percebido: a imagem auditiva. A imaginação no rádio é a 
produção de imagens auditivas (BALSEBRE, 2005, p. 336). 

Nesse sentido, queremos propor neste trabalho uma estratégia reflexiva que nos 

permite, com ajuda de Samain (2012), fazer um cruzamento de representações visuais (e 

culturais) com as imagens sonoras decorrentes do estímulo sensível que nos leva ao mundo 

multisensorial e simultaneamente à emancipação. Para demonstrar nossa abordagem, 

vamos utilizar um recorte específico do trecho do episódio “Tinha um bicho no meio da 

pista” do 37 Graus Podcast, o mesmo já destacado neste artigo e descrito no quadro 02, 
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abaixo. Além disso, descreveremos a experiência multisensorial de um dos autores desse 

artigo, especificamente o autor Silva, com a escuta desse episódio.  

 

Quadro 02: recorte específico do episódio “Tinha um bicho no meio da pista” 
 

Técnica 
 

Narração 
 

Floresta densa com pássaros e insetos  

Floresta densa com pássaros e insetos e respiração 
de um animal ofegante caminhando e pisando em 
galhos, folhas e terra 
 

Imagina que você é um lobo guará. Você caminha 
com as suas pernas compridas. E a cada passo você 
sente a terra fresquinha embaixo das patas 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

Na primeira vez que eu (Silva) escutei esta paisagem sonora recriei um cenário 

mental com imagens que imediatamente remeteram a uma memória afetiva da minha 

infância. A sensação de floresta densa foi a mesma que senti quando tinha cerca de sete 

anos de idade e em uma tarde de inverno, junto ao meu pai, caminhávamos floresta a 

dentro no interior da caatinga cearense. Colocarei este como um cenário base que relacionei 

ao trecho da primeira coluna – a da técnica – “Floresta densa com pássaros e insetos” e que 

está representado pela Figura 1, abaixo. 

 

Figura 1: Vegetação de caatinga cearense 
 

 
 

Fonte: Silvino (2019) 

 

A partir do cenário base, continuamente estimulado pelo código sonoro e avançando 

no recorte do podcast, consegui ver eu e meu pai caminhando e à nossa frente o 

agitadíssimo e antigo companheiro de pescaria Mirante, o nosso cachorro à época. Arrepiei-
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me sentindo a alta umidade relativa do ar, o cheiro de terra que precede a chuva, o som das 

cigarras escandalosas em contraste com o barulho do vento nas árvores e da minha vara de 

pescar se chocando com os galhos das juremas e as suas folhas bem verdinhas (...). 

Enfim, consegui instantaneamente me transportar para aquele exato momento, 

reconstruído por uma mistura de lembranças e imaginação, dada a minha pouca idade em 

relação aos meus vinte sete anos atuais. Em outras palavras, as imagens sonoras me 

ofereceram algo para pensar e sentir, seja ligado ao real ou ao imaginário, “ora um pedaço 

de real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar” (SAMAIN, 2012, p. 22). 

Pausei o episódio para apreciar a riqueza sensível do momento e subitamente as 

imagens sonoras imbricaram-se à minha perspectiva emocional, emancipando-se pela 

sensibilidade do meu ser e me levando a pensar acerca de uma fotografia do meu acervo 

pessoal que é do ano de 2018, na qual meu pai está caminhando com o nosso, então à época 

novo cachorro de nome Lord, à frente (Figura 2).  

 

Figura 2: pai do autor Silva caminha com o cachorro Lord à frente 
 

 
 

Fonte: Acervo pessoal do autor Silva 

 

Logo após remontar minha imaginação a esta fotografia, em um lapso de segundos 

sou influenciado por um produto da cultura audiovisual que há muitos anos tive acesso. 

Num jogo mental que envolve os fatores fundamentais de percepção radiofônica, sou levado 

a cruzar 1) a representação base da paisagem sonora e os seus desdobramentos sensoriais; 

com 2) a recordação da fotografia de acervo pessoal; e com 3) uma passagem do filme 
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Amigos Para Sempre (1995) em que o personagem Angus e seu cachorro labrador de nome 

Amarelo travam uma luta com lobos na floresta6 (Figura 3). 

Figura 3: Cenas do filme Amigos Para Sempre (1995) 
 

  
 

Fonte: Interfilmes (2021) 

 

Essa exemplificação que nós, autores, trouxemos é somente uma das possibilidades 

do “ouvinte emancipado”, pois cada imagem sonora que Silva possa criar na recepção ativa 

do trecho do podcast pode levá-lo ou qualquer outro ouvinte a infinitos cenários mentais e 

narrativas (ou outras criações) com seus próprios tempos e espaços. As variabilidades de 

cruzamento são inesgotáveis. Tem-se aqui a ideia de emancipação pela articulação 

memória/imaginação não como um processo em oposição ao real, mas inseparável dos 

nossos afetos, daquilo que nos toca e nos mobiliza. 

 

Figura 4: Cruzamento das representações imagéticas 
 

 
 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

                                                 
6 Com direção de Phillip Borsos, o filme narra a história do jovem Angus de 16 anos e seu cachorro Amarelo. 

Após um naufrágio eles ficam perdidos no noroeste do Pacífico e juntos têm o desafio de sobreviver ao local 
inóspito. Título original: Far from home: the adventures of Yellow dog. 
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Acreditamos que o exemplo que utilizamos, a partir da experiência pessoal de um 

dos autores, permite observar que é a familiaridade com o código radiofônico que, ao gerar 

sensibilidade e empatia, vai propiciar uma experiência psíquica numa ação relacional entre 

mensagem e percepção multisensorial (BALSEBRE, 2004; HAYE, 2006). As imagens sonoras 

multisensoriais são, portanto, fruto do homem como ser pensante, um sonhador 

emancipado e “apesar da linguagem no rádio ser uma representação artificial da realidade, 

ela provoca uma emocionante e intensa ‘vivência real’” (BALSEBRE, 2005, p. 336). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A condição de transmissão unisensorial pode ser entendida por muitos como um 

problema que limita a expressividade da comunicação radiofônica. Esses muitos podem 

ainda dizer que os meios radiofônicos são “meios cegos”, uma vez que não se baseiam em 

nenhum referencial visual. Como buscamos defender neste trabalho, pensamos diferente, 

pois compartilhamos de um entendimento que toma esta “limitação” como o trunfo 

radiofônico que possibilita equilibrar o semântico e o estético para gerar um conteúdo com 

infinitas dimensões artísticas a serem exploradas. Trata-se de um “elogio da cegueira”, 

utilizando a expressão do historiador da arte e crítico de cinema Rudolf Arnheim no livro 

“Radio: an art of sound” (1980). 

O artístico na comunicação radiofônica é a capacidade de expressividade que 

estimula a imaginação e a percepção dos sentidos, que da perspectiva do receptor não se 

resume somente à audição. A ausência direta do referencial de imagens baseadas no olhar, 

portanto, não é problema para os meios que fazem uso da linguagem radiofônica, pois, 

como demonstramos, um bom trabalho de montagem com os seus sistemas expressivos é 

capaz de proporcionar ao ouvinte um universo de imagens sonoras e percepções 

multisensoriais.  

Desse modo, é imperativo que os meios radiofônicos deem maior atenção ao 

elemento expressivo, indo além da utilização da linguagem radiofônica apenas para difusão 

de informações (monólogos, entrevistas e debates que abusam da oralidade). Entendemos 

que não basta somente comunicar um conteúdo falado, como normalmente vemos 

predominar no discurso dos atores sociais mais próximos do rádio hertziano e web rádio. A 
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palavra é, sem dúvidas, o principal elemento para contextualizar uma narrativa. Todavia, é 

preciso adentrar também no âmbito da expressividade artística, a fim de provocar 

experiências sensoriais, sem isso a mensagem radiofônica se perde na mera atribuição de 

significados conceituais, correndo risco de extrapolar-se e virar pura verborragia. 

Respondendo a esse apelo, o podcast vem mostrando ser o meio baseado na 

linguagem radiofônica mais aberto à experimentação artística. Esse tipo de produção sonora 

cresceu muito nos últimos cinco anos como movimento revitalizador de uma radiofonia mais 

independente e autoral, com inúmeros recursos tecnológicos e estéticos disponíveis para 

explorar o potencial comunicativo e expressivo do som. Vemos como a recuperação dos 

espaços de liberdade e experimentação estética que Haye (2006) aponta, isto é, que preza 

por um discurso preocupado com o conteúdo, mas também com a sua própria forma. 

Foi justamente a partir da escuta atenta de um podcast, especificamente do episódio 

“Tinha um bicho no meio da pista”, bônus da primeira temporada do 37 Graus Podcast, que 

nos veio a ideia de escrever este artigo aproximando os estudos de radiofonia e mídia 

sonora às leituras recentes que fizemos de Rancière (2002; 2012) e Samain (2012), acerca 

dos pensamentos e ações das imagens. 

Ao trazer o espectador emancipado para o campo da Comunicação, tentamos 

demarcar a igualdade de papéis entre emissor e receptor ao passo em que são eliminadas as 

distâncias entre estes dois polos. Trata-se, conforme adequação ao texto de Rancière (2012), 

de destruir as fronteiras entre produtor e espectador, de poder “pensar a continuidade da 

obra pelo olhar do outro, por uma relação de partilha estabelecida de forma comum, mas 

também individual, gerando um olhar múltiplo e plural, adensando o cruzamento temporal” 

(VIDICA, 2018, p. 127-128). 

Destacamos que na exemplificação teórico-prática de aplicação da ideia de “ouvinte 

emancipado” em conjunto com a concepção de imagens cruzadas, pudemos perceber que 

na mobilização das inteligências sensórias para superar a dualidade causa-efeito e alcançar a 

emancipação, a qualidade ativa que caracteriza o espectador ouvinte de peças radiofônicas 

contraria, em partes, a lógica da indústria cultural. Contesta o sistema social em que somos 

obrigados a “receber linguagens que não ajudamos a produzir, que somos bombardeados 

por mensagens que servem à inculcação de valores que se prestam ao jogo de interesses dos 
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proprietários dos meios de produção de linguagem e não aos usuários” (SANTAELLA, 2012, 

p. 17). 

Por outro lado, contraria só em partes, porque seria ingenuidade pensar que a 

indústria cultural não influencia e dita muitas das regras de sociabilidade para a apreensão 

do mundo, inclusive uma das imagens do cruzamento visual proposto neste artigo faz parte 

da indústria cultural. Ainda que nós digamos que seja possível um sujeito ressignificar 

individualmente elementos culturais a ele imbricados, sua produção de imagens sonoras vai 

ter que recorrer “a modelos, arquétipos ou estereótipos visuais idênticos ou semelhantes”. 

Isso ocorre, por exemplo, porque o repertório simbólico da cultura audiovisual do mundo 

contemporâneo “homogeneizou e universalizou um arquivo de repertório de imagens-

memórias comuns aos vários sujeitos de um mesmo contexto cultural” (BALSEBRE, 2005, p. 

336).  

Por fim, compreendemos que é fundamental que pesquisadores da área de 

radiofonia e mídia sonora dialoguem cada vez mais com os da área de teorias das imagens. 

Dizemos isso pensando principalmente no sentido de que enxerguem mutuamente a 

fotografia, o audiovisual e o radiofônico como linguagens de comunicação complementares 

e que, para além da função comunicativa, sejam tomadas como manifestações de arte. 

Quem sabe assim a visita dos artistas às possibilidades da linguagem radiofônica passem a 

ser mais constantes, contrariando cada vez mais a lógica mercantil que predomina nos meios 

radiofônicos e abrindo novos horizontes expressivos para essa jornada do unisensorial ao 

multisensorial. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

CAN IMAGES BE SONOROUS? 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this paper is to trace theoretical paths using indirect documentation bibliographic 

research to argue that images can also be sound and multisensory. To this end, the main references 

for radio and sound media studies are the Spanish Armand Balsebre (2004; 2005) and the Argentine 

Ricardo Haye (2006). From this defense is proposed a reflective strategy in a relationship with studies 

on the thoughts and actions of images. To this end, the concept of emancipated spectator of the 

French Jacques Rancière (2012) is borrowed to talk about an "emancipated listener", which together 
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with the concept of crossed images of the Belgian Etienne Samain (2012) allows to present a 

theoretical-practical exemplification that makes an intersection of visual (and cultural) 

representations with sound images. By bringing the emancipated spectator into the field of 

Communication, the equality of roles between sender and receiver is demarcated while the distances 

between these two poles. 

 
Keywords: Radio Language; Sound Images; Multi Sensoriality; Emancipated Listener; Cross-Images. 
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A LINGUAGEM MOBGRÁFICA E SUA POSSIBILIDADE EMANCIPATÓRIA NO ENSINO DA 
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RESUMO 

Por meio de um tensionamento conceitual, a proposta do presente artigo é refletir sobre a 
linguagem mobgráfica, sua unicidade e permanência em relação a fotografia digital e pensar na 
relação da emancipação intelectual do discente e o papel do mestre na cibercultura por meio da 
mobgrafia, tendo como base o conceito de emancipação de Jaques Ranciére (2012) e a possibilidade 
de um ignorante ensinar outro ignorante (Jaques Ranciére, 1987). A mobgrafia, a fotografia 
elaborada por dispositivos móveis, adentra nesse cenário como porta de entrada para reflexão e 
metodologia da produção e circulação de imagens (Gillian Rose; 2001) em ambientes de 
aprendizagem em rede, muda-se nossa relação de espectador diante das imagens ao proporcionar 
uma atmosfera comunicacional específica e dessa maneira, algo diferente do conceito de fotografia 
digital.   
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1 INTRODUÇÃO: Ensinar imagens quando elas tocam o real 

 
“De tarde fui olhar a Cordilheira dos Andes  

que se perdia nos longes da Bolívia 
E veio uma iluminura em mim. 

Foi a primeira iluminura. 
Daí botei meu primeiro verso: 

Aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem. 
Mostrei a obra pra minha mãe. 

A mãe falou: 
Agora você vai ter que assumir as suas 

Irresponsabilidades. 
Eu assumi: entrei no mundo das imagens.”3 

 
Manoel Barros é um poeta que sabe como poucos sublinhar o deslumbramento 

humano diante da imensidão da natureza, da linguagem e do cosmos. Em um dos seus 
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 Livro: Ensaios fotográficos (2000) - Autor: Manoel Barros - Poema: "O poeta". 
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últimos poemas, anterior sua morte em 2014, o poeta dedica-se a uma desautomatização do 

olhar dos desatentos passantes frente ao universo, como no poema "O poeta", publicado em 

"Ensaios Fotográficos" (2000). Barros versa que o fazer fotográfico deve ser como ao de um 

poeta frente ao mundo, ao ver a imensidão surge sua primeira “iluminura”: algo ilumina 

dentro de si e faz iluminar. A realidade o inquieta e o conclama a construir seus versos. Ao 

dizer que “Aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem” o autor nos mostra como a 

realidade escapa das mãos do poeta, a quem faz alusão ao fotógrafo. Assim sublinha a 

fotografia como a poesia e o fotografar como a poiésis.  Ele esboça, então, que a arte 

fotográfica é menos uma forma de reprodução mimética do visível do que uma forma de 

transgredir as fronteiras do visual e de encontrar na realidade o que os nossos olhos não 

percebem, que nos escapa do controle.    

Bem como o poeta, na poesia de Manoel Barros, adentramos no mundo das imagens 

antes mesmo de a produzirmos por meio de um aparato técnico, como a câmera fotográfica. 

Isso porque a imagem é anterior a fotografia. Como diz Régis Debray (1993) é um fato 

comprovado que desde há algumas dezenas de milhares de anos4 que as imagens fazem agir 

e reagir. Antes do ser humano ter desenvolvido seu próprio código linguístico, já realizava 

imagens e estabelecia um meio de relação informativa ou comunicativa por meio delas, 

embora esta tentativa de interação ou comunicação não fosse necessariamente destinada 

aos seus pares, mas sim às entidades sobrenaturais que acreditava existir por meio dos 

rituais e magia que promovia.    

E como nascem as imagens? Para Debray (1993, p. 21) o nascimento da imagem está 

envolvido com a morte, no desejo humano de perpetuar sua existência, mesmo que, através 

da memória e contemplação do outro. Ao verificar rapidamente as imagens na história, as 

honras fúnebres, as sepulturas, as catacumbas cristãs entre outras, o autor concluí que “a 

imagem arcaica jorra dos túmulos é por recusar o nada e para prolongar a vida”. Esse 

processo de evocação de algo não presente ou continuação da ausência, perpetua-se até 

                                                 
4
 A comunicação pré-histórica é apreendida nos sinais gestuais e por meio das imagens nas cavernas. As 

primeiras imagens das quais temos notícias são as pequenas estatuetas pré-históricas, apelidadas de Vênus, em 

homenagem às Vênus gregas. Tanto uma quanto outra destacam aspectos da anatomia feminina, o que levou os 

pesquisadores a supor que estas imagens tinham funções rituais, especialmente relacionadas aos ritos de 

fertilidade. A ideia de Magia Propiciatória ou Simpática que os levava a produzir imagens em busca daquilo que 

precisavam, queriam, gostavam ou admiravam na esperança de que isto facilitasse a sua obtenção. Um exemplo 

desse tipo de imagem é o Bisão de Altamira (Espanha), arte rupestre do Paleolítico Superior, período da pré-

história que vai de 45 a 10 mil anos atrás. 
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hoje na concepção do que é imagem. Desde a pré-história as imagens estão presentes como 

reveladoras “objetos de desejo” aos quais davam visibilidade com a intenção de propiciar 

sua conquista. Demonstra-se de um lado a necessidade da conservação da espécie, de 

sobrevivência e, do outro, a necessidade simbólica, da preservação e continuidade presente 

em toda história humana. Já pra Ana Maria Mauad (2014), por meio de uma perspectiva 

não-linear dos tempos históricos, propõe que as imagens nascem da prática social de 

representação e simbolização, pois nascem dos corpos que se projetam na imagem e das 

imagens que se animam nos corpos.    

Para Georges Didi-Huberman (2012) é impossível falar de imagem e não falar de 

imaginação, para ele imagem é imaginação. A imagem é vista não como uma faculdade de 

desrealização, mas de realização. Assim como para Goethe, “A Arte é o meio mais seguro 

tanto de alienar-se do mundo como de penetrar nele”5.Para o autor a imagem não é apenas 

um corte praticado no mundo dos aspectos visíveis, mas é uma impressão, um rastro, um 

traço visual do tempo que quis tocar outros tempos. Veja a tese central do autor:  

Não se pode falar do contato entre a imagem e o real sem falar de uma espécie de 
incêndio. Portanto, não se pode falar de imagens sem falar de cinzas. As imagens 
tomam parte do que os pobres mortais inventam para registrar seus tremores (de 
desejo e de temor) e suas próprias consumações. Portanto é absurdo, a partir de 
um ponto de vista antropológico, opor as imagens e as palavras, os livros de 
imagens e os livros a seco. Todos juntos formam, para cada um, um tesouro ou 
uma tumba da memória, seja esse tesouro um simples floco de neve ou essa 
memória esteja traçada sobre a areia antes que uma onda a dissolva. (DIDI-
HUBERMAN, 2012, p. 210)  

Ao tocar o real, por meio de fotografias por exemplo, as imagens ardem, ou seja, 

inflamam-se, queimam e nos consomem por meio da inquietação, desejo, dor, destruição, 

memória, movimento, etc. e deixam cinzas.  Tais cinzas são as imagens e cabe a nós 

descobrirmos em que sentidos diferentes este “arder” se constitui hoje. É papel do 

pesquisador pensar não só nas imagens, mas como chegaram a nós e as condições que 

impediram a sua destruição. Cada imagem está ancorada na cultura e não deve ser vista de 

forma dissociada. Na esteira do pensamento de Didi-Huberman, podemos nos perguntar e 

até propor um trocadilho sonoro: e quando as imagens tocam o virtual em dispositivos 

móveis?    

                                                 
5
 Goethe, F.W. Maximes et réflexions, trad. G. Bianquis, París: Gallimard, 1943, p.67. apud Didi-Huberman 

(2012, p. 208) 
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Primeiramente, as imagens sempre estiveram na ordem do virtual, uma vez que são, 

como diz Samain (2012), fenômenos que participam de um sistema de pensamento. “Sem 

chegar a ser um sujeito, a imagem é mais que um objeto: ela é o lugar de um processo vivo, 

ela participa de um sistema de pensamento. A imagem é pensante.” (SAMAIN, 2012, p.31).  

Segundo, como já demonstra um dos dianteiros pesquisadores da cibercultura – Pierre Lèvy 

(1996) - o real não está em oposição ao virtual, mas ao atual. “Contrariamente ao possível, 

estático e já constituído, o virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou 

de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade 

qualquer e que chama um processo de resolução: a atualização.” A atualização é a resolução 

de um problema, este sim, virtual. “A atualização é criação, invenção de uma forma a partir 

de uma configuração dinâmica de forças e de finalidades.” (LÈVY, 1996, p. 16). Por estarmos 

imersos em uma ecologia comunicativa eletrônica, interconectada em rede, tal processo 

comunicativo é “dependente das múltiplas interações, que se instauram não apenas entre 

indivíduos e tecnologias (media), mas entre um conjunto múltiplo de interações e conexões 

entre fluxos informativos, dispositivos móveis, bancos de dados e aplicativos com várias 

funções.”(DI FELICE, 2017, p.101)    

Vivenciamos, de um lado, a difusão em larga escala dos dispositivos móveis de 

conteúdo com as formas de conexão wi-fi, e do outro da proliferação dos social networks e 

da internet das coisas, dão origem uma forma conectiva que já não é capaz de ser expressa a 

partir da linguagem teórica do social desenvolvidas pelas disciplinas positivistas europeias, 

nem delimitável por meio da tradicional dimensão antropomórfica da política. Nossas ações 

caminham para o entendimento de um ato conectivo que não exprime um agir 

sujeitocêntrico, nem racional, mas experimental, produzido pelas interações ecossistêmicas 

de um conjunto de atores-rede (LATOUR, 2012), os quais, ao entrarem em relação de 

conectividade, dão vida a um habitar e a uma ecologia comunicativo-conectiva.    

Para Bruno Latour (2012) a rede é a forma criada pelas múltiplas associações e 

articulações entre actantes. O uso do termo actante, derivado da semiótica greimasiana, é 

usado especialmente para designar qualquer elemento atuante, para causar essa 

equiparação de ações de humanos ou não-humanos, pois ambos são igualmente 

responsáveis por algum tipo de transformação no curso de ação dos outros elementos. A 

rede, como uma rede articulada por tais actantes, não se trata necessariamente de uma 
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rede técnica com conexões físicas estáveis. Apesar de suas misérias e fascinações 

proporcionais referentes a ambivalências da cibercultura, se pensarmos os dispositivos 

móveis e as próprias imagens como actantes dentro de uma rede de atores como proposto 

pela Teoria do Ator-Rede6 e também pela proposta de pensamento e ação das imagens de 

Samain (2012) , já é urgente repensarmos as maneiras de fazer, pensar e até mesmo ensinar 

a fotografia.    

Dessa maneira, o social e mais especificamente o ensino, deve ser ressignificado a 

partir das imagens pois há um verbalismo na aprendizagem em todas as áreas, incluindo a 

Comunicação. “A consequência mais danosa do verbalismo para o ensino é a 

“aprendizagem” de palavras vazias, ocas, sem significado.” (BONI, 2014, p.116). A mobgrafia, 

a fotografia elaborada por dispositivos móveis, adentra nesse cenário como porta de 

entrada para reflexão e metodologia da produção e circulação de imagens (Gillian Rose; 

2001) em ambientes de aprendizagem e como veremos, muda nossa relação de espectador 

diante das imagens ao proporcionar uma atmosfera comunicacional7 específica e dessa 

maneira, algo diferente do conceito de fotografia digital, que é estática e se vincula mais ao 

processo de produção técnica.    

Por meio de um tensionamento conceitual, a proposta do presente artigo é 

primeiramente refletir sobre a linguagem mobgráfica, sua unicidade e permanência em 

relação a fotografia. Além disso, pensar na relação da emancipação intelectual do discente e 

o papel do mestre na cibercultura por meio da mobgrafia, o ensino a partir de dispositivos 

móveis, tendo como base o conceito de emancipação de Jaques Ranciére (2012) e a 

possibilidade de um ignorante ensinar outro ignorante (Jaques Ranciére, 2020).  

 

                                                 
6
 Bruno Latour e Michel Collon propuseram um modelo de “tradução” ou construção sociotécnica. “Esse método 

[tradução] recusa a concepção de um “social puro”, limitado às relações entre humanos, e postula a 

interpenetração das relações dos homens com a natureza dos objetos técnicos. O vínculo social penetra na 

máquina.” (MATTELART, 2014, p. 163) 

7
 osé Gil chama de atmosfera o “corpo único onde circulam intensidades, onde coisas deslizam de um ponto a 

outro, espécie de “campo” de pequenas percepções onde entramos, e onde, por contágio, através do 

funcionamento da dinâmica de forças, a comunicação acontece. ” (MARCONDES FILHO, 2012. pg.30). Com as 

tecnologias, a atmosfera que era criada no tête-à-tête, agora passa por codificações. Ciro Marcondes sugere então 

o conceito de “contínuo atmosférico mediático”, que engendra as condições necessárias e suficientes para que a 

comunicação se realize também no plano impessoal, a distância, sem a presença do outro. 
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2 DESENVOLVIMENTO: A linguagem mobgráfica, a fotografia com dispositivos móveis,  em 

tempos de pós-fotografia 

A frase aparentemente simples ou paradoxal - “O meio é a mensagem” - proposta 

por Marshal Mcluhan (1964), é carregada de grandes significados, vanguardismo e 

provocação. McLuhan, tão à frente de seu tempo, prevê a internet e o surgimento de uma 

aldeia global ainda em 1964 ao observar a rede elétrica. Para este visionário, assim como a 

luz se manifestava de diferentes formas dependendo do dispositivo técnico, assim seria a 

mensagem em diferentes meios de comunicação, os suportes teriam efeitos peculiares na 

percepção das pessoas constituindo-se uma mensagem em si mesmo. Talvez McLuhan 

quisesse provocar, como como faz até hoje, a não separação entre o modo como a 

mensagem é transmitida e o conteúdo da mensagem. Uma tendência que permanece na 

tradição dos estudos da Comunicação, que pensam a comunicação de modo instrumental.    

Desse modo, podemos nos perguntar como os smartphones, entre outros 

dispositivos tecnológicos móveis, são capazes de criar efeitos estéticos8, ou seja, efeitos 

capazes de acionar nossa rede de percepções e mesmo transformar a fotografia?  Santaella 

(2007) nos apresenta, por meio de Lev Manovich, (2006) que as ferramentas tecnológicas 

estão cada vez mais estetizadas. Não basta apenas que os aparelhos sejam funcionais, 

devem também ser “amigáveis, brincáveis, prazerosos, esteticamente agradáveis, 

expressivos, que estejam na moda, que proporcionem identidade cultural e que seus designs 

produzam satisfação emocional” (MANOVICH, 2006 apud SANTAELLA, L. 2007, p.256). 

Manovich propõe o conceito de “infoestética”, tais estéticas:   

Longe de serem sólidas, estáveis finitas, discretas e limitadas no espaço e no 
tempo, essas formas são variáveis, emergentes, distribuídas, e não diretamente 
observáveis. Nascem das reconfigurações radicalmente novas do computador 
sobre as linguagens, formas e técnicas tradicionais. Assim, a infoestética sugere 
que a nova estética informacional já está presente nas interfaces e ferramentas 
informacionais que utilizamos na vida cotidiana, em suam, no software, de modo 
que a cultura contemporânea nos apresenta uma estetização da informação.” 
(SANTAELLA, 2007, p. 257)  

                                                 
8
 Entendemos estética no sentido da sua raiz grega aisthesis que quer dizer sentir, não com o coração, mas com 

os sentidos. “Portanto, estética tem a ver com o potencial que algo, qualquer fenômeno que se apresenta a nós, 

possui para acionar nossa rede de percepções sensíveis, regenerando e tomando mais sutil nossa capacidade de 

apreensão das qualidades daquilo que se faz presente aos sentidos.” (SANTAELLA, 2008, pg. 35). O fazer sentir 

nos coloca numa postura interpretativa necessária, pois não podemos colocar a racionalidade como única 

protagonista de toda forma de observação do mundo. Nossa cultura e nossa ética são mudadas quando artefatos 

estéticos são construídos e os apreendemos, a priori, pelos sentidos. 
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Apesar dessa liquidez estética, de tal “remixibilidade”9 de linguagens, há uma 

persistência e resistência da fotografia em detrimento de seus meios. Apesar de todas ondas 

de mudanças tecnológicas, que inclui sua digitalização e “computadorização” de todos os 

estágios de produção e distribuição culturais a fotografia parece resistir pela sua 

flexibilidade: ela é facilmente misturada com outras formas visuais. No caso da fotografia 

com o celular, ou chamada de Mobgrafia10, há não só principalmente por causa do Mobile 

Photo Festival11 pelo grupo “mObgraphia” dirigido por Ricardo Rojas, que é uma marca 

criada para desenvolver e promover a mobgrafia e através dessa linguagem estabelecer uma 

conexão próxima e engajadora com uma ampla audiência em diferentes frentes de atuação.   

O festival já está em sua oitava edição em 2021e começou quando Ricardo Rojas 

entrou em contato comma transformação estética, bem como uma transformação de todos 

os estágios de produção, circulação e consumo de imagens.    

A particularidade da mobgrafia é apresentada por Castro (2020) como a fotografia 

que “a priori, se dá apenas por meio de dispositivos móveis em sua criação, produção, 

armazenamento e consumo, mas cujo significado encerra em si profundas alterações no 

modo de criar e de se relacionar com a imagem.” (CASTRO, R. 2020, p. 13). Distante do 

ambiente acadêmico, o termo tem sido usado como um movimento que estimula a arte 

fotográfica e visual produzida (captada, editada e compartilhada) em plataformas móveis.   

Dan Berman para entender o Mobile Photography Awards12 e o mesmo se interessou 

em ter um “braço” no Brasil. O festival contou com o patrocínio da Samsung. No ano 

seguinte, sem o patrocínio, André Sturm, no MIS, comprou a ideia e ofereceu a estrutura. A 

escolha do nome “mobgrafia” se deu para diferenciar da fotografia tradicional (tanto a 

fotografia analógica, como a digital). “E até hoje há algo que falamos: porque mobgrafia? 

Porque o único aparelho que hoje você fotografa, edita e compartilha, é o celular. A câmera 

                                                 
9
 Citado por Santaella (2007), por remix entende-se a prática comunicativa que consiste na seleção e 

manipulação de um ou mais artefatos culturais, ou parte deles, para obter um novo produto midiático (M. 

Knobel, C. Lankshear, 2008). O conceito nasceu no campo musical, mas na era contemporânea estendeu-se a 

todas as áreas da comunicação. 

10
 O termo mobgrafia se apresenta, no Brasil, basicamente em três trabalhos científicos: nos trabalhos de 

conclusão de curso de Bortone (2017) e Machado (2018) e na tese de Castro (2020). A referência completa, o 

leitor poderá encontrar nas referências do presente artigo. 

11
 O festival pode ser acessado no seguinte site: https://www.mobgraphia.com.br/festival 

12
 O festival pode ser acessado no seguinte site: https://mobilephotoawards.com/ 

https://www.mobgraphia.com.br/festival
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você pode chegar no wi-fi e transmitir as imagens, mas não têm os aplicativos.” (ROJAS apud 

CASTRO, 2020, p. 129)   

A diferença entre fotografia e mobgrafia apresentada pelo próprio criador do termo, 

nos parece um pouco arriscada. Em termos puramente tecnológicos, podemos acreditar que 

essa definição pode ser no futuro facilmente ultrapassada. É por isso que o termo 

“mobgrafia” pode e deve ser pensado não somente no seu âmbito de produção, mas 

também de circulação, estético e de consumo. A mobgrafia não encaixaria somente na 

fotografia digital, mas para além desta classificação, tal fotografia estaria experienciando, 

talvez de forma inédita: a imaterialidade e onipresença das imagens do ciberespaço, o 

aumento exponencial do acesso à internet principalmente tendo como base os aparelhos 

móveis, o novo agir não sujeitocêntrico com uma rede de atores humanos e não-humanos, 

uma nova condição habitativa global,  a abundância e popularização de redes e aplicativos 

sociais como meios de informação e comunicação, entre tantas outras condições estruturais 

e subjetivas transformadas pela cibercultura.    

Já percebemos ao longo do texto que a imagem sempre esteve presente no agir 

humano e da mesma forma a imagem agiu sobre os seres humanos, principalmente após a 

introdução das imagens técnicas: a fotografia. Porém, como aponta Castro (2020), há algo 

pouco discutido, algo que Fontcuberta chamou de “capitalismo das imagens”. A fotografia 

hoje está marcada pela sociabilidade das redes sociais, pelo fluxo contínuo de dados e pela 

hiperabundância de imagens, que estão cada vez mais fluidas, líquidas e mais distantes de 

como as concebemos até então. A mobgrafia se encaixaria no que Fontcuberta declarou 

como ser “pós-fotografia”: 

Na fotografia em dispositivos móveis, apesar de condições similares (pós-produção 
realizada em aplicativos, por exemplo), há um contexto no qual estão presentes 
características como as discutidas por Fontcuberta (2016, p. 2) sobre pós-fotografia 
quando afirma que “estamos imersos em uma ordem visual diferente – e esta 
ordem surge marcada basicamente por três fatores: a imaterialidade e a 
transmissibilidade das imagens; sua profusão e disponibilidade; e sua contribuição 
para a organização do conhecimento da comunicação”. Também há outras a 
considerar, como um fluxo de trabalho muito mais imediato e dinâmico devido à 
fluidez e concentração do processo de produção quanto ao suporte e ao 
equipamento e, apesar de algumas exceções, quanto a uma possível noção de 
conjunto no corpo do conteúdo produzido. (CASTRO, 2020, p.91)   

Percebemos por meio dessa fala algumas características fundamentais que tornam a 

mobgrafia um fenômeno de uma unicidade importante ainda não presente somente nas 

fotografias digitais: a imaterialidade, a transmissibilidade, sua profusão, disponibilidade, 
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contribuição para a organização do conhecimento da comunicação, imediatismo, maior 

dinamicidade devido a fluidez e concentração dos processos em um único suporte. Ou seja, 

grande parte da exclusividade da mobigrafia ocorre pelo seu contexto cultural: 1) a 

cibercultura que une o ethos pós-moderno com as últimas tecnologias; 2) A liquidez das 

linguagens digitais; 3) A cultura da convergência e hipermidiática; 4) A eclosão das redes 

sociais onde “a informação circula, é filtrada e repassada; conectada à conversação, onde é 

debatida, discutida e, assim, gera a possibilidade de novas formas de organização social, 

baseada em interesses das coletividades.” (RECUERO, 2011, p.15)    

Uma qualidade peculiar do pós-fotográfico é seu caráter eminentemente social. Este 

aspecto é potencializado pelas redes sociais e suas diversas possibilidades interacionais. 

Fontcuberta (2016) evidencia os “borramentos” entre o público e o privado, e acaba por 

colocar a imagem como elemento indispensável de comunicação, uma linguagem universal a 

partir do qual nos definimos e nos relacionamos. Com os avanços tecnológicos, em que 

maquinas cada vez estão se automatizando e conversando entre si sem a mediação humana 

até atingir patamares só imaginados pelas narrativas cyberpunks, podemos nos indagar o 

que faz uma fotografia ainda ser uma fotografia nos dias de hoje? “Onde se passa a residir, 

então, o mérito da criação? A resposta parece simples: na capacidade de dotar a imagem de 

intenção e de sentido, de fazer que a imagem seja significativa.” (FONTCUBERTA, 2016, p. 

53).    

Independentemente de quem pressiona o botão ou de como as imagens são 

produzidas, se por câmeras de vigilância, de folhetos turísticos ou de mixagens do Instagram. 

O que importa é o que atribuímos: “A realidade predominante é a atribuição (ou 

"prescrição") de significado na imagem que adotamos. O valor mais decisivo da criação não 

consiste em fazer novas imagens, mas em saber gerir a sua função, sejam elas novas ou 

antigas” (FONTCUBERTA, 2016, p. 54). Por isso, importa refletir não só sobre os processos de 

produção da imagem fotográfica, mas também os de circulação e recepção, diante desse 

ambiente cibercultural, perceptível, dentro outros, pela mobgrafia.   

A mobgrafia traz para dentro do ensino da fotografia ainda mais a noção de rede. A 

hierarquização de “saberes” e consequentemente de poderes, ainda é ferrenha e desigual 

entre discente e docente nas academias brasileiras. A eclosão da pandemia da COVID-19 

acelerou as inovações tecnológicas para dentro das academias tradicionais e presenciais, a 
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despeito de qualquer planejamento. As fendas entre a circulação de informações fora da 

academia com a realidade presente dentro dela, estão cada vez maiores face a uma 

sociedade cada vez mais conectada. Porém, não se trata apenas de um avanço tecnológico, 

mas um avanço da lógica emancipatória e, consequentemente uma mudança de cultura.  

3 A MOBGRAFIA COMO POSSIBILIDADE EMANCIPATÓRIA NO ENSINO DA FOTOGRAFIA NA 

COMUNICAÇÃO 

Jaques Ranciére (2012) nos propõe um conceito que nos é muito caro sobre a relação 

entre o que olha (o espectador) e o que é olhado (uma obra de arte, uma performance, uma 

imagem, etc.), o de “espectador emancipado”. A partir do texto “O mestre ignorante” 

publicado em 1987, a pedido do coreógrafo Mârten Spàkngberg, Rancière propôs, à revelia 

das visões clássicas como a de Platão que diria que “o teatro é o lugar onde os ignorantes 

são convidados a sofrer”, que o espectador não é um sujeito passivo, alienado ou absorto 

em uma imobilidade. Pelo contrário, o espectador também age, observa, seleciona, 

compara, interpreta, traduz signos em outros signos e compreende o que outra inteligência 

se esforça para comunicar-lhe. Ou seja, a emancipação começa quando questionamos a 

oposição entre olhar e agir. “Começa quando se compreende que olhar é também uma ação 

que confirma ou transforma essa distribuição das posições. O espectador também age, tal 

como o aluno ou intelectual. Ele observa, seleciona, comparara e interpreta.” (RANCIÈRE, 

2012, p. 17)   

Em oposição a esta lógica emancipatória, está a lógica embrutecedora, como 

proposta por Jacotot (RANCIÈRE, 1987). Dentro da lógica embrutecedora o espectador deve 

ver aquilo que o diretor o faz ver. Na lógica embrutecedora há sempre uma distância entre o 

saber do mestre e do ignorante, como se o mestre sempre estivesse a um passo à frente.  Há 

ainda uma relação de dominação presentes nessa relação, que é inclusive ideológica de 

revolucionários que querem arrancar os dominados (ou nos termos marxistas: os 

proletariados) das ilusões que os mantêm13.Na lógica embrutecedora há uma clara visão de 

causalidade, podemos até comparar com a lógica hipodérmica das primeiras teses teóricas 

sobre a comunicação, onde o receptor era tratado como uma massa indiscriminada.  Sob a 

                                                 
13

 “Os termos podem mudar de sentido, as posições podem ser trocadas, mas o essencial é a permanência da 

estrutura que opõe duas categorias: os que têm uma capacidade e os que não têm.” (RANCIÈRE, 2012, p. 17). 
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lógica do behaviorismo social, acreditava-se que um estímulo levaria o (tele)espectador a 

ação esperada.  Porém, sabemos que tanto para uma comunicação, quanto no teatro como 

exemplificado por Racière, os espectadores distantes são intérpretes ativos.    

Na lógica emancipatória o espectador não aprende o saber do diretor, mas aprende 

aquilo que nem mesmo o diretor sabe. O poder dos espectadores não decorre simplesmente 

da interatividade, como já decorreu dos esforços de muitos teatros ou mesmo da maior 

interação proporcionada pelas redes sociais, mas “É o poder que cada um tem de traduzir à 

sua maneira o que percebe, de relacionar isso com a aventura intelectual singular que o 

torna semelhante a qualquer outro, à medida que essa aventura não se assemelha a 

nenhuma outra”. (RANCIÈRE, 2012, p. 20). O espectador faz associações e dissociações o 

tempo todo enquanto olha.  Todo espectador já é ator da própria história e manifesta essa 

inteligência ao traduzir, comparar, etc. “A emancipação intelectual é a comprovação da 

igualdade das inteligências. Esta não significa igual valor de todas as manifestações da 

inteligência, mas igualdade em si da inteligência em todas as suas manifestações.” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 14).     

É por essa igualdade de inteligências, por posicionar o aprendiz no mesmo patamar 

do mestre, do espectador como agente e ao sugerir que a ignorância não se trata de uma 

oposição ao saber, que Rancière dá os contornos para o que cunhou como o mestre 

ignorante.  Como proposto por Rancière (1987) o mestre pergunta: “O que você vê? O que 

pensa disso? O que poderia fazer com isso?”, diferentemente da lógica pedagógica clássica 

de que os alunos sempre necessitam de explicação para compreender as coisas, o mestre 

ignorante não ensina o seu saber, mas ordena que se aventurem na floresta das coisas, que 

diga o que viram e o que pensam do que viram e o façam comprovar.    

O mestre ignorante, portanto, pode ensinar aquilo que ele mesmo não sabe, pois, a 

obra de arte, uma imagem, uma performance ou mesmo um livro funciona como uma 

entidade autônoma cujos efeitos nos espectadores não são previsíveis ou controláveis pelo 

artista. Portanto, na lógica da emancipação há sempre uma terceira coisa que é estranha 

tanto para quem a criou quanto ao espectador, porém eles podem recorrer juntos para 

comprovar o que o aluno viu, o que disse e o que pensa a respeito.     
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É nesse sentido, que propomos a mobgrafia como experiência emancipatória dos 

estudantes de fotografia nos cursos de Comunicação Social.14 Ao pensar tanto na imagem 

produzida pela mobgrafia pelos estudantes, tanto quanto ao seu contato instantâneo à 

outras imagens que circulam no ciberespaço, percebemos que os estudantes de fotografia 

são ativos o tempo todo não somente ao  experenciar criativamente (estesia) produzir 

fotografias por seus dispositivos (poésis), editá-las, compartilha-las, circula-las, mas da 

mesma forma ao espectar outras imagens em seus feeds nas redes sociais, PDF’s, sites, 

fóruns, entre tantas outras formas de acesso e fazer o que Etienne Samain (2012)  propôs ao 

falar das “imagens cruzadas.” Por ter “vida própria”, veicular pensamentos, possuir um 

verdadeiro poder de ideação, a imagem, sendo viajante, cigana, pode encontrar outras 

imagens e desses encontros algo novo pode ressoar entre elas. Samain (2012) propõe 

brevemente que assim como existem palavras-cruzadas, porque não existir “imagens-

cruzadas”? Tais “imagens cruzadas” seriam essa montagem ou encontro ao acaso, que ao 

serem colocadas juntas, provocariam outro estado, pensamentos, outras percepções. Pois o 

poder ideativo de uma imagem não desapareceria em suas associações e composições.    

Algo que a mobgrafia possibilita pensarmos é que o conhecimento é uma atividade 

de interação entre diversos atores. Se o início da aprendizagem começa com um estímulo 

para provocar a modficabilidade, como previsto por Piaget, então devemos pensar nesses 

vários dispositivos que intermediam a aprendizagem. Além dos vários intermediadores não-

humanos que existem entre um discente e um docente (como livros, lousa, papel, caneta, 

etc. em termos analógicos) devemos pensar em termos digitais os estímulos deste ambiente: 

há uma nova ecologia de atores. A começar da relação aprendiz/expectador com a própria 

imagem para o ensino da fotografia. Como vimos durante o texto, o modo como a maioria 

das faculdades de comunicação e informação trata a imagem é pueril e insuficiente.   

Se levarmos em conta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 

Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua TIC) de 2019, onde se demonstra 

que 58% dos brasileiros acessavam a internet em 2019 exclusivamente pelo telefone celular.  

Podemos pensar como a mobrgafia pode ser um importante meio de extensão para as 

universidades públicas. A extensão é um dos tripés mais interessantes das universidades 

públicas brasileiras pois tem um grande papel de aprimoramento direto da sociedade com 

                                                 
14

 Aqui especificamos nos cursos de Comunicação, pois é a área de atuação da autora. 
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conteúdo de qualidade. Ademais, qualquer assunto de caráter cidadão, político, médico, 

histórico, etc. em formato de digital pode ser disponibilizado para a população com um 

custo muito mais baixo.          

 

4 CONCLUSÃO 

No ambiente digital, tão abundante de imagens, podemos aferir que há uma maior 

facilidade de dissolução e recomposição de imagens, tanto no imaginário, quanto no 

realizável. Apesar de concordarmos que o ambiente digital tem a capacidade de nos 

embriagar sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez, é 

fato que ele transforma decisivamente nosso comportamento, percepção, sensação e vida 

em conjunto. Com efeito, sua ambivalência nos faz crer que a atmosfera comunicacional já 

estabelecida e constantemente criada na cibercultura configura um lugar profícuo para o 

anonimato, que segundo Byung Chul-Han (2019) é a causa de uma falta de respeito nesses 

ambientes, por sua anonimidade15, e também admitimos que é um lugar da “aniquilação do 

rosto”16 como dito por Ciro Marcondes Filho (2002) proporcionando uma degradação e que 

dessensibiliza para o outro e despotencializa a alteridade.   

No entanto, ao nos colocar com inúmeras formas imagéticas e ainda no sentido de 

uma sensibilização para a educação que a cibercultura provoca, pensamos que em ambiente 

digitais há uma provocação constante daquilo que olhamos e da mesma forma, da imagem 

que nos olha. Em conexão ao proposto por Rancière (2012) Didi-Huberman (2010) propõe 

que o ato de ver é também uma operação de reconhecimento:  

O ato de ver não é um ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto 
de evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis 
a pares de olhos que se apoderam unilateralmente do “dom visual” para se 

                                                 
15

 Em seu livro No Enxame: perspectivas do digital (2019), Byung-chul Han, com sua típica crítica cirúrgica 

sobre a pós-modernidade e o ocidente, aponta para uma sociedade cujo nome foi perdido, dando lugar a 

anonimidade. Para Han nome e respeito estão ligados um ao outro pois o nome [namentlich] é a base do 

reconhecimento, respeito e da confiança mútua. Além de estar ligado diretamente com práticas ligadas a 

nominalidade [namentlichkeit] como a responsabilidade, a confiança e promessa. 

16
 Sobre a aniquilação do rosto Marcondes Filho retoma o conceito de Emmanuel Levinás em seu livro 

Fascinação e Miséria da Cibercultura: “De certa forma, o espírito da técnica tenta matar o rosto no sentido 

levinasiano. O rosto, aquele que me olha, é em verdade incapturável pela técnica; seu ato de olhar, diz Lévinas, é 

como “um tiro a queima-roupa” (Levinas, 1995, pg.44–45), que me solicita e me cobra minha responsabilidade. 

Essa dimensão desaparece na visão do mundo do homem obtida do ponto de vista da técnica. Ai eu apenas 

aciono teclas, participo de jogos, tenho vivência eletrônicas virtuais, eu preservo e cultuo meu próprio ego e suas 

satisfações imediatas.” (MARCONDES FILHO, C., 2012, p.40). 
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satisfazer unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, 
em seu sujeito. Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação 
fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho traz consigo sua névoa, além das 
informações de que poderia num certo momento julgar-se detentor (p. 77)  

Para o autor, diante de uma imagem que sempre nos provoca um vazio inquietante, 

há dois possíveis tipos de atitude: o da tautologia que pretende não ver nada além da 

imagem, nada além do que é visto e o do homem dá crença que acredita que sempre irá 

buscar algo para além do que se vê.  Todo olha traz uma névoa, além mesmo das 

informações que “sabemos” ou declaramos saber. Como nos sugere Didi-Huberman (2010), 

“o que vemos só vale - só vive - em nossos olhos pelo que nos olha. Inelutável, porém é a 

cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que nos olha” (p. 29). Quando as 

imagens nos olham, a percebemos como algo vivo e não que não está deslocada daquilo que 

somos e do lugar que estamos. Dessa maneira é impossível pensar a imagem se a não 

posicionarmos no sistema que a está conectada, mas como algo que está sempre em 

relação.    

Há muito mais em uma imagem: além do pensamento de quem a produziu (a 

fotografia, a pintura, o desenho, etc.) há também “o pensamento de todos aqueles que 

olharam pra essas figuras, todos esses espectadores que nelas, “incorporam” seus 

pensamentos, suas fantasias, seus delírios e até suas intervenções, por vezes, deliberadas.” 

(SAMAIN, 2012, p. 22). Toda imagem leva algo do objeto representado, mas não somente, a 

imagem está em relação ao seu entorno e a quem a olha. As imagens tem uma autonomia e 

cria caminhos próprios, dessa maneira, devemos pensa-la para além da representação. 

Ademais, as poéticas visuais refletem as percepções do contexto em que o sujeito está 

inserido e dessa forma, não pode ser dissociada do contexto que foi produzida e da qual está 

sendo vista no agora. Não é possível deslocarmos a imagem do sistema no qual ela está 

conectada. Veja o que Samain (2012) infere sobre isso  

A imagem, toda imagem, participa, com efeito, de um tempo que não pode se 
confundir om o tempo da nossa história. Além de se dissolver, misteriosa, num 
passado anacrônico, ela se movimenta e reaparece, transfigura, na elipse de uma 
história humana. Quanto ao seu destino? Verdadeiramente, jamais saberemos. 
(SAMAIN, 2012, p. 34)  

Seguindo a linha de raciocínio de Samain, cuja a tese principal é de que a imagens 

pensam, ou seja, veiculam pensamentos, a imagem é um ente que tanto nos oferece algo 

pra pensar, quanto é portadora de pensamento e uma forma que pensa ao ser conectadas 

com outras imagens independentemente de nós – autores ou espectadores. Pois ao 
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combinar com um conjunto de dados sígnicos, e ao associar com outras imagens, ela seria 

uma forma que pensa. Teria uma “vida própria” e um verdadeiro “poder de ideação.” Uma 

vez que a imagem não está deslocada do sistema ao qual ela está conectada: isso vale desde 

de nosso cérebro, as traduções da técnica para sua produção, até ao contexto cultural, a 

própria imagem de quem a fez, “aquele que a contempla, num tempo e num espaço 

histórico e a-histórico.” (SAMAIN, 2012, p. 34).    

Até aqui, já podemos inferir que o modo como pensamos e ensinamos fotografia 

deveria ser repensado, uma vez que as práticas descritas por Rancière (2012) não são 

facilmente encaradas nos ambientes educacionais, o modo como se encara a imagem por 

Samain (2012) e por grande parte de outros atores (principalmente veiculados aos estudos 

da Cultura Visual), também estão longe da percepção que os cursos de Comunicação 

possuem sobre esse fenômeno. Além disso, há pouca biografia e pouca exploração 

heurística de como tal imagem “pensa” e é pensada em ambientes digitais onde habita a 

pós-fotografia (Fontcuberta, 2016) e como os smartphones tem mudado nossa relação com 

as imagens. Sem dúvida, a imagem é um actante privilegiado da comunicação humana. “não 

o único, nem o principal, mas o fundador tecnológico que mediava, com a fala, a escrita, o 

cinema e o vídeo, o conhecimento e a representação humana de nossa realidade.” (SAMAIN, 

2012, p. 17). Ainda se pensarmos a Comunicação como disciplina básica tardia (SIGNATES, 

2018) a imagem deveria ser repensada em todo campo do conhecimento, uma vez que a 

comunicação está impregnada anteriormente em todas as áreas da atuação humana. Como 

propõe Etienne Samain:  

Chegou o momento de reavaliar – serena e seriamente – a epistemologia da 

comunicação, ameaçada na dubitável matriz logocêntrica de nosso Ocidente. O 

verbal escrito instaurou-se como ordem epistemológica e fizemos tanto da fala 

quanto da escrita as crenças (pra não falar dogmas) e as alavancas de nossas 

faculdades de apreensão e intelecção. Não é somente possível como necessário 

livrar-nos dessa epstemologia da comunicação, que ignora, enquadra e reduz a 

indizibilidade e a riqueza polissêmica do sensorial humano. (SAMAIN, 2012, p. 17)  

Com raras exceções, os modelos teóricos apresentados aos estudantes de 

Comunicação sempre atribuíram a imagem um simples papel de ilustração ou 

representação. Algo que dá suporte ao texto que, este sim, seria o principal modo como nos 

comunicamos.  A comunicação aqui é apresentada pela geometria frontal, a oralidade, 
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derivada desde o teatro grego até a TV. Sempre olhamos a imagem como algo a nossa 

frente, cujos signos precisam ser revelados. Precisamos questionar a comunicação como 

coisa, como materialidade, como existência “em si”. E a imagem, principalmente a imagem 

pensante (Samain), nos provoca a questionarmos a epstemologia da comunicação, 

dominada pela lógica verbalista, racional e sujeitocêntrica.    

O modelo que dominou a história do pensamento filosófico e científico é o de Kant, 

onde se vê a imaginação como representação e a comunicação como mediação. Na 

representação impera a separação da imagem com todos os processos ao qual faz parte. Já 

no plano diferencial proposto por Bateson e evidenciado por Samain, agora podemos pensar 

em uma nova aliança entre comunicação e imagem edificada sobre uma ontologia imanente 

e unívoca. No lugar do ato de mediação, a imediação ou no lugar do mediativo para o 

imediativo. Bateson chega essa conclusão ao nos propor a imagem de um homem que corta 

uma árvore com machado: “O que é transmitido ao longo do circuito são transformações de 

diferenças e, como já foi dito antes, uma diferença que produz outra diferença é uma ideia, 

ou uma unidade de informação” (BATESON, pp. 317-8 apud SAMAIN, 2012. P. 27). Essa ideia 

se aproxima a visão da comunicação como acontecimento por Cleber Daniel Lambert da 

Silva (2004):  

Cérebro-pensamento ou cérebro-sujeito deixa de ser entendido como um objeto 
individualizado para ser pensado como um acontecimento do ser que devém. 
Deste ser que é devir, ou seja, acontecimento e não essência, força e não forma e 
deste cérebro (pensamento) que expressa o ser que ele vem a ser, ou seja, do qual 
ele é o acontecimento, é que tiramos as lições fundamentais para pensarmos o 
pensamento como criação e a comunicação como imediação.  (LAMBERT DA SILVA, 
2004, pg. 13)  

Em linhas gerais, pode-se concluir com a proposta do autor que “um cérebro criador 

imidiático” tira a articulação entre comunicação e pensamento (e aferimos aqui que 

pensamento é imaginação e dessa forma imagem) do plano do apenas reapresentação, 

desenvolvendo a problemática da diferença, ou seja, para conhecer o real não é preciso mais 

reconhecê-lo, mas o conhecer se torna uma forma prévia de reconhecer uma forma e 

conforma-se a ela, subordinar a diferença à identidade. Porém sobre isso, não nos 

deteremos de modo mais aprofundado devido ao curto espaço que temos no presente texto 

para elaboração de ideias e discussões teóricas mais profundas, porém, fica aqui a 

sinalização que os apontamentos de Samain (2012) sobre a epstemologia da comunicação 

que inclua o verdadeiro valor das imagens, possuem um lugar profícuo nas Teorias da 
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Conhecimento e ao nosso ver, deveria ser melhor explorada e conectada pelo campo da 

Comunicação, tendo como ponto de vista nossa própria vivência  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

THE MOBGRAPHIC LANGUAGE AND ITS EMANCIPATORY POSSIBILITY IN THE TEACHING OF 
PHOTOGRAPHY 

 

ABSTRACT 

 

Through a conceptual tension, the purpose of this article is to reflect on the mobgraphic language, its 
uniqueness and permanence in relation to digital photography and to think about the relationship 
between the intellectual emancipation of the student and the role of the master in cyberculture 
through mobgraphy, having based on Jaques Ranciére's (2012) concept of emancipation and the 
possibility of an ignorant person teaching another ignorant person (Jaques Ranciére, 1987). 
Mobgraphy, photography elaborated by mobile devices, enters this scenario as a gateway to 
reflection and methodology for the production and circulation of images (Gillian Rose; 2001) in 
networked learning environments, our relationship as a spectator to images changes by providing a 
specific communicational atmosphere and thus, something different from the concept of digital 
photography. 
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RESUMO 

 
A mídia possui grande relevância social, pois através da cultura de massa apresenta-se como 
influenciadora social e como meio de propagação de discursos que podem favorecer a 
estigmatização do domínio hegemônico de grupos sociais. As telenovelas, como material de 
entretenimento altamente difundido no Brasil têm grande importância nesse viés, pois 
historicamente funcionou como difusoras da desvalorização da representatividade negras através da 
alocação de atores e atrizes negras principalmente em papéis que denotassem baixa necessidade de 
esforço cognitivo. A partir disso, o estudo de caso abordando discussões sobre os estereótipos de 
pessoas negras mostradas na novela Avenida Brasil podem contribuir para o entendimento das 
formas como opera o racismo. 
 
Palavras-chave: Racismo midiático; pessoas negras; estereotipação. 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O conceito de raça sempre esteve ligado à tentativa de se estabelecer classificações 

e, portanto, divisões entre quem está sujeito à classificação. Este conceito não se apresenta 

de forma fixa, pois sofre alterações ou adequações de acordo com o momento histórico, 

mas sempre atrelado às discussões que rodeiam conflitos, relações de poder e contingência, 

fatores que influenciam diretamente na constituição dos elementos políticos, econômicos e 

sociais das sociedades. A partir dessa perspectiva, é importante compreender que o racismo 

se apresenta como uma forma sistêmica de discriminação que tem como fator inicial dessa 
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análise a raça e que como resultado, estigmatiza e gera prejuízos e desvantagens para 

grupos específicos, enquanto atribui a outros grupos vantagens condicionadas à raça 

(ALMEIDA, 2019). 

No Brasil, o debate acerca do racismo e suas apresentações sociais demonstram 

como as raízes da colonização, com prevalência de interesses socioeconômicos de elites que 

comandavam e ainda hoje consolidam em alguns espaços relevância política, influenciou e 

ainda engendra elementos cruciais para a formatação de questões sociais e raciais no país. A 

partir disso, a constante renovação de práticas racistas perpetradas contra pessoas negras 

em diversos âmbitos sociais, como em estádios de futebol, escolas e universidades, formas 

de abordagem da polícia e nas apresentações midiáticas, como programas de televisão e 

novelas, impossibilitam a consideração de práticas democráticas raciais no Brasil (SILVA, 

2017).  

Nessa perspectiva, a representação do negro nas mídias de massa se apresenta como 

forma de ratificar a supremacia branca na sociedade. Em revistas, livros ou na televisão a 

representação do negro ainda é escassa e quando presente é colocada em posições que 

estruturam diretamente a ideia de domínio supremacista do branco, pois associa-se negros 

a imagens que conotam a opressão da branquitude, a exploração e dominação do negro em 

diversos ambientes. Isso se dá pois desde o período escravagista a supremacia branca 

reconheceu que o controle da imagem do negro e adequação aos moldes de submissão 

contribuem para a permanência de sistemas de dominação e exploração social, mesmo que 

isso ocorra na forma implícita (HOOKS, 2019). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é discutir como as representações dos corpos 

negros em telenovelas brasileiras se apresentam como uma forma de estigmatização do 

racismo e dos ideários de dominação da supremacia branca em detrimento da 

representatividade negra, utilizando por base o estudo de caso da novela Avenida Brasil. 

 

2 INFLUÊNCIAS SOCIAIS DAS TELENOVELAS 

 A telenovela no Brasil é um produto de grande de relevância para a indústria cultural, 

que apresenta objetos de discussão rotineiros no cenário midiático em programas de TV, 

jornais, reportagens, debates, como em nível teórico, na produção de materiais científicos 

que se valem da análise dessas obras na perspectiva antropológica, cultural, sociológica 
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entre outros. As telenovelas refletem na dinâmica social ao passo que ensejam discussões, 

tendências, expressões etc. no convívio diário das pessoas (MARTINS; LIMA, 2001). 

 Nessa seara, a apresentação das telenovelas se encaixa na perspectiva da cultura 

midiática, a qual, como postulado, influencia na formação de sensos e perspectivas de 

classe, raça e etnia, o que contribui para a construção de identidade do outro. Assim, a mídia 

também contribui para a permanência da propagação de estereótipos, nesse caso da pessoa 

negra, que numa perspectiva histórica de representação nas telenovelas nem sempre, e 

quase nunca, foi mostrada de forma natural. Ao contrário, e de acordo com grande parte das 

produções, esta foi representada a partir de modelos que favorecem a propagação e 

perpetuação de preconceitos. Tal situação se mostra paradoxal à presença de pessoas 

negras na sociedade brasileira, formada em sua maioria por não-brancas, e pode ser 

justificada por demonstrações e construções de personagens vistos pela perspectiva da 

hegemonia branca (GRIJÓ; SOUSA, 2012). 

 Essa apresentação restrita a uma perspectiva da supremacia branca representa 

importante forma de manutenção do poder social, haja vista que o discurso público e o 

acesso a esse discurso se manifesta como uma diferenciação sobre a posse ou não desse 

poder social. Ou seja, se existe um domínio pelos meios de discurso e meios de 

apresentação de fatores que são influenciadores sociais, como as novelas, a tendência é que 

a perspectiva do grupo dominante seja representada e transpassada de forma contínua 

(DIJK, 2009). 

 Dessa forma, entende-se que o discurso impacta no exercício da cidadania e pode 

calcar de forma ainda mais contínua a permanência de grupos em posições de menor 

prestígio e de submissão, nesse caso as pessoas negras. Ademais, também pode ser usada 

como meio de propagação de desigualdades e do racismo midiático, devendo em última 

instância se realizar esforços para que esses meios se apresentem como ferramenta 

emancipadora dos grupos em depreciação (GOMES; CRUZ, 2017). 

 

2.1  REPRESENTAÇÃO NEGRA NA NOVELA AVENIDA BRASIL 

 A Rede Globo reproduz de forma hegemônica telenovelas com grande potencial de 

audiência e com retratos que buscam tratar de forma mais fidedigna a realidade, embora 
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por vezes perceba-se na dinâmica dramatúrgica deturpações nas representações sociais e 

reafirmação de estereótipos sustentados na sociedade brasileira (MARTINS; LIMA, 2001). 

 Numa análise histórica das obras produzidas pela emissora há a sustentação da 

chamada democracia racial brasileira, a qual parece permanecer ainda atualmente, 

conforme lição de Grijó e Sousa, (2012, p. 190), quando afirma que “o negro é retratado 

como indivíduo que vive sem ser alvo de preconceitos, numa produção de sentido que 

esconde as questões étnicas, criando um “consenso” da democracia racial brasileira”. 

 Nesse sentido, a novela Avenida Brasil, exibida no ano de 2012 no horário nobre 

apresentou duas linhas cênicas destinadas às pessoas negras, que ora fazia parte de um 

núcleo mais simples de composição da trama, como na figuração e em outro momento 

representava a composição de um núcleo dramático mais complexo, com personagens de 

fato planejados para o enredo da obra. No entanto, em ambas as formas o que se destaca é 

a composição dessa cena pelo corpo negro, que nas análises teóricas configura um 

arquétipo necessário para que se possa manter a estabilidade entre o dominado e o 

dominante, de modo que de alguma forma exista uma ínfima ou deturpada representação 

da pessoa negra na mídia de massa. Ou seja, os personagens destinados a esse grupo 

específico representam a necessidade de se apresentar o/a negro/a como parte ativa do 

processo de produção cultural e aparecimento na TV, mesmo que nesses locais em questão 

se esteja constantemente reforçando padrões e estereótipos discriminatórios (D’ALMEIDA, 

2013). 

 Sobre os personagens da obra em si, têm-se bem delimitado em relação à divisão do 

trabalho o destino de papéis que representam profissões que exigem amplo esforço braçal, 

como as que envolvem trabalho doméstico, para pessoas negras. Sobre essa perspectiva, 

 D’almeida, (2013, p. 62) aborda:

As personagens atribuídas aos negros na telenovela Avenida Brasil seguem esse 
padrão traçado pela divisão racial do trabalho, a empregada doméstica, o 
motorista, o catador de papéis, a criança sem nome e outros poucos que fazem 
figuração como uma espécie perversa de cota para negros e negras 

Nesse viés, essa demonstração se representa como forma de atribuir papéis de 

subalternos aos atores e atrizes negras como uma espécie de reserva de vagas para apenas 

representar o grupo e promover a manutenção da “democracia racial” visível na rede aberta 

de televisão. Essa situação funciona como forma de naturalização do racismo a partir das 

quais se propõe diversas explicações, muitas vezes ainda mais racistas, como a de que a 
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pessoas negras estão nessas posições pois são menos aptas para atividades acadêmicas, 

denotando uma espécie de inferioridade intelectual naturalizada socialmente, de fato uma 

definição demasiadamente racista. No entanto, outras justificativas também são propostas, 

como a de que pessoas negras estão sob domínio de uma hegemonia branca na ocupação de 

cargos de prestígio social, o que favorece o enraizamento desse tipo de desigualdade e 

representação (ALMEIDA, 2019). 

 Segundo dados do IBGE5, as pessoas negras são as mais afetadas com a ausência de 

escolarização — a taxa de analfabetismo entre a população negra era de 9,1%, cerca de 

cinco pontos percentuais superior à da população branca, de 3,9% —, todavia, não é 

admissível que se valha dessa justificativa para a propagação de estereótipos 

discriminatórios sem que se busque compreender as influências do sistema político e 

econômico brasileiro no favorecimento de pessoas brancas na consolidação de privilégios 

educacionais, culturais e sociais de modo geral. Assim, é importante identificar os elementos 

que favorecem, erroneamente, a naturalização de que as pessoas negras só devem ocupar 

esses locais com menor status e que é justificável sua representação nessa posição social 

(ALMEIDA, 2019). 

  Sobre isso, Almeida (2019, p. 40) afirma:

O racismo só consegue se perpetuar se for capaz de: produzir um sistema de ideias 
que forneça uma explicação “racional” para a desigualdade racial; constituir 
sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da 
discriminação e da violência racial e que considerem “normal” e “natural” que no 
mundo haja “brancos” e “não brancos”. 

 Assim, é importante considerar que a construção de estereótipos negros na mídia de 

massa dificulta a ressignificação de uma consciência fundamentada em valores éticos e 

culturais, que associem autonomia e resistência na construção da identidade e alteridade do 

‘’oprimido’’ como sujeito que não aceita a opressão e dominação social. que implicitamente 

(D’ALMEIDA, 2013). Percebe-se que as pessoas negras são revestidas de estereótipos 

negativos, que molda a leitura social dos corpos negros que, não raras vezes, são lidos como 

o lado ruim da coisa, basta observarmos a coloração atribuída, em que 
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O carrasco é o homem negro, Satã é negro, fala-se de trevas quando se é sujo, se é 
negro – tanto faz que isso se refira à sujeira física ou moral. Ficaríamos surpresos se 
nos déssemos ao trabalho de reunir um grande número de expressões que fazem 
do negro o pecado. Na Europa, o preto, seja concreta, seja simbolicamente, 

 representa o lado ruim da personalidade. (FANON, 2008, p. 160)   

 Para além de representações estereotipadas, a novela Avenida Brasil também 

apresentou em seu escopo diversos momentos em que se mostraram discursos com teor 

racista através de epítetos raciais como “pretinho”, “mulata”, “morena”. Dentre esses, em 

uma das cenas da novela, Nilo — personagem interpretado por José de Abreu — que 

coordenava a exploração de crianças em um lixão, indaga onde está o ‘’pretinho’’, 

personagem o qual teve seu nome substituído por esse termo que relaciona o personagem 

com sua cor. Em outro momento da novela, o protagonista Tufão diz: “esse peixe é 

afrodescendente? Tá muito preto!”, fazendo mais uma enunciação de termo que, associado 

ao contexto, se demonstrou discriminatório. Além disso, em outros momentos da novela a 

personagem Tessália é identificada como ‘’mulata’’ ou ‘’morena’’, nomenclaturas que 

contribuem para a hiperssexualização da personagem, descrita como sensual e que associa 

traços de mulher branca ao corpo de uma mulher negra, mais uma vez ratificando 

elementos que contribuem para a estigmatização de situações racistas difundidas em 

âmbito nacional (D’ALMEIDA, 2013). 

Outrossim, além da hiperssexualização, a palavra mulata reflete a animalização da 

mulher negra, que ancorada no terreno colonial reproduz perversamente o racismo, uma 

vez que 

São termos que foram criados durante os projetos europeus de escravatura e 
colonização, intimamente ligados às suas políticas de controle de reprodução e 
proibição do “cruzamento de raças”, reduzindo as novas identidades a uma 
nomenclatura animal, isto é, à condição de animal irracional, impuro. (...)m. 
(mulata/o), palavra originalmente usada para definir o cruzamento entre um 
cavalo e uma mula, isto é, entre duas espécies animais diferentes, que dá a origem 

 a um terceiro anima, considerado impuro e inferior (KILOMBA, 2020, p. 19)

 Essas situações em que por vezes apresenta-se como formas “comuns’’ de se chamar 

ou brincar, representam maneiras de propagação de hostilidades sociais, que comprometem 

o status cultural e material dos negros de modo geral, haja vista se tratar diretamente de 

nomenclaturas e características que dizem sobre sua história e seu corpo. Esse fator se 

apresenta como um perpetuador de atos racistas, mesmo que tente se apresentar de forma 

menos chocante socialmente falando, mas que ainda assim favorece a continuidade desse 

tipo de situação (MOREIRA, 2019). A partir disso, pode se considerar a reprodução de um 
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racismo sem racistas, que segundo Moreira (2019, p. 26) é definido como “uma narrativa na 

qual os que reproduzem o racismo se recusam a reconhecer que suas ações ou omissões 

podem contribuir para a permanência de disparidades raciais na nossa sociedade”. 

 

2.2 Empregada Doméstica no Brasil  

O objeto de análise deste trabalho se localiza na novela Avenida Brasil, transmitida 

pela rede Globo no ano de 2012 e reprisada no ano de 2020 no auge da pandemia do 

COVID-196. Diante de tantos cenários midiáticos racistas, a escolha do objeto de análise se 

deu por se tratar de um dos maiores sucessos da telenovela brasileira e consequentemente, 

por ter alcançado diversas pessoas e nos preocupou a ausência do debate racial e o reforço 

de estereótipos racistas dão brechas para perpetuação do racismo. No cenário núcleo da 

novela — a casa do protagonista Tufão e antagonista Carminha — localizamos a personagem 

Zezé, empregada doméstica, representada pela atriz negra, Cacau Potássio, que é 

constantemente humilhada por sua patroa, Carminha, mulher branca interpretada pela atriz 

Adriana Esteves. Nesse cenário, há a construção do estereótipo em que as mulheres negras 

são enxergadas na sociedade, onde a maioria das faxineiras, diaristas, empregadas 

domésticas são interpretadas, na vida real, por mulheres negras. Observa-se que a novela 

Avenida Brasil ao invés de usar o espaço para promover reflexões acerca do racismo, cinge-

se a efetivar reforço de estereótipo e estigmatização dos corpos negros, em especial, do 

corpo negro feminino. 

A estereotipação de mulheres negras em personagens na mídia brasileira têm sido 

um problema racista de longa data. Vivemos em um país racista que insistentemente tenta 

firmar o mito da democracia racial e que normaliza situações de abuso e vulnerabilidade 

social que acometem a população negra e o reforço midiático em cima dessas 

representações corpóreas atrasam nossa luta antirracista. 

Ao retratar a personagem Zezé, a novela seguiu com todos os parâmetros racistas 

esperados: mulher negra, que fala alto e conversa muito, quando não “barraqueira" se 

apresenta como um alívio cômico devido a “irritabilidade" presente em sua fala. Essas 

                                                 
6
 A novela Avenida Brasil foi um grande sucesso de audiência em seu ano de estreia em 2012 e devido ao 

isolamento social ocasionado pela pandemia do COVID-19 como medida de proteção, as pessoas precisaram 

ficar em casa. Assim, a emissora apostou no reprise da novela objetivando alcançar novamente uma grande 

audiência já que a maioria da população encontrava-se em casa.  
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imagens racistas construídas através de estereótipos raciais presentes na sociedade ao 

serem associadas à função da empregada doméstica, não acontecem de forma “inocente”, 

se trata de um plano de preconização racial, onde “a sociedade na qual vivemos foi moldada 

fundamentalmente nos últimos quinhentos anos pelas realidades de dominação europeia e 

pela consolidação gradual da supremacia branca global” (MILLS, 1997 apud. CARNEIRO, 

2005, p. 46-47).  

Segundo dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)7, 

"mostra redução na proporção de mulheres ocupadas que se dedicam a esse tipo de 

atividade: de 17%, em 1995, para 14,6%, em 2018, em média. O índice sobe para 18,6% 

entre mulheres negras, contra 10% quando se trata de mulheres brancas.”. Ou seja, a 

maioria das empregadas domésticas no Brasil são negras e tais dados também sugerem que 

mulheres negras enfrentam as maiores dificuldades devido aos baixos rendimentos, 

discriminação e assédio. 

Luciana Dias e Lyzyê Almeida em Eu empregada doméstica: heranças, resistências e 

 enfrentamentos das trabalhadoras domésticas no Brasil8 nos informa que:

[…] ainda se verifica a precarização desse tipo de emprego e a dificuldade da 
garantia de direitos pelo legislativo e pelos contratantes. No imaginário coletivo 
ainda está viva a violenta associação entre mulheres negras e serviçais. Uma 
violência que se deve ao aprisionamento das mulheres negras a um estereótipo de 
raça e classe. (ALMEIDA; DIAS, 2021, p. 10) 

Esse aprisionamento de raça e classe coloca as mulheres negras em uma posição de 

vulnerabilidade socioeconômica e de dignidade profissional que foi uma das principais 

pautas de mulheres como Dona Laudelina de São Paulo, Dona Odete no Rio de Janeiro, Dona 

Lenira no Recife, Dona Creuza em Salvador (ALMEIDA; DIAS, 2021, p. 21).  

O serviço de empregada doméstica, muitas vezes, está associado à condições 

análogas à escravidão e na busca pela autonomia profissional e pessoal de todas as 

mulheres negras, a resistente atuação de Dona Laudelina, Dona Odete, Dona Lenira, Dona 

                                                 
7
 Estudo do Ipea traça um perfil do trabalho doméstico no Brasil. IPEA. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35255&Itemid=9. Acesso em 

30 de julho de 2021. 

8
 Artigo escrito por Luciana Dias e Lyzyê Almeida que compõe a Tessituras: Revista de Antropologia e 

Arqueologia. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessituras/article/view/19297. Acesso 

em 1 de agosto de 2021. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35255&Itemid=9
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessituras/article/view/19297
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Creuza9 e tantas outras mulheres negras contribuem para construção de narrativas dessas 

mulheres marginalizadas socialmente. ALMEIDA; DIAS (2021, p. 21) afirmam que as 

existências dessas mulheres "insurgem no desejo de afirmar a sua humanidade negada e 

desconfigurar a relação social, econômica e política piramidal cuja base, onde estão 

situadas, sustenta toda a estrutura." 

A PEC das Domésticas10 instaurada em 2013 é fruto da luta dessas mulheres e de 

tantas outras que reivindicavam o reconhecimento dos direitos de classe, mesmo ainda 

tendo muito o que conquistar. Em teoria, com a PEC em vigência, empregadas domésticas 

estariam em pé de igualdade com outras trabalhadoras, mas não é possível desassociar 

classe de raça sendo que "historicamente, as mulheres negras foram “destituídas do status 

do ‘ser’, seus corpos foram excluídos da condição de sujeitos sociais, sendo-lhes negadas 

suas habilidades intelectuais para produzir conhecimento e participar ativamente do fazer 

histórico” (ALMEIDA; DIAS apud. CARDOSO, 2018, p. 318).  

Por se tratar de um projeto racista de invisibilização de vidas negras, a história de 

luta por direitos da população negra vem sido apagada e o desserviço prestado pela novela 

Avenida Brasil ao retratar, em especial, a mulher negra empregada doméstica sob o 

estereótipo racista fere a todas mulheres negras que lutaram e resistiram pelo seu direito de 

existir quanto mulher trabalhadora. Ao contrário do que se é retratado no ambiente 

dramatúrgico e que se espelha de forma pejorativa à população brasileira, o trabalho 

doméstico é um trabalho de muito orgulho e com bastante representação racial carregada 

por um longo trajeto de resistência. 

Na luta por maior visibilidade do trabalho doméstico e das condições a qual uma 

mulher negra empregada doméstica é submetida, destacamos a atuação antirracista e 

engajada de Janaína Costa. Mulher negra, filha de mulher negra, historiadora, mestranda em 

história, babá, empregada doméstica e criadora de conteúdo digital na página 

@elaesoababa disponível no Instagram, Twitter e Facebook. Jana, como costuma ser 

                                                 
9
 Mulheres negras, pioneiras na luta por direitos trabalhistas e dignidade social para as empregadas domésticas 

brasileiras. 

10
 "PEC é uma Proposta de Emenda Constitucional. Assim, a aprovação da PEC das Domésticas, em 2013, 

resultou na edição da Emenda Constitucional nº 72, que incluiu um dispositivo na Constituição Federal, o 

parágrafo único do art. 7º”. PEC das domésticas: como funciona ? Lalabee. Disponível 

em:https://www.lalabee.com.br/blog/pec-das-domesticas-ebook/. Acesso em: 30 de julho de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc72.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.lalabee.com.br/blog/pec-das-domesticas-ebook/
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chamada, expõe seu dia a dia nas redes através de escritos sob as condições que uma 

mulher negra empregada doméstica vive no Brasil e também fora dele — já que atuou por 

um tempo fora do país — e promove a conscientização da importância e força da 

empregada doméstica. Confira abaixo um pouco do que Jana faz nas redes sociais: 

 

Figura 1: Motivações na rede social 

 

  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagens obtidas através do Instagram @elaesoababa 

 

O perfil de Jana ao expor a realidade do trabalho doméstico coloca as representações 

da mulher negra abordadas na novela em contradição. Como dito durante a construção 

desse trabalho, a teledramaturgia brasileira é racista e o reforço na abordagem 

estereotipada e falaciosa de como é a vida profissional e pessoal da mulher negra contribui 

com a construção racista do imaginário da mesma. Jana avança com suas discussões 

antirracistas e insubmissas que reivindicam dignidade profissional e leva às redes sociais a 

realidade protagonizada com base no que se vive, uma mulher negra sobrevivendo ao 

racismo lutando contra os moldes escravistas que persistem. 

 

3 CONCLUSÃO 

Dessa forma, fica evidente como as representações das pessoas negras nas 

telenovelas possuem influência direta na representação social do negro e que, por vezes, 

instaura estereótipos que tendem a se propagar de forma endêmica desrespeitando 
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conquistas e banalizando a identidade cultural dos negros, em que atores e atrizes negras 

são escolhidas para papéis em novelas onde são relegados ao segundo plano e associados a 

profissões que exigem pouco esforço cognitivo, o que reclama por mudanças de paradigmas 

a fim de permitir atuações em papéis que possuem grande relevância na trama e assumem 

posição de protagonismo na dramaturgia. 

No entanto, no caso supracitado de Avenida Brasil, que já foi produzida em um 

período permeado por um aumento das lutas sociais e análises que mostrassem a relevância 

de se evitar propagações discriminatórias pela televisão, é necessário se pensar em 

alternativas que mudariam o quadro de subalterno impostos a alguns personagens negros 

da novela. 

Dessa forma, as alterações deveriam ser feitas no enredo da novela, pensando na 

redistribuição de personagens de forma mais fidedigna à realidade do país, que possui maior 

representação negra e parda demograficamente, mas que na obra se apresentou em uma 

ínfima quantidade e ainda associada a encargos de dominado em relação a outros 

personagens brancos, ou seja, a história deveria ser pensada de forma fluída e não apenas 

com personagens pretos como empregados domésticos, motoristas etc., para meramente 

mostrar a presença de negros na novela em questão. Além disso, o texto da novela deveria 

passar por alterações que retirassem os termos desrespeitosos que representam 

ferramentas de perpetuação de preconceitos e da hiperssexualização da mulher negra, 

devendo ser analisado por pessoas negras e estudiosos que conseguissem analisar a 

perspectiva textual diante à realidade vivida cotidianamente pelos negros que, assim, 

poderiam ajudar na interrupção da propagação do racismo velado pela televisão. 

Assim, como deveria ter sido desenvolvido na novela Avenida Brasil, é preciso que os 

meios de discursos midiáticos produzam conteúdos responsáveis com grupos minoritários, 

como os negros, levando em consideração a importância de representações para a história e 

cultura desse povo, com o intuito de, assim, garantir que seja difundido por meios de acesso 

nacional, o respeito integral à dignidade da pessoa humana. 

Por fim, acrescentamos que a existência das situações racistas descritas funcionam 

como um mascaramento da hostilidade generalizada, e que favorece que sejam feitos, de 

formas veladas, atos racistas, caracterizações desrespeitosas e a redução do negro à sua 

identificação apenas pela cor da sua pele, sendo, portanto, uma maneira de desrespeito à 
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jornada individual e ancestralidade que compõe a representação negra de cada um na 

sociedade e reforçamos o apoio nessa discussão tão necessária e carente de espaço e 

 respeito que é o trabalho doméstico através do perfil da Jana, @elaesoababa.

 
Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 
BEYOND THE SCENES: THE STEREOTYPATION OF THE BRAZILIAN BLACK WOMAN AS A 

HOUSEKEEPER 

 
ABSTRACT  

 

The media has great social relevance, because through mass culture it presents itself as a social 
influencer and as a means of propagating discourses that can favor the stigmatization of the 
hegemonic domain of social groups. Telenovelas, as a highly widespread entertainment material in 
Brazil, have great importance in this bias, as they historically functioned as a diffuser of the 
devaluation of black representativeness through the allocation of black actors and actresses mainly 
in roles that denote low need for cognitive effort. From this, the case study addressing discussions 
about the stereotypes of blacks shown in the soap opera Avenida Brasil can contribute to the 
understanding of the perspectives of media racism. 
 
KEYWORDS: Media racism; black people; stereotyping. 
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NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS NO K-POP: MONTAGEM MNEMOSYNE DO GRUPO BTS 
 

Wadna da Silva Coelho1 

Lara Lima Satler2 

 
 

RESUMO 
 

O seguinte artigo trata de uma análise acerca das diferentes mídias usadas na construção e 
distribuição das narrativas e conteúdos de k-pop, gênero musical originado na Coreia do Sul que 
conta com diferentes subgêneros e estilos musicais ocidentais incorporados às suas raízes 

tradicionais. Busca-se compreender como as interpretações e conexões feitas pelo público podem 
variar de acordo com as ligações estabelecidas, muitas vezes de maneiras distintas por parte de cada 
indivíduo, ao consumir essas diferentes mídias. Para exemplificar e afunilar o objeto de análise foi 
escolhido o grupo de k-pop BTS, por sua atual ascensão midiática e por dispor de uma narrativa 
transmidiática bem elaborada e que faz com que seu fandom se mantenha extremamente engajado. 
Partindo das portas de entrada da Circulação e da Audiência de Gillian Rose (2016) há uma busca por 
entender sobre o âmbito social e a relação estabelecida pela comunidade de fãs, buscando pensar as 
trocas dos diferentes pontos de vista dos receptores. E ainda a articulação das diferentes práticas 
sociais vividas no processo de compreensão das imagens recepcionadas por eles. Associando ao 
conceito de Espectador Emancipado de Rancière (2012) que afirma que cada espectador tem livre 
interpretação sobre as narrativas que entra em contato, sendo sempre necessário uma interpretação 
ativa por parte dele. Considerando também a ideia de Samain (2012) de que as imagens são 
participantes de um circuito de pensamentos, autorizando assim diferentes interpretações e 
reinterpretações. A partir da montagem Mnemosyne é construída uma visualidade de como os 
diferentes elementos midiáticos se entrelaçam nessa construção narrativa e as diferentes maneiras 
de interpretação do receptor. Tem-se como resultado uma visualidade na qual diferentes imagens 
midiáticas são sobrepostas na tentativa de expressar o emaranhado midiático que o k-pop, em 
específico o grupo BTS, dispõe para que seus fãs tenham sempre diversos conteúdos para se manter 
em contato com seus ídolos. 
 
Palavras-chave: K-Pop; Imagem; BTS; Montagem Mnemosyne; Narrativa Transmidiática. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Gênero musical originado na Coreia do Sul que conta com diferentes gêneros e 

estilos ocidentais incorporados às suas raízes tradicionais, esse é o k-pop. Atual e principal 

produto sul-coreano responsável pela disseminação da cultura sul-coreana. Disseminação 
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conhecida por Hallyu3 ou Onda Coreana, iniciada com os dramas sul-coreanos, ou k-dramas, 

primeiramente exportados para outros países do leste e sudeste asiático. Mas que a partir 

da evolução das tecnologias da comunicação com o advento da internet passaram, desde os 

anos noventa, a serem exportados para o ocidente.  

Juntamente nesse período o k-pop estabelecia sua marca nacionalmente e também 

passou a aliar outras influências externas às suas produções que permitiam mais facilidade 

na sua transnacionalidade. Segundo Cunha, como toda cultura pop, o braço coreano 

começou atendendo uma ínfima faixa do mercado doméstico nos anos 90, mas que 

extrapolou os limites que nem os mais otimistas empresários do ramo imaginavam supor 

(2013, p. 23). Uma junção da mistura de elementos tradicionais e exteriores em sua 

composição visual e musical com os novos meios de comunicação e transmissão 

possibilitados pela internet. Como exemplificado por Cunha: 

Essa transformação na estrutura anda de mãos dadas com a música produzida 
atualmente. Se no primeiro momento o K-pop não apresentava abertura a outros 
estilos, a mundialização promoveu uma música híbrida que é fruto do encontro 
com o hip-hop, pop, rock, R&B e eletrônico. O estilo das bandas é alterado durante 
a divulgação em outras nações a fim de conseguir êxito, fato que já vinha sendo 
utilizado na Segunda Onda Coreana com faixas inteiramente originais e não apenas 
versões. (CUNHA, 2013, p. 20). 

É comum ao k-pop a associação ao exotismo asiático por parte do público, isso 

devido ao estranhamento inicial da maior parte do público não acostumado a obras orientais 

seja pela estética, pela musicalidade não-anglófona ou aparências não-ocidentais. Mas em 

contrapartida há a adaptação de influências externas na construção musical e visual dos 

lançamentos dos grupos de k-pop. Usando de características visuais e sonoras já conhecidas 

pelo público para tornar suas produções mais palatáveis para esse primeiro contato com o 

espectador, que depois passa a apreciar as produções e passa a buscar pelo diferencial do 

gênero em relação aos outros. Ganhando um caráter híbrido segundo as autoras Santana e 

Santos: 

É interessante observar que, nesse movimento para atrair os jovens de outros 
contextos à cultura hallyu, vão-se assimilando elementos que trazem relação com a 
realidade deste público, e esta interação faz com que a onda coreana adquira um 
caráter híbrido, na medida em que combina as características da cultura asiática 
com elementos de outras culturas, como os da norte-americana e da cultura latina 
[...]. (SANTANA; SANTOS, 2018, p. 37). 

                                                 
3
 É um neologismo utilizado para se referir a popularização da cultura sul-coreana a partir dos anos 1990.  
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O que antes poderia ser visto como exótico e utiliza de elementos estrangeiros para 

aproximação com o público, vê um movimento oposto por parte desse espectador que 

depois de construir uma maior intimidade com o gênero, entendendo os códigos e 

características tradicionais dele, passam a buscar o que faz do k-pop original. Aliado a isso 

temos o fato de sua transnacionalização estar ligada às mídias digitais e estas terem em 

grande parte o público jovem como usuários, jovens que estão em um processo de formação 

da identidade e busca por comunidades de pertencimento. Essa combinação gera as 

comunidades de fãs, conhecidas como fandoms, que encontram nos gostos que partilham 

estilos de vida a serem seguidos. 

Esse papel de atrair as pessoas de forma mágica e formar um ambiente propício 
para mudança se desenha com o K-pop, podendo ser o novo estilo de vida da 
geração mais jovem, que já lota estádios até mesmo fora da Coreia do Sul para 
assistir aos mega espetáculos de grupos orientais como 2NE1 e Super Junior, de 
fazer inveja a qualquer astro da música ocidental. (CUNHA, 2013, p. 22). 

 Notamos conforme a afirmação de Cunha que um novo ambiente mágico é 

construído em torno do k-pop e que as Narrativas Transmidiáticas ou Transmídia, estão 

intrinsecamente ligadas a esta equação, na qual diferentes mídias são usadas diariamente 

no contexto digital contemporâneo de comunicação no qual não só os jovens, mas 

principalmente eles, estão inseridos. Essas mídias são utilizadas como recursos pelas marcas 

para venderem seus produtos, e com o k-pop não é diferente. O mercado pop em geral 

conta com diversos elementos midiáticos para se promover, mas o k-pop tem uma estrutura 

diferenciada na qual a própria formação dos grupos já é pensada e adequada pelas agências 

de entretenimento que irão lançá-los. É pautada em um molde pré-estabelecido em busca 

de uma combinação de membros perfeitos, para um storyline preparado para que se encaixe 

com os futuros produtos que serão vendidos e o universo que está sendo criado. Universo 

este pensado desde o início com elementos de conexão entre o público e os grupos, o que o 

autor traz como fórmula mágica é a essência das narrativas transmidiáticas do k-pop, 

definidas por Jenkins como: 

A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à 
convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores 
e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento. A narrativa 
transmídia é a arte da criação de um universo. (JENKINS, 2006, l. 48). 

 A narrativa criada previamente conta com elementos que caracterizam o grupo e dão 

identidade tanto ao grupo quanto ao fandom, fazem parte desses elementos o nome do 
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grupo que tem geralmente derivado dele o nome do fandom. Para exemplificar uma 

construção narrativa transmidiática de um grupo de k-pop tomamos como exemplo o BTS, 

maior grupo em ascensão da atualidade que conta com uma comunidade de fãs 

extremamente engajada e diversas plataformas midiáticas na sua construção narrativa e 

expansão mundial.  

O nome do grupo conhecido pela sigla BTS (Bangtam Sonyeondan) tem como 

tradução do seu nome coreano o significado de garotos à prova de balas, é desse significado 

que surge o nome dado ao fandom: A.R.M.Y., sigla para Adorable Representative M.C of 

Youth. Representando a luta desses jovens fãs contra o sistema de regras e imposições ao 

qual os jovens devem resistir buscando manter sua juventude, que podemos interpretar 

como suas crenças e ideias. Mas, também vem da palavra inglesa “army” ou “exército” em 

português, expressão utilizada pelos fãs que se denominavam um exército de armaduras 

que protegeriam os membros do grupo e adotada posteriormente pela agência responsável 

pelo grupo (Big Hit Entertainment) nas comunicações posteriores. Essa configuração de 

entretenimento vista no meio da cultura pop sul coreana já foi posta por Jenkins: 

Tudo sobre a estrutura da moderna indústria do entretenimento foi planejado com 
uma única ideia em mente – a construção e expansão de franquias de 
entretenimento. Como vimos no capítulo anterior, há um forte interesse em 
integrar entretenimento e marketing, em criar fortes ligações emocionais e usá-las 
para aumentar as vendas. (JENKINS, 2006, l. 150). 

Como visto mais claramente com o pensamento de Jenkins fortes ligações são criadas 

através de vários elementos, e no caso do k-pop eles são previamente definidos. Como no 

exemplo anterior, que o nome do grupo (ou seu significado) dá nome ao fandom. Do 

significado construído do storyline em torno do grupo e junção dos nomes acordados surge a 

marca do grupo representada em um design que contém elementos que gerem a 

identificação dos fãs. É dessa logo que surge as lightsticks4 usadas pelos fãs como forma de 

identificação. Os fãs criam o fanchant5 com o nome dos idols que é adaptado a melodia de 

cada música. Esses são alguns dos elementos iniciais na criação de um grupo e da narrativa 

que será apresentada a seus fãs. É um novo universo em expansão e constante construção 

                                                 
4
 Bastão de luz feito que representa o grupo de k-pop através do seu design, utilizado pelos fãs em shows e 

eventos. 
5
 São palavras cantadas pelos fãs para apoiar os artistas durante uma música em particular e são muito comuns 

no K-pop. 
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que conta ainda com outros mercados para explorar além do fonográfico, como o de moda, 

beleza e as produções televisivas. Todos os elementos que para Jenkins se configuram: 

Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim 
de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 
experimentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à franquia 
deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar do game, 
e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia como um 
todo. A compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma 
profundidade de experiência que motiva mais consumo. (JENKINS, 2006, l. 141). 

 O acesso, portanto, aos conteúdos sul-coreanos passa a ser mais comum pela 

exportação de produções que têm o acesso do público facilitado pela internet. Cabe analisar 

a circulação desse conteúdo, em sua maior parte audiovisual, e as características do 

processo no qual a audiência desses conteúdos está inserida. Gillian Rose (2016) nos 

apresenta os conceitos de sites ou portas de entradas as quais podemos usar para analisar 

uma imagem. Sendo escolhidas para este trabalho duas delas, a porta de entrada da 

circulação que pode ser vista como a circulação dos objetos, imagens e informações ou os 

movimentos sociais. Nesse sentido, Rose (2016) pontua que:  

A pintura ou o filme desloca-se, depois de concluído, para outro local, de forma a 
poder ser exposto a vários tipos de público: desloca-se para uma galeria de arte, ou 
para um cinema. Pensar nesse movimento como um local de circulação é focar em 
como e onde esse movimento ocorre. Quais tecnologias são usadas para fazer uma 
imagem se mover? Esse movimento altera as qualidades composicionais de uma 
imagem? Que processos sociais, econômicos ou políticos estão moldando esse 
movimento? (ROSE, 2016, p. 34, tradução nossa).

6
 

Essas perguntas colocadas pela autora, nos direcionam para pensar o k-pop no que 

tange à circulação em termos da comunidade de fãs, olhando para esse agrupamento de 

ideias e indivíduos como responsável por manter um fluxo de informações e espaço de troca 

de ideias constantes e responsável por articular respostas, desejos e protestos em relação 

aos conteúdos que são expostos e a lógica de consumo e contato destes fãs com o grupo 

BTS. 

A outra porta de estrada escolhida é a da audiência vista tanto do ponto de vista 

social quanto composicional, ou seja, se a relação estabelecida com a comunidade de fãs na 

formação identitária do indivíduo é levada em conta na formulação do ponto de vista dele 

                                                 
6
 No original: The painting or the film moves, once it is finished, to another site, in order to go on display to 

various kinds of audience: it moves to an art gallery, or a cinema. Thinking about this movement as a site of 
circulation is to focus on how and where that movement takes place. What technologies are used to make an 
image move? Does that movement change the compositional qualities of an image? What social, economic or 
political processes are shaping that movement? (ROSE, 2016, p. 34). 
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sobre o que está consumindo e ainda a relação feita por ele do conteúdo recepcionado com 

outros textos e imagens de seu repertório ou do meio ao qual está inserido. Levando ainda 

em consideração as práticas sociais vividas anteriormente. A autora explica que: 

 

Ele usa o termo audienciando para se referir ao processo pelo qual uma imagem 
visual tem seus significados renegociados, ou mesmo rejeitados, por públicos 
particulares que assistem em circunstâncias específicas. Um dos aspectos mais 
significativos da mídia digital agora é a maneira como, uma vez que um arquivo de 
imagem é carregado em um servidor, pode se tornar visível para pessoas em 
muitos lugares e contextos diferentes, com resultados muitas vezes indesejados. 
(ROSE, 2016, p. 38, tradução nossa).

7
 

Pensado a relação de todos esses elementos abordados até aqui cabe uma discussão 

de como se dá essa relação do público receptor com os conteúdos de k-pop disseminados 

por diferentes mídias e de diferentes formatos. Surge, portanto, a questão-problema 

norteadora dessa discussão: “Como o uso de diferentes mídias na construção narrativa dos 

grupos de k-pop afetam a sua relação com os fãs?” 

 

2 PENSANDO AS TEORIAS 

 A cada comeback8 um conceito diferente é apresentado mudando elementos como 

forma, sonoridade, estética, performances e estilos. Diferentes sensibilidades são 

trabalhadas pelas obras que podem representar de diferentes formas temas e sentimentos 

partilhados também pelos fãs. 

O espectador deve ser retirado da posição de observador que examina calmamente 
o espetáculo que lhe é oferecido. Deve ser despossado desse controle ilusório, 
arrastado para o círculo mágico da ação teatral, onde trocará o privilégio de 
observador racional pelo do ser na posse de suas energias vitais integrais. 
(RANCIÈRE, 2012, p. 10). 

 Os espectadores são portanto impelidos a sair dessa posição de observadores dita por 

Rancière, pois geralmente são deixados em aberto significados e representações usados nos 

vídeo clips, chamados também de MVs. Principal produção e também a primeira a entrar em 

contato com os fãs, pela forma de lançamento do k-pop o MV é o carro-chefe de um novo 

                                                 
7
 No original: He uses the term audiencing to refer to the process by which a visual image has its meanings 

renegotiated, or even rejected, by particular audiences watching in specific circumstances. One of the most 
significant aspects of digital media now is the way that, once an image file has been uploaded to a server, it can 
become visible to people in very many different places and contexts, with often unintended results. (ROSE, 
2016, p. 38). 
8
 Retorno de um grupo depois de um período de pausa. 
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comeback. É nele que são trabalhados a parte visual do novo conceito e é no MV que a 

coreografia, parte extremamente importante e característica do k-pop, é apresentada pela 

primeira vez. As pistas deixadas cabem, portanto, a interpretação dos próprios receptores 

que: 

Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante de si. 
Participa da performance refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à 
energia vital que esta supostamente deve transmitir para transformá-la em pura 
imagem a uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. (RANCIÈRE, 2012, p. 
17). 

 Como dito por Rancière, todo espectador é já autor de sua história; todo ator, todo 

homem de ação, espectador da mesma história (2012, p. 21). Ou seja, cada receptor é 

emancipado para fazer suas escolhas interpretativas e tomando para si o que toca o sensível, 

compartilhado também por ele daquela narrativa. A experiência estética que cada um vai 

tomar para si não pode ser prevista e ao deixar elementos em aberto as chances de 

associação do público com aquela produção audiovisual são aumentadas. 

Os artistas, assim como os pesquisadores, constroem a cena em que a 
manifestação e o efeito de suas competências são expostos, tornados incertos nos 
termos do idioma novo que traduz uma nova aventura intelectual. O efeito do 
idioma não pode ser antecipado. Ele exige espectadores que desempenhem o 
papel de intérpretes ativos, que elaborem sua própria tradução para apropriar-se 
da “história” e fazer dela sua própria história. Uma comunidade de narradores e 
tradutores. (RANCIÈRE, 2012, p. 25). 

 Rancière define esse novo papel como o de intérpretes ativos, que podemos 

complementar nesse contexto o fã como sendo um receptor emancipado que apesar de ter 

um papel individual na interpretação busca na comunidade da qual faz parte outras opiniões 

e explicações das quais não conseguiu por conta própria, tornando assim a comunidade 

kpopper um lugar de debate e busca por um senso comum. Na qual diversos intérpretes 

ativos e emancipados individualmente tornam a comunidade um lugar de partilha coletiva. 

 É comum no k-pop que diferentes mídias sejam usadas na construção e distribuição 

das narrativas, diferentes mídias se complementam no lançamento de um comeback. 

Teasers são lançados no YouTube para aumentar a expectativa para a chegada do MV, fotos 

conceituais são postadas no Instagram dando um indício do que esperar da estética e 

figurino, o lançamento do MV é feito no YouTube juntamente com o lançamento do álbum 

nas plataformas de streaming como o Spotify, uma live é feita pelo grupo para assistir ao MV 
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finalizado ou conversar com os fãs (no YouTube, Vlive9, Instagram), vídeos da coreografia são 

lançados e viralizam no TikTok, performances são apresentadas nos programas musicais sul-

coreanos transmitidos na TV e que depois são repostados nos canais do YouTube dessas 

emissoras. Tudo isso ainda é apenas uma parte de todas as Narrativas Transmidiáticas 

(JENKINS, 2006) presentes no k-pop. 

 E é no meio desse complexo emaranhado que se encontra a comunidade kpopper 

que busca por meio dos lugares de partilha aprender, acompanhar e discutir sobre essas 

produções e narrativas. Surge, portanto, um lugar de partilha sensível na qual os indivíduos 

usam desse lugar comum para trocar experiências e gostos. Definida por Rancière como: 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 
mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares 
e pares respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um 
comum compartilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares 
se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina 
propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e 
outros tomam parte nessa partilha. (RANCIÈRE, 2005, p. 15). 

 Os produtos de k-pop são trabalhados tanto materialmente quanto imaterialmente, 

toda uma narrativa é construída como embasamento para a criação de um novo grupo e 

todos os produtos físicos são descendentes da imagem e símbolos criados durante essa 

narrativa, seja a estética do grupo de forma geral ou a imagens dos idols. Mas por outro lado 

é o receptor que permeia esses produtos de significado e afeto. Fazendo com que os 

produtos adquiram um novo significado e valor estético e emocional, tornando mais densa 

essa partilha do sensível. 

 Produtos esses que chegam em forma de imagens para os receptores, primeira forma 

na qual os fãs fazem contato com a cultura sul-coreana e com as narrativas, pois o aspecto 

visual é sempre atrelado e muitas vezes ganha papel de destaque na construção narrativa. 

Aliamos pois o pensamento de Samain sobre a imagem quando se refere ao fato de que toda 

imagem (um desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia de cinema, uma imagem 

eletrônica ou infográfica) nos oferece algo para pensar: ora um pedaço real para roer, ora 

uma faísca de imaginário para sonhar. (2012, p. 22). Essas imagens estão sempre permeadas 

de sentidos, às vezes óbvios e outras vezes propositalmente subentendidos na narrativa. 

                                                 
9
 É um serviço de streaming de vídeo ao vivo da Coreia do Sul que permite que celebridades do país transmitam 

vídeos ao vivo na Internet e conversarem ao vivo com seus fãs.   
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Mas que levam a discussão seja sobre a estética, o sentido ou mesmo sobre a beleza entre 

os membros da comunidade kpopper. 

Nas reflexões recentes sobre a imagem, vem se desenvolvendo a ideia de que ela 
alimenta uma relação privilegiada entre o que mostra, o que dá a pensar e o que, 
sobretudo, se recusa a revelar: o seu próprio trabalho, ou seja, o trabalho que ela 
realiza ao se associar, notadamente, a outras imagens (visíveis/exteriores; 
mentais/interiores) e a outras memórias. (SAMAIN, 2012, p. 22). 

 Associando os pensamentos de Samain à produção dos grupos de k-pop temos que é 

deixado para o receptor grande parte da interpretação sobre a imagem e assim ela ganha 

ainda mais formas, conceitos e pontos de vistas que unidos levam a uma variedade de 

interpretações. Tendo portanto a imagem o seu caráter único e primeiro e as interpretações 

de quem as produziu e buscava um objetivo ao fazê-lo e os pontos de vista e práticas sociais 

de quem as recebe. Uma união de pensamentos reais e imaginários que dão forma a uma 

nova imagem cruzada e complexa. 

De um lado, o pensamento daquele que produziu a fotografia, a pintura, o 
desenho; de outro, o pensamento de todos aqueles que olharam para essas figuras, 
todos esses espectadores que, nelas, “incorporaram” seus pensamentos, suas 
fantasias, seus delírios e, até, suas intervenções, por vezes deliberadas. (SAMAIN, 
2012, p. 22). 

Essa ideia trazida por Samain encaixa perfeitamente com o objeto de análise 

discutido aqui, no qual as fantasias pessoais do público são associadas à narrativa primeira 

criada pelas empresas de entretenimento. E que apesar de pré-estabelecida conta com o 

feedback do público para futuras abordagens e reestruturações dessa mesma narrativa 

inicial. 

 

3 CONSTRUINDO UMA VISUALIDADE 

 Em uma tentativa de visualizar essas imagens, que individualmente já são cruzadas 

por pensamentos e significados, em uma escala conjunta optou-se pela Montagem 

Mnemosyne. Antes de qualquer outra coisa, Mnemosyne é uma disposição fotográfica. (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 383). Metodologia adaptada por Didi-Huberman do trabalho 

desenvolvido por Warburg, uma busca por fazer um trabalho de arqueologia. Tornar visíveis 

detalhes antes invisíveis, uma forma de renúncia a contar somente uma história e no 

processo desvendando várias outras. Renunciar as imagens fixas é um trabalho que combina 

com a não fixa ordem de contato com as imagens. Não tendo assim um único ponto de 
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entrada, mas poder contar com diferentes pontos de contato com a mesma história ou ainda 

uma história que ao se cruzar com outro leva o receptor a buscar ainda mais. Temos, 

portanto, como método de abordagem a metodologia desenvolvida por Didi-Huberman: 

O atlas Mnemosyne se apresentaria mais como uma ferramenta destinada a 
manter as intricações e, portanto, a fazer perceber as sobredeterminações em ação 
na história das imagens: permitia comparar com uma só olhadela, numa mesma 
prancha, não duas, porém dez, vinte ou trinta imagens. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 
387). 

 Uma metodologia que combina perfeitamente com a proposta deste trabalho, que 

busca a difícil tarefa de unir diferentes mídias usadas na construção das narrativas de k-pop 

e que por conter uma proposta da montagem feita a partir de elementos (detalhes) pode ter 

um melhor direcionamento e recorte durante o processo de montagem. Tem-se ainda o 

fundo negro trazido na metodologia como fundamental para exemplificar os espaços 

deixado entre as mídias. Já que o fundo negro – é o meio – podendo ser visto como os 

intervalos entre as imagens (espaço intermediário), como variações de texturas. 

Quanto mais as olhamos, mais densas e intricadas se afiguram as relações. Ao 
mesmo tempo, as imagens parecem partir em vários sentidos, fundir-se em toda 
parte como fogos de artifício. Até os “pacotes de imagens” saturados possuem esse 
caráter de rojões prestes explodir. Assim, vê-se que o atlas Mnemosyne menos 
ilustra uma interpretação preexistente sobre a transmissão das imagens do que 
oferece uma matriz visual para multiplicar as possíveis ordens de interpretação. 
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 392). 

  Foi determinado como direcionamento para a montagem a escolha apenas de mídias 

ligadas diretamente ao grupo BTS, tendo como ponto de partida o MV principal meio de 

distribuição e também o que conta com mais elementos que podem ser destrinchados pelos 

fãs em busca de significados e elementos visuais escondidos. Partindo do MV foram 

associadas as principais mídias de relacionamento com os armys, mídias estas que foram 

criadas e são geridas pela agência de entretenimento que os gerencia. Sendo elas, o 

Twitter10 com posts de atualizações e o Instagram11 com as imagens de ensaios fotográficos 

conceituais que são postadas para fomentar a curiosidade dos fãs sobre as novas produções 

e posts de eventos especiais por acontecer. Há ainda o Weverse, que conta com um 

aplicativo e plataforma para web criado pela empresa do BTS e agora adotado por outras 

empresas do ramo como forma de comunicação com os fãs. Ele reúne diversos formatos já 

conhecidos das outras redes sociais, como postagens em textos, fotos, vídeos e até mesmo 

                                                 
10

 Disponível em: https://twitter.com/bts_bighit. Acesso em: 26 jul. 2021. 
11

 Disponível em: https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/. Acesso em: 26 jul. 2021. 
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postagens que se assemelham ao stories do Instagram que somem depois de um tempo. 

Mas o seu diferencial está no uso dele pelos próprios idols que podem interagir 

pessoalmente com os fãs, além das enquetes que podem ter seus resultados usados em 

novos conteúdos e na loja integrada ao aplicativo.  

 Há ainda a marca BT21 uma cocriação do BTS com o aplicativo de mensagens LINE12, 

que inicialmente seriam apenas figurinhas mas tornou-se uma marca em grande escala com 

os mais diversos objetos. Dessa criação surgiu ainda uma parceria com a VT Cosmetics para 

lançar uma linha de maquiagem do BT21 e posteriormente outros produtos do grupo.  

Temos ainda as produções próprias do grupo que mostram o lado mais humano dos 

membros seja em seu programa de variedades RUN BTS, que busca mostrar os membros em 

situações descontraídas ou por meio de seus filmes e documentários que retratam o 

backstage por trás das turnês mundiais. Os desafios enfrentados tanto pela produção com 

os imprevistos quanto pelos membros que enfrentam um período prolongado de desgaste 

com apresentações ao vivo.  

Além disso, há ainda produções como o jogo BTS WORLD lançado em parceria com a 

Netmarble em uma escala global, que tinha como intuito fazer do fã um produtor 

responsável pelo lançamento do grupo acompanhando as etapas necessárias para o 

lançamento do grupo como se estivesse no passado. Contando com eventos que eram de 

conhecimento dos fãs para fazer a história do jogo se assemelhar ao que realmente 

aconteceu para o surgimento do grupo. E o Spotify um dos streamings musicais nos quais as 

músicas do grupo batem recorde. E há também as causas sociais e humanitárias que o grupo 

se envolveu e que seus fãs se tornaram adeptos desde sua campanha ‘Love Myself’ visando 

proteger a autoestima, bem-estar e o fim da violência contra crianças e jovens, em parceria 

com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

Essas são apenas as principais mídias escolhidas para essa montagem que fazem 

relação direta com a imagem do grupo, sendo produzidas e gerenciadas por sua agência ou 

em parcerias com terceiros. Deixando de fora marcas menos consumidas derivadas do grupo 

ou mesmo as marcas e empresas patrocinadoras, nos quais o grupo busca ainda 

implementar as suas imagens e narrativa. 

                                                 
12

 é um aplicativo freeware para comunicação instantânea em dispositivos eletrônicos, como smartphones, 
tablets e computadores pessoais. 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            807 

Tem-se como resultado uma visualidade na qual diferentes imagens midiáticas são 

sobrepostas na tentativa de expressar o emaranhado midiático que o k-pop, em específico o 

grupo BTS, dispõe para que seus fãs tenham sempre conteúdos para se manterem em 

contato com seus ídolos. O pensamento de Jenkins (2006), pode ser exemplificado pelo que 

vemos no k-pop: uma construção narrativa transmidiática que busca adaptar sua estética e 

narrativa a convergência das mídias vivida atualmente por toda a sociedade e na qual seu 

principal público está inserido.  

Quanto a visualidade vale ainda ressaltar que a falta de espaços de respiro, indicados 

pelo fundo preto, nos mostra como há uma enorme quantidade de informações circulando 

nas mídias digitais e até mesmo fora delas, mesmo essa visualidade sendo construída apenas 

com produções diretamente derivadas do grupo. Nos dando uma ideia do emaranhado 

ainda maior que é possível ser criado com os demais elementos em torno do grupo e dos fãs. 

 

5 CONCLUSÃO 

E por meio dessa visualidade criada com a Montagem Mnemosyne, podemos concluir 

que grandes são as chances de que um receptor de um determinado conteúdo do grupo seja 

levado a consumir outros conteúdos nas demais mídias levando-o a se tornar um fã, que fará 

parte da comunidade que o ajudará na apropriação desses conteúdos. E essa interação mais 

próxima com a comunidade de fãs e o grupo leva ao desejo de consumir os diferentes 

produtos derivados daquela narrativa, sejam eles físicos ou midiáticos. O público mesmo que 

receptor do conteúdo de forma não intencional tem ainda mais chance de se tornar um fã 

devido à proximidade criada com os ídolos pelas narrativas de caráter mais pessoal, 

podendo ir além da admiração artística tendo uma amostra do lado humano dos ídolos.  

E a interação que ocorre dentro da comunidade e a forte circulação formada, 

possibilita também a criação de uma nova Montagem Mnemosyne dedicada aos diferentes 

conteúdos criados por fãs que agregam ou subsistem junto à narrativa principal. Além do 

fato que o uso de diferentes mídias influencia a criação de teorias e participação ativa dos 

fãs, ajuda na criação imaginária, mas que toca o real. Fomentando assim mais produções por 

parte dos fãs e uma retroalimentação dessa circulação de conteúdos que nunca cessa. 

 
Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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TRANSMEDIA NARRATIVES IN K-POP: MNEMOSYNE ASSEMBLY OF THE BTS GROUP 
 

ABSTRACT 
 

The following article deals with an analysis of the different media used in the construction and 
distribution of narratives and contents of k-pop, a musical genre originated in South Korea that has 
different subgenres and western music styles incorporated into its traditional roots. It seeks to 
understand how the interpretations obtained by the public can vary according to the connections, 
often in different ways by each individual, when consuming these different media. To exemplify and 
funnel the object of analysis, the k-pop group BTS was chosen, due to its indisputable media rise and 
for having a well-developed transmedia narrative that makes its fandom remain extremely engaged. 
Starting from the entrance doors of the Circulation and Audience of Gillian Rose (2016), there is a 
search for meaning about the social sphere and the relationship by the fan community, seeking to 
think as exchanges from the different points of view of the receivers. And also the articulation of 
different social practices experienced in the process of understanding the images received by them. 
Linking to Rancière's (2012) concept of Emancipated Spectator, which states that each spectator has 
a free interpretation of the narratives he comes into contact with, always requiring an active 
interpretation on his part. Also considering the idea of Samain (2012) that images are participants in 
a circuit of thoughts, thus authorizing different interpretations and reinterpretations. From the 
Mnemosyne montage, a visuality is built of how different media elements intertwine in this narrative 
construction and how different ways of interpreting the receiver. The result is a visuality in which 
different media images are superimposed in an attempt to express the media tangle that k-pop, 
specifically the BTS group, has so that its fans always have different content to keep in touch with 
their idols. 

 
Keywords: K-Pop; Image; BTS; Mnemosyne Assembly; Transmedia Narrative. 
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O CONCEITO DE MEDIAÇÃO: TENSÕES PARA A COMPREENSÃO DO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS 

 
Jullena Santos de Alencar Normando1 

 
RESUMO 

 
Partindo da compreensão do que seja a mediação pedagógica e do que seja a mediação no âmbito 
da interação comunicacional (inter)mediadas por aparatos tecnológicos é possível perceber o 
tensionamento entre os dois conceitos na medida em que a mídia (entendida como conjunto de 
veículos e plataformas de interação digital) possui recursos simbólicos capazes de orientar 
construções imaginárias sobre o que é “ser professor”, como tal agente social deve se comportar e 
como sua imagem é “recebida”. O artigo pretende discutir teoricamente, a partir de uma revisão de 
literatura, alguns dos aspectos relevantes na prática docente, especialmente após as rupturas 
advindas da Pandemia Covid-19 que deslocaram as aulas para o ambiente on-line. Busca-se entender 
como as intencionalidades pedagógicas e as performances se adaptam nesse novo cenário. 
 
Palavras-chave: Comunicação, Mediação, Educação, Mediação Pedagógica, Performance docente. 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A compreensão de que a mediação das mensagens pelos aparatos técnicos de 

comunicação influencia não apenas o processo de produção, como também o de recepção 

dos conteúdos amplia as vertentes a partir das quais se orientam as análises sobre o 

processo de mediação da educação, quando ela ocorre através de interfaces digitais ou 

mesmo por meio da televisão.  

A mediação pedagógica acrescida da mediação pelos meios de comunicação parece 

implicar em aspectos complexos no que se refere à aprendizagem, posto que tanto a 

comunicação como a educação são em si carregadas de intencionalidade, ideologia e 

interesses típicos das disputas políticas que ocorrem na trama da sociedade. Mudam 

também aspectos relacionados à didática, porque requer outras performances dos 

professores (utilização das ferramentas, noções de produções em vídeo, etc.). 

Nesse sentido, a tentativa de compreensão dos processos de circulação e 

(re)significação das mensagens e conteúdos mediados no âmbito do ensinar e aprender 

“fora da sala de aula” implica em refletir sobre a questão da mediação e das performances 

de professores quando se trata de um ensino mediado pela tecnologia. Como os aparatos 

                                                 
1 Coordenadora dos cursos de Publicidade e Propaganda e Relações Públicas da Faculdade Sul-Americana 

(Fasam), publicitária, mestre em Comunicação. E-mail: jullenanormando@fasam.edu.br 
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tecnológicos que passam a mediar a educação podem interferir na prática e na performance 

dos professores? 

Estes questionamentos parecem relevantes, especialmente no contexto brasileiro de 

2021, quando vivemos a ameaça biológica provocada por um vírus mortal e descontrolado 

que já vitimou mais de 557.000 pessoas2. Especialmente importante foi o caso do ensino que 

precisou ser mediado pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para 

diminuir os danos da suspensão total das aulas3 , o que exigiu dos profissionais uma 

preparação quase instantânea para desenvolver uma prática pedagógica mediada por essas 

tecnologias. Houve o deslocamento da sala de aula física, em ambiente escolar, para o 

ambiente digital e, consequentemente, o processo de ensino-aprendizagem passou a ser 

duplamente mediado: pelo professor, como já acontecia no modo presencial, e pelos 

recursos tecnológicos (inevitáveis neste momento). 

Para tentar avançar nessa reflexão, impulsionada pelo crescimento da mediação 

tecnológica das atividades cotidianas, convém tratar da imagem própria dos meios de 

comunicação, a imagem construída a partir da mediação de veículos e plataformas. São 

muitos os questionamentos e inquietações despertadas por essa temática e várias delas 

requerem estudos detalhados no que se refere à representação, às performances, ao 

processo ensino-aprendizagem e à dupla mediação. Neste texto a proposta é tentar 

estabelecer o tensionamento teórico do conceito de mediação, a partir de uma revisão de 

literatura, dadas as perspectivas a Educação, da Comunicação e das Performances. 

 

 

 

 

                                                 
2 Dados retirados em 03 de agosto de 2021 no site Our world in data, disponível em 

<https://ourworldindata.org/coronavirus/country/brazil 

3 Relacionam-se com esta discussão: a portaria 188 do Ministério da Saúde, de 03 de fevereiro de 2020 que 

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); o decreto 9633 da Secretaria Estadual da Casa Civil, de 13 de março que 

2020, que decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da 

disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), a Nota Técnica 1 da Secretaria Estadual de Saúde, de 15 de 

março de 2020 que paralisa as aulas por quinze dias e a portaria 343 do Ministério da Educação, de 17/03/2020, 

que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais e outras subsequentes que 

foram prorrogando os prazos de tais definições. 
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2 MEDIAÇÃO E MÍDIA 

O termo mediação é polissêmico e em nosso caso apresenta perspectivas 

epistemológicas distintas para a área da Comunicação4 e para a área da Educação. Por isso, 

convém explicar que nos interessa aqui, no que se refere à Comunicação, o conceito que 

descreve a interação mediada pelas redes e aparatos de comunicação. Acredita-se, como já 

apontava Thompson (1998, p.13), que “o uso dos meios de comunicação implica a criação de 

novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e 

novas maneiras de relacionamento do indivíduo com outros e consigo mesmo”. Assim, a 

mediação do processo de comunicação (e das imagens) transforma a organização espacial e 

temporal da vida social, criando formas de percepção, de ação e de interação. 

Estudar comunicação é estudar os meios, como defende Martín-Barbero, mas não de 

maneira mecanicista ou simplificada. Mais importante que o processo de transmissão da 

informação é o processo de recepção: a etapa de produção de sentido e construção 

elaborada pelo sujeito que é impactado por tal informação/mensagem. Em seus termos 

“confundir a comunicação com as técnicas, os meios, resulta tão deformador como supor 

que eles sejam exteriores e acessórios à comunicação” (MARTIN-BARBERO, 2004, p.18). 

Assim, compreender os meios é parte importante quando se objetiva avançar na 

compreensão da comunicação, muito embora não seja suficiente para descrever o processo 

de interação e de comunicação por eles mediada. 

Trata-se, mais do que uma questão de técnica detida na ideia de emissor-mensagem-

canal-receptor, como apresentada pelo paradigma matemático informacional da 

Comunicação5, de uma reconfiguração das mediações em que se constituem os novos 

modos de interpelação dos sujeitos e de representação dos vínculos sociais.  

Mais que a substituir [os vínculos sociais], a mediação televisiva ou radiofônica 
passou a constituir, a fazer parte da trama dos discursos e da própria ação política. 

                                                 

4 Vamos adotar a grafia do termo com letra maiúscula quando nos referirmos ao campo científico 

(Comunicação) e letra minúscula quando tratarmos da prática (comunicação). 

5 Como explicam Temer e Nery (2009, p.75), trata-se de um paradigma que “valoriza as pesquisas matemáticas, 

as experiências laboratoriais” e está ligado às tentativas realizadas por pesquisadores das áreas das Ciências 

Exatas. Compartilham desta perspectiva a Teoria da Informação (SHANNON, 1948) e a Teoria Matemática da 

Comunicação WEAVER, 1949) e a Teoria Cibernética (WIENER, 1948) que descrevem o processo da 

comunicação com o foco na transferência da informação de um emissor a um receptor passando por um canal. 
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Pois essa mediação é socialmente produtiva, e o que ela produz é a densificação 
das dimensões rituais e teatrais da política. (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.14) 

Ao exibir suas imagens de sujeitos em ação, os meios de comunicação operam 

também na veiculação imagens capazes de construir representações de performances dos 

indivíduos que atuam nesses ambientes. Percebe-se, portanto, aqui uma aproximação com a 

ideia de performance como ação ou execução, um ato que dá forma a algo, como caracteriza 

Lage (2018, p.135).  

O campo da Comunicação, portanto, encarado como domínio privilegiado para a 

produção de sentido da vida. É nesse sentido que ele defende que mais do que os meios em 

si – enquanto recursos tecnológicos – a comunicação hoje é uma questão de mediações. 

Para ele, é a mediação que articula o processo comunicacional 

As mediações são esse “lugar” de onde é possível compreender a interação entre o 
espaço da produção e o da recepção: o que [a mídia] produz não responde 
unicamente a requerimentos do sistema industrial e a estratagemas comerciais, 
mas também a exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver. 
(MARTÍN-BARBERO, 1992, p. 20)  

Consequentemente, portanto, a comunicação se tornou uma questão de mediações 

mais do que de meios,  

uma questão de cultura e, portanto, não só de conhecimento, mas de 
reconhecimento. Um reconhecimento que foi, a princípio, uma operação de 
deslocamento metodológico para re-ver todo o processo da comunicação a partir 
de seu outro lado, o da recepção, o lugar das resistências e da apropriação a partir 
de seus usos” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 9, grifos do autor) 

 

A partir dessas abordagens, as mediações (no que se referem ao âmbito 

epistemológico da comunicação) são encaradas aqui como apresenta Lopes (2014, p.66): 

“uma perspectiva teórica integrada da produção, produto e audiência dentro dos estudos 

comunicacionais”. 

Pensar o processo de comunicação mediada, especialmente pela mídia que 

tradicionalmente é a principal mediadora da comunicação de massa nos remete aos estudos 

de Silverstone que justifica o estudo da mídia considerando-o um processo de mediação. 

Para ele,  

é necessário perceber que a mídia se estende para além do ponto de contato entre 
os textos midiáticos e seus leitores ou espectadores. É necessário considerar que 
ela envolve os produtores e consumidores de mídia numa atividade mais ou menos 
contínua de engajamento e desengajamento com significados que têm sua fonte 
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ou seu foco em textos mediados, mas que dilatam a experiência e são avaliados à 
sua luz numa infinidade de maneiras (SILVERSTONE, 2002, p. 33). 

Esta é também uma perspectiva em que se entrelaçam comunicação, cultura e 

política e que pressupõe a compreensão dos efeitos dos meios nas mensagens e delas na 

sociedade a partir das intenções políticas dos veículos permeadas e interpretadas pelos 

sentidos culturais. Se tal complexidade é percebida e referida em outros autores da 

Comunicação ela deve merecer ainda mais atenção no que se refere às mediações da 

comunicação que objetivam a aprendizagem. Seja ela a aprendizagem de conteúdos 

curriculares, como vimos no último ano dada a Pandemia COVID-19, seja ela a função 

pedagógica da comunicação de massa. 

Fischer Bueno (2002) procura mostrar a atuação da mídia6  na constituição de 

sujeitos e subjetividades, uma vez que produz imagens, significações, enfim, saberes que de 

alguma forma se dirigem à “educação” das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na 

cultura em que vivem. Para a autora, “torna-se impossível fechar os olhos e negar-se a ver 

que os espaços da mídia se constituem também como lugares de formação – ao lado da 

escola, da família, das instituições religiosas” (FISCHER BUENO, 2002, p. 153). 

Os veículos de comunicação teriam, portanto, uma função pedagógica culturalmente 

interpretada e, na maioria das vezes, reiterava os valores hegemônicos da sociedade da 

época. A hipótese da autora é a de que a televisão (e aqui podemos ampliar para 

plataformas de streaming e de conteúdo digital, como o Youtube) como meio de 

comunicação social ou como uma linguagem audiovisual que produz e veicula imagens 

rotineiramente consumidas pelas pessoas tenha uma participação decisiva na sua formação 

e na constituição dos sujeitos. 

Entendo que a televisão é parte integrante e fundamental de complexos processos 
de veiculação e de produção de significações, de sentidos, os quais por sua vez 
estão relacionados a modos de ser, a modos de pensar, a modos de conhecer o 
mundo, de se relacionar com a vida. (BUENO FISCHER, 2002, p. 154) 

                                                 

6 Importante destacar que o termo mídia se referia à mídia off-line, aos veículos de comunicação de massa 

como jornais, revistas e especialmente, a televisão. A inclusão da tecnologia e comunicação interativa possível 

graças à Internet só se populariza cerca de dez anos depois da publicação das reflexões a autora. 
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A autora apresenta o conceito de televisualidades 7   de Sarlo (1997) para 

contextualizar as categorias de análise relacionadas aos conteúdos televisivos, a saber: a 

autorreferência, a repetição, o aval de especialistas, a informação didática, a opção por um 

vocabulário facilitado, a reiteração do papel social da TV, a caracterização da TV como lócus 

da verdade e paraíso dos corpos, a transformação da vida em espetáculo e a reprodução na 

TV de práticas e normas nitidamente ‘escolarizadas’. Interessa-nos, especificamente aquilo 

que, na televisão, se refere à prática de colocar o expectador na posição de quem deve ser 

cotidianamente ensinado. 

O que a autora pontua é que, ao exibir o mundo e, para isso, estruturar elementos 

simbólicos carregados de significado, a televisão apresenta referenciais, como exemplos do 

que seria um “mundo-ideal”, que deva existir enquanto tal, ou ao menos desejado. Um 

mundo em que as pessoas se comportem de determinada maneira, consumam 

determinados produtos, desejem ideais específicos, enfim, reproduzam aquilo que lhes é 

apresentado como real/ideal/naturalizado. 

O termo “escolarizar” de Bueno Fischer (2002) não está, portanto, necessariamente 

ligado a um ensino de conteúdos curriculares, mas de inserção de uma pessoa em 

determinada cultura, que, evidentemente, provém de um recorte intencional (geralmente 

sudestino e heteronormativo). Nesse sentido é importante deixar claro que a mediação pela 

televisão (ou outras plataformas, como é o caso do Youtube, por exemplo) comunica e 

ensina também pela maneira como seleciona o que mostrar e isso se dá de maneira 

permanente e constante em toda a programação da televisão ou na estética predominante 

dos vídeos nas plataformas digitais.  

Na medida em que a televisão se dispõe a ensinar suas audiências dois caminhos são 

facilmente identificados: o primeiro deles, talvez mais óbvio, é a criação de programas 

específicos para fins de ensino de conteúdos curriculares, como foi o Telecurso8  e o 

                                                 
7 Para Beatriz Sarlo, segundo Bueno Fischer (2002, p. 156) televisualidades seria o conjunto de ‘qualidades’ 

relativas a um estilo padrão típico daquilo que é veiculado pela televisão. Como um padrão a que todos (desde 

atores até expectadores) deveriam dominar porque ele padrão passa a ser um certo modo ou estilo de dizer as 

coisas. 

8 Sobre o Telecurso Segundo Grau, Maria Rita Kehl explica “Trata-se de um curso supletivo pela televisão com 

15 minutos diários de aulas, apresentadas pelos atores globais, num padrão visual e de ritmo inteiramente 

compatível com o chamado ‘padrão global’.” (KEHL, 1986, p. 237) 
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Telecurso 2000 da Fundação Roberto Marinho e veiculado na Rede Globo de Televisão nos 

anos 1970 a 19909 . O segundo, menos explicito e não ligado a conteúdos curriculares, 

acontece a todo momento e em toda a programação por meio das escolhas intencionais dos 

conteúdos e formas das mensagens. De maneira que se aprenda também sobre 

comportamento, sobre sociedade, sobre desejos por meio daquilo que é apresentado ao 

longo de toda a programação. 

Nesse sentido, volver o olhar para iniciativas de ensinar a população por meio de um 

processo mediado por um veículo de comunicação com objetivos comerciais pode ajudar a 

compreender o processo de educação mediada pela tecnologia. Se há algumas décadas 

estava na televisão, desde os anos 2010 tem se deslocado para a Internet e, ao menos 

durante a pandemia, com as instituições de ensino fechadas, teve nesse ambiente, seu único 

espaço de existência. A pesquisadora Maria Rita Kehl tangencia essa discussão em seus 

estudos sobre a Rede Globo e afirma que  

Quando se trata de conhecer a face institucional da Globo, é fundamental a 
referência à Fundação Roberto Marinho e seus grandes baluartes: desde 1978, o 
Telecurso de 2º Grau e o Telecurso de 1º Grau – de 1981 -, calcados mais uma vez 
na missão de integração nacional, só que nesse caso com consequências mais 
profundas, pois se trata de educação pela televisão para todo o território nacional. 
(KEHL, 1986, p. 236) 

Ela apresenta, em seu detalhado estudo sobre a construção imaginária da identidade 

nacional pela televisão, que “A televisão surgiria como ‘fator de educação de um novo 

mercado de trabalho e consumo, favorecendo o abandono de velhos hábitos de trabalho e 

consumo, favorecendo o abandono de velhos hábitos e a integração cultural (KEHL, 1986, p. 

194). 

Nós, o público global, brasileiros de um outro Brasil, nos vemos refletidos todos os 
dias nas imagens de uma sociedade de consumo. Enquanto público e enquanto 
mercado consumidor: assim se dá a integração dos brasileiros via Embratel (KEHL, 
1986, p. 170). 

                                                 
9 Adota-se aqui o marco até os anos 1990 por ser este o período de maior visibilidade do programa e ser uma 

época anterior à popularização da Internet, quando a TV tinha destaque nas rotinas e experiências de consumo 

de mídia dos brasileiros. O projeto permanece até hoje (embora com outro enfoque), ainda mantido pela 

Fundação Roberto Marinho, e oferece conteúdos relacionados à formação de professores, cursos on-line, 

material pedagógico, coleção e tele e vídeo-aulas, como é apresentado no site < 

https://www.telecurso.org.br/> 
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Isso porque tudo comunica, especialmente quando se trata de audiovisual. Mais 

especialmente ainda se esse conteúdo é a principal fonte de informação e entretenimento 

das pessoas, como o foi a televisão nos anos anteriores à popularização da Internet no Brasil. 

Especificamente no período dos anos 1970, quando a TV já ocupava a maioria das 

casas dos brasileiros, ela serviu aos interesses políticos e econômicos para criar o imaginário 

de uma identidade nacional. Além disso, orientou a criação de outras imagens 

compartilhadas socialmente. Foi pela TV que a sociedade aprendeu como se devem 

comportar a “empregada” e a “patroa”; a “patricinha da zona sul” e a “vagabunda da 

periferia”, o “malandro” e o “homem trabalhador”, o “progressista” e o “cidadão de bem” 

etc. E, também foi pela televisão que a imagem do professor foi reiterada. Ao exibir 

professores (muitas vezes atores performando como professores) a televisão foi 

pasteurizando, segundo o “padrão-globo-de-qualidade” a imagem do “professor ideal”. 

Importante destacar que este foi um processo sutil e permanente, como é o caso de todas as 

construções simbólicas mediadas pelo audiovisual. 

Talvez inclusive, dado a imagética do telecurso, rompendo a imagem do professor 

“aloprado” de sala de aula, para um ar mais descontraído e visual que dá as bases para a 

atual produção de conteúdo no YouTube. Isso porque as referências estéticas da plataforma 

digital passam pelas referências do que foi aprendido esteticamente na TV.  

Como explica Montaño (2017, n.p.) as imagens audiovisuais postas em circulação na 

web não são neutras, uma vez que tais ambientes digitais também não o são. Como ela 

explica “neles os vídeos obedecem à certa organização e a uma espacialização, uma 

montagem que os enuncia de outro modo”. O que muda na relação do sujeito com a mídia 

digital é a possibilidade de interação 

Trata-se de um modo de interfacear usuário e vídeo na plataforma e na web em 
geral que é inédito em referência aos modos como outras mídias audiovisuais 
estabeleciam relações entre os espectadores e entre estes e as imagens 
audiovisuais (MONTAÑO, 2017, n.p.). 

Porém, no que se refere aos padrões estéticos, percebe-se certa padronização com 

claras referências às imagens produzidas pela televisão que habituaram, por gerações, as 

audiências a certo padrão estético “limpo, claro e agradável” ensinado pela Rede Globo.  

Pela fala de João Carlos Magaldi, Diretor de Comunicação da Globo à revista 
Briefing: ‘A identidade visual é tão importante para a TV quanto é fundamental o 
espectador criar afeto pelo veículo. A identidade visual funciona como elemento de 
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personalização. Ela transmite ao telespectador todo o clima do veículo, de forma 
única, exclusiva e com intensidade suficiente para motivá-lo a permanecer fiel’ 
(KEHL, 1986, p. 255) 

Mesmo que parte do público atual do Youtube não tenha visto Telecurso 2000, 

algumas coisas permaneceram, entre elas a representação do que é “ser professor”. Mesmo 

que os estudantes não tenham tais referências claras relativas às imagens construídas para 

as gerações anteriores (1970-1990), possivelmente os docentes as têm no que se refere à 

construção imaginária de como um professor deva atuar. Assim como Telecurso foi 

apresentado como a “modernidade” e a “atualização” do Mobral10 , o Youtube, em alguma 

medida, se apresenta como a mesma inovação para o Telecurso.  

Como a televisão ocupou a centralidade da comunicação de massa brasileira por 

muitas décadas e esteve presente nas rotinas das famílias por várias gerações. Ela impactava 

diretamente os hábitos e orientava a vida social. As pessoas passaram a acordar com a 

“primeira edição do jornal”, almoçar “na hora do jornal do almoço”, conversar sobre os 

destinos das personagens das telenovelas, sair “depois da novela” etc. Outro ponto de 

destaque das pesquisas de Kehl refere à construção desse hábito e seus impactos 

emocionais: “na relação do hábito passa a existir também a afetividade. O espectador fica 

habituado a ver televisão porque passa a ter afeto por ela.” (KEHL, 1986, p. 186)  

Esse movimento desvela outra consideração importante, que Thompson (1998) 

descrevia como “intimidade não-recíproca à distância”: a realidade ficcional passa a ser 

confundida com a vida das pessoas. Tal situação parece acontecer no que se refere à forma 

como os professores se percebem e são percebidos: tais imagens parecem passar pela 

imagem ficcional construída e difundida pelo Telecurso e pelo Telecurso 2000. É como se o 

professor ideal fosse aquele segundo o “padrão-globo-de-qualidade” em termos imagéticos 

e performáticos.  

O que percebemos nos últimos tempos, especialmente devido às mudanças nas 

rotinas ocasionadas pela Pandemia COVID-19, foi o aumento das interações mediadas pela 

Internet, sejam no que se refere ao trabalho, aos estudos e ao entretenimento. Nesse 

período, como destacam Muzi e Cardoso (2020),  

                                                 
10 Em 1967, o governo federal organizou o Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização. O projeto iniciou 

uma campanha massiva de alfabetização e de educação continuada para jovens adultos com grande atuação 

nos anos 1970 
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milhares de lives e conferências virtuais, inúmeros filmes e vídeos que tanto 
entretêm, informam e... também desinformam. Entendidas e praticadas como 
recursos educacionais, formas de sociabilidade e de entretenimento, a produção e 
a circulação audiovisual extrapolam fronteiras e se espraiam para as esferas da 
política, arte, ciência, religião e saúde. Um sintoma da midiatização da sociedade, 
metaprocesso no qual as logicas midiáticas invadem as práticas sociais e colocam a 
comunicação no centro dos debates e disputas contemporâneos (MUZI e 
CARDOSO, 2020, p. 74). 

Portanto, a compreender as proporções dos impactos da comunicação mediada no 

processo de ensino-aprendizagem e, especialmente, na construção social do que é “ser 

professor” é fundamental compreender as heranças advindas da comunicação televisual e 

sua transposição para o ambiente virtual. Com destaque para o Youtube, que hoje ocupa o 

lugar central no que se refere aos conteúdos em vídeo disponíveis na rede, sobretudo 

porque, entre as pessoas que acessam a internet no Brasil.  O Youtube ocupa o primeiro 

lugar entre as redes sociais mais utilizadas, abarcando um total de 96,4% da população 

conectada no país (KEMP, 2021, p. 30-34). 

Ao abordar sua perspectiva sobre as mudanças que a Internet faria na configuração 

das matrizes comunicativas da cultura, Martín-Barbero (2009)11  explica que as mediações 

passam pela transformação do tempo e do espaço a partir de dois grandes eixos: migrações 

populacionais e fluxos de imagens. O autor afirma que o pensamento comunicacional deva 

incluir tais elementos (tempo, espaço, migrações e fluxos) para compreender o novo cenário 

e os processos de mediação e de produção de sentido. Para ele, temos de um lado as 

grandes migrações de população e de outro lado os fluxos virtuais e ambos devem ser 

pensados conjuntamente.  

Os fluxos de imagens, a informação, vão de norte a sul, as migrações vão do sul ao 
norte. E há a compressão do tempo, a compressão do espaço e é aí que eu 
recomponho as duas mediações fundamentais hoje: a identidade e a tecnicidade 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, np) 

Percebe-se, portanto, que as mudanças nas relações de tempo e espaço impactam 

muito mais do que se imaginava antes da Internet. A nova “Aldeia Global”12 , mediada pela 

                                                 
11 Em entrevista à Mariluce Moura para a Revista Fapesp. 

12 Expressão clássica de McLuhan, popularizada na obra “A galáxia de Gutemberg” (1962) usada para descrever 

como as objetivo de indicar que as novas tecnologias tendem a encurtar distâncias e, assim, como o progresso 

tecnológico tende a reduzir todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia: um mundo em que 

todos estariam, de certa forma, interligados. 
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Internet, reconfigura espaços, ambientes, práticas e papéis sociais, incluindo aí a imagem do 

professor e o processo ensino-aprendizagem. 

3 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

O termo mediação, quando tratamos de Educação, refere-se à uma ideia 

completamente diferente daquela percebida quando tratamos de comunicação mediada, 

nos estudos de Comunicação. Mediação pedagógica refere-se à ação intencional do 

professor de modo a contribuir com o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos 

alunos, por meio dos conteúdos. É o professor quem faz a mediação entre os conhecimentos, 

habilidades e competências a serem aprendidas pelos estudantes. Ou seja, o ensino é o meio 

pelo qual os sujeitos aprendem e desenvolvem as capacidades humanas formadas ao longo 

da história e objetivadas na cultura material e espiritual (LIBÂNEO, 2008).  

Como visto anteriormente, comunicação mediada descreve o processo de interação 

entre partes (sujeito, organizações, marcas) utilizando-se de meios de comunicação (sejam 

veículos ou plataformas digitais). Ao contrário da interação face a face, as tecnologias 

permitem interações mediadas por aparatos tecnológicos que, muitas vezes, alteram forma, 

ritmo, objetivo e intencionalidade das mensagens (THOMPSON, 2004). 

Atentando-nos para a questão da educação e da aprendizagem para avançar para 

questionamentos e reflexões acerca de como o segundo processo de mediação pode 

interferir no primeiro – e consequentemente na aprendizagem, preocupamo-nos em chamar 

a atenção para o contexto educativo. Como descrevem Santana e Almeida, na interação 

entre professor e aluno, “um movimento acentuado de apropriação e produção de 

significados mobiliza a promoção de aprendizagem e de desenvolvimento” (SANTANA; 

ALMEIDA, 2020, p. 208). 

Então, a mediação, na perspectiva da Pedagogia, requer uma ação planejada do 

professor em favor de um objetivo. Há uma intencionalidade em tal processo de mediação 

entre o aluno e o objeto de conhecimento a ser ensinado e aprendido. Os elementos 

didáticos são escolhidos pelo professor a fim de mais bem atender tais objetivos. Isso implica 

em: a) definir os objetivos do ensino, b) determinar o recorte do conteúdo ser ensinado e c) 

escolher os recursos metodológicos mais adequados para se atingir os objetivos pedagógicos. 

O objetivo é a aprendizagem. (LIBÂNEO, 2008) 
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Assim, na medida em que a educação sempre esteve envolta no processo de ensino 

(fazer docente) e de aprendizagem (resultado do processo docente), hoje (ao acontecer em 

situações mediadas por aparatos tecnológicos) outras variáveis são acrescidas à essa 

dinâmica: aquelas relacionadas às características específicas da mediação da comunicação.  

As reflexões sobre o uso das TDIC como ferramentas para o ensino e a aprendizagem 

não são recentes e, se antes da popularização da Internet, esta já era uma pauta importante, 

agora ela assume destaque ainda maior uma vez que, ao menos durante a pandemia, ela é o 

único espaço possível. 

O objetivo pedagógico em tais estudos sobre as antigas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC’s), geralmente, versava sobre a melhoria do processo de ensino e a 

ampliação da aprendizagem dos estudantes, como destacava Bulegon (2011). Tal 

incremento se daria com o objetivo de “despertar a curiosidade e o interesse (dos 

estudantes) no tema específico” e buscariam “aprimorar a aprendizagem e a utilização 

adequada dos meios tecnológicos disponíveis” de modo a tornar o estudante “um 

participante ativo na construção do conhecimento” (BULEGON, 2011). Lembremo-nos de 

que este é um contexto anterior às tecnologias digitais a e presença constante da Internet 

em todas as esferas da convivência social. 

Já eram apontados, naquele contexto, desafios relacionados ao acesso à internet de 

alta velocidade, à produção de conteúdos educacionais para dispositivos móveis e a 

integração de aprendizagem formal e informal. Segundo Jonassen (1996, p. 83),  

Aprender com as ferramentas cognitivas depende do ‘comprometimento total da 
mente dos alunos nas tarefas proporcionadas por estas ferramentas’, e os 
estudantes trabalham com a tecnologia do computador, ao invés de serem 
controlados por ela. 

 

 Assim, a eficácia da aprendizagem, quando mediada pelas tecnologias (mesmo as 

anteriores à Internet), já pressupunha protagonismo, responsabilidade e autonomia dos 

estudantes. Retomando a discussão de Santana e Almeida (2020, p. 211), que parte da 

perspectiva de Libâneo (2011), o processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento 

humano são compreendidos como processos que ocorrem de forma indissociável, portanto, 

a atuação do professor como mediador nesse desenvolvimento refere-se também à 
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apropriação da cultura e da ciência, além da promoção do seu desenvolvimento. A formação 

do aluno é imbricada pela formação humana do cidadão. Por isso,  

É importante assinalar que no planejamento de sua ação o professor se 
fundamenta em várias concepções, que incluem os objetivos da educação e da 
escola, o seu papel no processo educativo, o papel do aluno e de sua família, bem 
como valores e crenças sobre o ser humano, seu comportamento, sua capacidade 
de aprender e de se desenvolver. E ainda é uma prática que ocorre em contextos 
sociais e políticos concretos, que possibilitam as condições para o ensino-
aprendizagem. Por isso, a mediação do professor é vista como um processo 
complexo e multideterminado (SANTANA e ALMEIDA, 2020, p. 211) 

Se, portanto, esses contextos são alterados drasticamente (como o foi no último ano) 

todo o planejamento, a performance e a prática do professor são impactados. Diante da 

nova realidade e da dupla mediação são requeridas adaptações nos objetivos pedagógicos, 

ampliações na compreensão do impacto do ambiente doméstico na aprendizagem (que vai 

desde o acesso à Internet até a “invasão” da aula no ambiente doméstico dos estudantes e 

professores) até a discussão das políticas públicas que impactam diretamente nesse cenário.  

Ainda nessa discussão, as condições da mediação pedagógica dependem da ação 

intencional do professor e disposição dos estudantes em aprender. Por tudo isso, considera-

se que a mediação pedagógica seja um processo dinâmico que envolve múltiplas variáveis e 

que, em contexto como o vivido em decorrência da Pandemia COVID-19, envolva além da 

definição dos elementos didático-pedagógicos e da articulação contínua professor/aluno, as 

diferentes realidades que se configuram entre os sujeitos e os conteúdos e as possibilidades 

diversificadas de interação entre eles. 

4 MEDIAÇÃO E PERFORMANCE 

Partindo da compreensão do que seja a mediação pedagógica e do que seja a 

mediação no âmbito da interação comunicacional (inter)mediadas por aparatos tecnológicos 

é possível perceber o tensionamento entre os dois conceitos na medida em que a mídia 

(entendida como conjunto de veículos e plataformas de interação digital) possui recursos 

simbólicos capazes de orientar construções imaginárias sobre o que é “ser professor”, como 

tal agente social deve se comportar e como sua imagem é “recebida”. Tal construção 

impacta tanto professores, uma vez que estes se espelham naquilo que foi exibido como 

ideal, e nos estudantes, que buscam elementos distintivos que os permitam identificar 
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aqueles artífices como professores. Descolamos, então, nossa atenção para a reflexão sobre 

o ponto comum dessa dupla mediação: o ato de ensinar mediado pelas tecnologias. 

O primeiro exemplo importante, o Telecurso da Fundação Roberto Marinho, 

orientado por políticas do Ministério da Educação (KEHL, 1986), foi veiculado na maior Rede 

de Televisão do país. Mesmo não sendo um programa patrocinado, o padrão estético e 

visual da emissora garantia a “qualidade” do programa, como já apresentado acima. 

Ao seguir esse “rigor estético” do “padrão-globo-de-qualidade” e apresentar o que se 

desejava construir como a imagem de professores, foram requeridos atores que 

performavam roteiros criados pelos produtores dos programas. Ou seja, na televisão, o ato 

de ensinar era realizado por meio de uma performance artística que, em alguma medida, se 

referenciava na realidade concreta da relação professor-aluno, mas a ampliava. 

Assim, com a presença da Internet Mobile e das redes sociais, percebe-se hoje uma 

tendência de deslocamento dos conteúdos educacionais para a plataforma Youtube . De fato, 

esse movimento é comum sempre que uma nova mídia ou um novo aparato tecnológico se 

populariza e rompe barreiras. Mudam-se os hábitos, deslocam-se as programações. 

Nesse sentido, se a audiência passa a estar em outro canal (ou plataforma ou 

dispositivo) é natural que os produtores de conteúdo orientem suas atenções e produções 

para a nova tendência. Foi assim com o rádio e, na última década, tem sido assim com a 

televisão (BRANDÃO, 2015). 

Junges e Gatti (2019) investigam o Youtube como ferramenta de aprendizagem e 

apresentam resultados interessantes que podem orientar reflexões acerca dessa dupla 

mediação do processo de ensino e aprendizagem que nos propomos a desenvolver. As 

pesquisadoras explicam que “o Youtube se distingue de outras plataformas de consumo de 

conteúdo por criar um espaço onde várias comunidades convivem e podem gerir o seu 

espaço com certa liberdade” (JUNGES e GATTI, 2019, p.115).  

Ao se debruçarem sobre o estado da arte da Educação no Youtube elas descrevem 

que há duas vertentes de conteúdo: o primeiro é descrito como “Edutretenimento” e o 

segundo como “Videoaulas”. 

Na primeira vertente estão os programas que adotam o entretenimento como 

metodologia pedagógica. Na segunda estão os conteúdos produzidos com linguagem mais 

próxima ao ensino tradicional face-a-face e que “apresenta(m) informações através de uma 
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linguagem dinâmica em formato multimídia, combinando imagem, áudio, texto e 

movimento” (KAMPFF, 2008 apud JUNGES e GATTI, 2019, p.116). 

Considerando, como já apontava Martín-Barbero (2008) que a instituição escolar 

“deixou de ser o único lugar de legitimação de saber, pois existe uma multiplicidade de 

saberes que circulam por outros canais, difusos, descentralizados” (MARTÍN-BARBERO, 2008, 

p. 126). Nessa busca pela aprendizagem o Youtube aparece e figura como um espaço que, 

dada as novas configurações da sociedade, decorrentes do avanço da internet, abriga 

possibilidades novas de ensinar e aprender. Assim, em virtude de características técnicas 

como a possibilidade de pausar, voltar, alterar a velocidade dos vídeos e da interatividade 

possível por meio dos comentários, a plataforma tem se tornado uma ferramenta de 

estudos,  

gratuita e democrática, cada vez mais presente e utilizada por aqueles que têm 
acesso à internet. Seja na busca da aprendizagem de novos conhecimentos, quanto 
no reforço ou na revisão de conhecimentos anteriormente estudados, e, ainda, na 
troca de informações com outros usuários da plataforma ou com os próprios 
criadores dos conteúdos postados, denominados Youtubers (JUNGES e GATTI, 
2019, p.117). 

 

A rede alterar as temporalidades, já que, como recurso tecnológico dá aos alunos a 

possibilidade de organizar a exposição do vídeo de acordo com suas preferências (ele pode 

pausar, voltar, alterar a velocidade de exibição, salvar para assistir mais tarde etc). Antes o 

controle do tempo da aula era do professor, na plataforma ela passa a ser do aluno. 

Aprender pelo Youtube refere-se não apenas aos conteúdos curriculares, mas às 

pequenas tarefas do dia-dia. Aprendizado é uma das principais categoria mais buscadas na 

plataforma. Em pesquisa divulgada pela Google na sexta edição do evento Brandcast 

(CANCELIER, 2020), 91% dos usuários da plataforma afirmam que a plataforma ajudou a 

ensinar e aperfeiçoar uma habilidade de interesse e 52% contam que aprenderam algo novo 

no YouTube durante a pandemia e pretendem continuar usando a plataforma para 

aprendizados futuros. 

Assim, aqueles que participam da produção dos vídeos postados no Youtube 

procuram falar para e com o espectador por meio de uma linguagem comum para ambos, de 

forma a trazer maior significado para os conteúdos que são abordados/ensinados, o que, na 

percepção dos autores dos estudos, torna a aprendizagem mais eficiente e eficaz. Muito 
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embora possa parecer que a plataforma seja um ambiente democrático no qual todos têm 

acesso aos conteúdos de seu interesse, sabe-se que não é tão simples assim. Para que o 

conteúdo seja exibido ao usuário, é necessário que ele seja considerado, pelo algoritmo, 

como relevante para aquele usuário e tais critérios de relevância são determinados pela 

plataforma que tem seus próprios interesses comerciais. Assim, cada vídeo deve “agradar” 

primeiro ao algoritmo para que seja apresentado ao público a que se destina. 

Assim como a televisão, na época dos Telecursos, tinha interesses e estéticas pré-

definidas para a produção das vídeoaulas, é possível perceber o mesmo padrão quando 

observamos o Youtube. Aqueles que assistem os vídeos não são tratados (pela plataforma) 

como alunos, mas como usuários (audiência). O objetivo da plataforma não tange à 

aprendizagem de conteúdo, mas a manutenção das pessoas o maior tempo possível na 

plataforma conforme assuntos de seus interesses. Não estaríamos vendo hoje, em 2021, a 

mesma lógica deslocada para a plataforma Youtube? 

Há, portanto, um atravessamento aqui. Aquilo que o aluno tem acesso está 

diretamente ligado àquilo que algoritmo mostra como disponível para ele. Se, por um lado, 

há uma liberdade do currículo porque o aluno pode buscar o que quiser e quando quiser, 

por outro, o algoritmo atua ativamente para mostrar os vídeos com base naquilo que “ele” 

acha ser o que o aluno busca ou tem interesse. 

Nesse contexto, somam-se aos objetivos pedagógicos os objetivos estratégicos de 

comunicação para que os vídeos produzidos para os alunos os alcancem de fato, e sejam 

entregues pelo algoritmo. Daí que nos parece ingênuo acreditar em um ambiente virtual em 

que todos podem produzir (e ensinar) de maneira “democrática”. Não há igualdade de 

condições perante interesses comerciais daqueles que veiculam as mensagens, seja a TV, 

seja o Youtube. Essa também é uma mediação muito relevante quando se trata da educação 

pelo Youtube, mas não é o nosso foco aqui. 

A ação de um professor, durante o ato intencional de ensinar, é orientada pelos seus 

objetivos pedagógicos, como já discutimos. Essa primeira mediação é acrescida de uma 

segunda, caso tal ato seja mediado pelas TIC’s e uma terceira, quando considerado o 

algoritmo das plataformas digitais comerciais. Agora, então, o professor precisa lidar com 

todas essas mediações, o que requer novos tipos de performances. 
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No ato de ensinar há claramente a ação do professor e dos alunos que 

desempenham papéis distintamente claros e que dependem mutuamente para que o 

processo se configure como tal. Isso se dá tanto em sala de aula como também em outros 

ambientes. Assim, ao olhar para o que faz da ação performativa do professor nesses 

ambientes nos aproximamos, em alguma medida, da perspectiva de uma das intuições de 

Turner descritas por Dawsey (2006, p. 18) de que “os lugares onde um texto se desmancha 

podem ser os mais fecundos”. 

Encontramos em Turner (1988) uma perspectiva que converge com a nossa 

compreensão de mundo em que percebemos, como ele, que o moderno agora está se 

tornando parte do passado e que num novo contexto, as performances culturais, que 

reencenam modelos tradicionais de representação, dão lugar a uma criatividade que 

desestabiliza esses mesmos modelos. O autor encara o sistema social 

mais como um conjunto de processos vagamente integrados, com alguns aspectos 
padronizados, algumas persistências de forma, mas controlados por princípios de 
ação discrepantes expressos em regras de costume que são frequentemente 
incompatíveis com uma situação outro. (TURNER, 1983, np) 

 

Nesse sentido, ele pontua sua percepção de ritual como uma "performance 

transformadora que revela as principais classificações, categorias e contradições dos 

processos culturais". O professor precisa lidar com todas essas mediações, o que requer 

novos tipos de performance. A ação do professor, no momento da aula, pode ser percebida 

como um ritual em que, tanto ele como os alunos (estejam “ao vivo” ou não), agem 

conforme tradições anteriormente apreendidas e culturalmente reiteradas. 

 O fazer docente, quando da mediação pedagógica é um ato, em si, performático que 

transparece ideologia e intencionalidade a fim de alcançar os objetivos relativos à 

aprendizagem. Quando tal prática se desloca do ambiente tradicional para o das TIC’S outros 

elementos incidem sobre essa performance de modo que a linguagem e a didática A 

linguagem e a didática precisam ser alterar. O texto se desmancha e precisa encontrar, na 

internet, estratégias para tornar esse ambiente fecundo ao aprendizado, ora lidando com 

todas as mediações e atravessamentos, ora na utilização de outras ferramentas tecnológicas 

facilitadoras antes não disponíveis. 
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Já no contexto da Internet, quando o eixo de importância dos meios se desloca para 

plataformas comerciais digitais, há outros elementos a serem planejados para que a lógica 

do meio (algoritmo) favoreça a entrega do conteúdo: cenário, iluminação, roteiro, palavras-

chaves, dinâmica da apresentação, recursos de edição, título do vídeo etc.  

Porém, o que se percebe é que, mesmo com tantas outras variáveis que passam a 

interferir no processo de ensino-aprendizagem mediado, aquilo que se refere à imagem (ou 

ao imaginário) tende a se manter, porém a performance é necessariamente outra. Agora, 

preocupações com qualidade de áudio, enquadramento, iluminação, aspectos de 

entretenimento aparecem senão como exigências, como gramáticas que passam a integrar a 

vida desses “novos professores” de Internet.  

Borges (2019) para descrever o conceito de performance de Turner chama a atenção 

para aspectos que podem indicar o rumo das mudanças que estamos vivenciando na 

educação perpassada pela mediação da comunicação. Ela explica que   

Turner mostra como a performance dá forma à experiência, uma vez que esta se 
constitui por fases que associam emoções mobilizadas no momento presente às 
memórias de experiências passadas, articulando-as e renovando-as. Esse 
encadeamento possibilita novas interpretações do mundo social, permitindo ao 
próprio sujeito e ao grupo assimilar aspectos da realidade e também do 
desconhecido, o que viabiliza transformações (BORGES, 2019, np) 

Estamos, certamente, num momento de transformações que possivelmente 

orientação novas práticas sociais. Como em situações de transição anteriores, as referências 

servirão como modelos para o que há por vir e, ao compreender a complexidade da nova 

realidade, as práticas e ações dos sujeitos tendem a serem mobilizadas de modo a atingir os 

objetivos anteriormente definido.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de mediação, dadas as perspectivas a Educação, da Comunicação e das 

Performances, apresenta diferenças epistemológicas que cada vez mais se complexificam 

dada o aumento de variáveis que incidem sobre a ação docente em diferentes ambientes, 

plataformas e tipos de presencialidade. 

Ao tentar compreender as mudanças do processo de mediação pedagógica a partir 

das características das mediações da comunicação e das tecnologias é preciso considerar 
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não apenas os aparatos técnicos, mas as mudanças no que se refere às performances dos 

professores neste ambiente digital. 

Se as imagens são mediadas pelas linguagens, as diferentes características dos meios 

de comunicação e a requerida adaptação da linguagem passam a figurar como necessárias 

na construção da performance docente a fim de que se alcancem os objetivos pedagógicos. 

Assim, como é a existência do professor que faz com que tenhamos a imagem dele. É o ato, 

a performance, que determina essa imagem. 

Uma situação em que o ensino e a aprendizagem estão sendo constante e 

consideravelmente alterados. Neste outro contexto, inaugurado pelos acontecidos aqui 

expressos, novas emoções são mobilizadas e experiências passadas são articuladas e 

renovadas. De tal forma que, é possível, no futuro, que o passado longínquo do Mobral, do 

Telecurso, da experiência docente em sala de aula, sejam eles mesmos alterados por novos 

aspectos da realidade atravessados e ressignificados pelas performances agora exigidas 

pelos professores conforme a dinâmica daquilo que é exigido pelo ambiente online de 

aprendizado. 

 
Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

 
THE CONCEPT OF MEDIATION: TENSIONS FOR UNDERSTANDING THE TEACHING-LEARNING 

PROCESS MEDIATED BY TECHNOLOGIES 
 

ABSTRACT 
 

Starting from the understanding of what pedagogical mediation is and what mediation is in the 
context of communicational interaction (inter)mediated by technological devices, it is possible to 
perceive the tension between the two concepts as the media (understood as a set of vehicles and 
platforms of digital interaction) has symbolic resources capable of guiding imaginary constructions 
about what it means to “be a teacher”, how such a social agent should behave and how its image is 
“received”. The article intends to discuss theoretically, based on a literature review, some of the 
relevant aspects in teaching practice, especially after the disruptions arising from the Covid-19 
Pandemic that moved classes to the online environment. It seeks to understand how pedagogical 
intentions and performances adapt to this new context. 
 
Keywords: Communication, Mediation, Education, Pedagogical Mediation, Teacher performance 
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SABER MIRAR NO CORAÇÃO: IMAGENS E PENSAMENTOS ACERCA DOS AFETOS DE 
MULHERES NEGRAS EM TELENOVELAS BRASILEIRAS 
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RESUMO 

A proposta deste artigo é construir uma análise cultural das narrativas seriadas televisivas – as 
telenovelas, a partir do cruzamento de imagens das personagens negras e mulheres que se 
relacionam amorosamente (com atravessamento sexual) nessas ficções. Como método de pesquisa 
destas imagens, usaremos o mecanismo de pesquisa do Google (na aba de imagens), associando 
“nome da personagem + nome da telenovela”. Neste artigo, nossas buscas foram: “Preta / Da Cor do 
Pecado”; “Ellen/ Malhação”; “Raquel/ O Outro Lado do Paraíso”. Em diálogo com Samain buscamos 
compreender os fluxos e refluxos despertados a partir destas imagens, considerando as telenovelas 
como imagens coletivas que pensam o tempo e as sociedades. Ressaltamos também o lugar que as 
telenovelas ocupam na sociedade e na mídia brasileira e os atravessamentos comportamentais entre 
essas ficções e o viver em um Brasil racista e entusiasta de uma democracia racial que não existe. 
Com Azambuja e Monteiro dialogamos sobre como o audiovisual produz significados por meio de sua 
estrutura narrativa. Em Hall encontramos a possibilidade de pensar a política destas representações 
e o sentido que essas imagens despertam narrativamente a partir de articulações reais e ficcionais. 
Desse modo, não entendemos real e ficção como esferas opostas, mas vamos ao encontro do 
entendimento de ficções acionam e (re) formulam imaginários cotidianamente. Pretendemos, ao 
analisar imageticamente essas personagens que são mulheres negras, compreender quais 
salientações nos podem ser reveladas como sintoma de um panorama cultural e social acerca de 
uma realidade que historicamente nega o amor às mulheres negras. Delegando às essas mulheres 
um apagamento afetivo caracterizado sobretudo pela violência e pela submissão. O afeto é também 
imagem. As narrativas seriadas ficcionais ao longo do tempo se propõem a apresentar e representar 
o que é o afeto socialmente. Desse modo, não há como pensar um enfrentamento ao racismo e às 
violências de gênero sem que mulheres negras sejam vistas amando e sendo amadas.    

Palavras-chave: Afeto; Mulheres Negras; Telenovelas; Imagem; Cultura.   
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1 INTRODUÇÃO 

A proposta deste texto é refletir sobre fatores narrativos, estéticos, sociais e 

imagéticos de como as tramas afetivas (amorosas) de personagens interpretadas por 

mulheres negras estão sendo representadas nas narrativas ficcionais contemporâneas – as 

telenovelas. Para essas indagações, propomos aqui a análise de três personagens: Ellen 

(Heslaine Vieira), Raquel (Erika Januza) e Preta (Taís Araújo), nas telenovelas brasileiras, 

exibidas pela Rede Globo de Televisão, respectivamente: “Malhação Viva a Diferença” 

(2017), “O Outro Lado do Paraíso” (2017) e “Da Cor do Pecado” (2004). Neste artigo, 

buscamos tensionar aspectos da afetividade dessas personagens que podem ser pinçados a 

partir dos conjuntos de imagens que são encontrados quando buscamos no Google a 

combinação “nome da personagem + nome da telenovela”. Aliando essas buscas e o 

resultado dessas imagens ao enredo dessas mulheres negras (as personagens) na novela, 

entendemos que existem “requisitos estéticos” (Azambuja e Monteiro, 2018) que tocam 

sentidos e emoções a partir das narrativas de cada uma dessas personagens. Em nossa 

análise, trazemos uma espécie de “nuvem de imagens”, que se inspira na ideia de “imagens 

cruzadas” de Etienne Samain (2012), onde cada personagem será apresentada a partir das 

imagens que o Google caracteriza como “mais importantes”. Destacamos que, essas 

imagens cruzadas representam de certa forma um (re) arranjo algorítmico da própria 

plataforma do Google, que leva em consideração a atuação econômica, política e 

comunicacional dos conglomerados midiáticos na produção audiovisual como um todo. 

Desse modo, entendemos o afeto como um significado e um valor que organiza a vida 

comum e também como uma parte constitutiva dos sujeitos e das suas identidades. Aqui 

construímos uma análise cultural, na perspectiva política, conjuntural e que articula sempre 

produção e consumo (Moraes, 2016). As relações afetivas de mulheres negras em 

telenovelas e consequentemente na sociedade é o processo que está em investigação neste 

artigo.    

As imagens podem convocar afetos? Este é um desafio travado neste texto. 

Compreendendo que na conjuntura social e política do Brasil, que é racista - ver mulheres 

negras no cenário hegemônico midiático nos exige compreender que tanto as relações 

afetivas, quanto a ficção televisiva integram a cultura. Desse modo, a cultura torna-se um 

episódio comunicacional permeado pelos afetos dessas personagens que são mulheres 
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negras. A análise dos afetos, atravessados por questões de gênero e raça nos traz indícios 

para pontos teóricos e sociais importantes como a mestiçagem, colonialidade e 

interseccionalidade. Notamos que entre as personagens analisadas – Ellen, Raquel e Preta, 

ainda que ligadas por gênero e raça (todas são mulheres negras), nos deparamos com 

especificidades identitárias. Partindo de um cenário de consumo intenso das telenovelas e 

sabendo que esta narrativa articula diversos aspectos culturais da sociedade brasileira – que 

é racista e machista, entendemos que compreender as narrativas afetivas (amorosas) 

construídas na centralidade de corpos negros femininos são, em certa medida, inovações em 

nosso mercado de ficção televisiva.   

Neste texto, apresentamos análises de produtos comunicacionais diferentes: 

“Malhação Viva a Diferença” (2017), “O Outro Lado do Paraíso” (2017) e “Da Cor do Pecado” 

(2004). Essas telenovelas possuem diferenças tanto temporais/históricas (exibidas em 

horários distintos/ 13 anos de diferença de uma produção para outra), quanto narrativas 

(faixa de horário/ escritora (o) / direção/ estética visual). A proposta aqui é de estruturação 

de possibilidades teóricas e metodológicas, a partir de uma análise cultural que se dá pela 

imagem, para desenvolver o nosso ponto central que é problematizar como os afetos de 

mulheres negras são ficcionalizados nas produções audiovisuais contemporâneas da mídia 

brasileira. Para isso, percorremos alguns caminhos reflexivos acerca da dramaturgia da 

televisão (Pallottini, 2012), a imagem (Samain, 2012), a análise cultural (Moraes, 2016), a 

análise cultural de produtos audiovisuais (Azambuja e Monteiro, 2018), o amor (Bell Hooks, 

2020) e o feminismo latino-americano (Lélia Gonzalez, 2020). Dito isto, o que as imagens nos 

provocam a pensar sobre as narrativas afetivas de corpos negros e femininos nas telenovelas 

brasileiras?   

 

2 O PENSAR DAS IMAGENS NA ANÁLISE CULTURAL   

Entendemos neste trabalho a centralidade das narrativas ficcionais contemporâneas 

– as telenovelas, como espaço de vínculo entre cultura e comunicação. Nossas reflexões 

teóricas e metodológicas filiam-se em grande medida aos Estudos Culturais, mais 

precisamente à hipótese cultural de Raymond Williams (1969), que é a estrutura do 

sentimento. Na concepção do teórico, uma análise cultural parte do interesse e da 

preocupação com o sujeito em um processo ativo de produção de sentido na cultura. Daí, 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            833 

propomos um diálogo com os Estudos Culturais como base teórico-metodológica deste 

texto, para a compreensão de como as imagens das personagens negras e mulheres nas 

telenovelas podem indiciar suas tramas afetivas nestas narrativas. Desse modo, 

compreendemos as narrativas ficcionais televisivas como uma produção cultural, que agrega 

duplamente questões materiais e culturais, com processos e produtos comunicativos.    

Compreender os afetos em uma conjuntura espacial e histórica, é entendê-los como 

uma pulsão cultural. Diante disso, temos um desafio analítico, que é buscar o entendimento 

das manifestações afetivas na vida dessas personagens e consequentemente também o que 

esses hábitos afetivos representam socialmente. Ao buscar compreender ficcionalizações 

plurais (em três telenovelas diferentes), ressaltamos a importância da análise das diferenças 

para que possamos compreender o todo: “a linguagem audiovisual não se orienta para uma 

única direção e deve ser analisada em sua singularidade” (KORNIS, 2008, p.57). Desse modo, 

analisamos a produção audiovisual como um sistema cultural complexo, que passa a ser 

alterado por elementos diversos – que neste caso, são os afetos mobilizados por meio das 

imagens dessas mulheres negras, a partir de um jogo narrativo de presenças e ausências que 

tornam o seu conjunto (as narrativas destas telenovelas) inteiramente afetado. William 

(1969) propõe a estrutura do sentimento como categoria de análise para culturas 

genuinamente fomentadas pela classe trabalhadora. Diante disso, a telenovela é um 

produto singular e popular interessante para essa compreensão, pois apesar de ser uma 

produção economicamente onerosa (em termos de produção), seu consumo sempre esteve 

entrelaçado à vida material e cultural das classes mais populares, que se pensam em certa 

medida a partir das relações, problematizações e dinâmicas provocativas provenientes 

dessas narrativas televisivas.    

A busca pelas imagens que retratam a presença de mulheres negras que se 

relacionam afetivamente nas telenovelas, nos dá a possibilidade para acessar o próprio 

conceito de cultura. Partindo da ideia de que a vivência dos afetos é uma pulsão cultural, 

para os Estudos Culturais: “uma cultura são os sentidos comuns, o produto da experiência 

pessoal e social inteiramente comprometida de um homem [...] estes sentidos [...] são 

construídos enquanto vivemos, são construídos e reconstruídos de maneiras que nós não 

podemos saber antecipadamente”. (WILLIAMS, 1986, p.08). Desse modo, são as repetições, 

variações e rupturas na ficcionalização desses afetos – presentes nas narrativas televisivas, 
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que interessam neste artigo. No vivido, ainda que de forma inconscientemente, indagamos: 

quem pode se relacionar afetivamente? Que afetos estão determinados para cada espaço e 

para cada pessoa? É a partir da problematização do que seria determinante afetivamente 

para mulheres negras, que buscamos uma leitura complexificada desse processo social (o 

afeto) que pode ser percebido midiaticamente por meio das telenovelas. Assim, é possível 

identificar quais as tramas afetivas são, em certa medida, hegemônicas e contra 

hegemônicas nestas narrativas contemporâneas. A estrutura do sentimento, enquanto 

categoria de análise, prevê o entendimento das relações de força no mundo vivido. De modo 

que, na leitura de Hall (2003) isso só se torna possível dentro de uma especificidade 

histórica. Nesse sentido, compreender uma relação afetiva atravessada por gênero e raça 

nas telenovelas exige um esforço que vai além da compreensão de uma ideologia, mas que 

parte sobretudo dos sistemas simbólicos que se materializam em práticas culturais por meio 

dos textos e imagens que estão envolvidos nas produções de cultura.    

Sabendo que a cultura é uma condição constitutiva da vida social e que as produções 

de cultura, dentre elas as telenovelas, se dão na relação entre textos e imagens e nos 

sentidos atribuídos por meio da linguagem. Propomos aqui um diálogo dos Estudos Culturais 

com as reflexões de Etienne Samain (2012) acerca dos pensamentos das imagens. Para 

Samain, o mais importante é compreender nas imagens: “como elas existem, como vivem, 

como nos fazem viver” (2012, p.21). Buscando essas imagens dentro do espaço narrativo das 

telenovelas, temos um terreno fértil de palpitações culturais a serem desbravadas. No 

sentido de que, as narrativas ficcionais são basicamente imagens em deslocamento e diante 

deste entendimento é possível (re) pensar imaginários.     

[...] toda imagem (um desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, um 
fotograma de cinema, uma imagem eletrônica ou infográfica) nos oferece algo para 
pensar: ora um pedaço de real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar. 
(SAMAIN, 2012, p.22)      

Em certa medida, as imagens a serem analisadas neste trabalho apresentam 

características híbridas. Ao mesmo passo que são imagens advindas do audiovisual (da 

televisão), também não deixam de ser fotografias. E considerando a forma com que elas 

foram coletadas, na Internet, a partir do mecanismo de busca do Google, também podemos 

entendê-las como imagens eletrônicas. Diante das múltiplas formas de suporte e captação, a 

máxima se mantém: “toda imagem nos faz pensar [...] toda imagem é portadora de um 

pensamento, isto é, veicula pensamentos” (SAMAIN, 2012, p.22). O que nos interessa aqui é 
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como essas imagens se comunicam e dialogam entre si. Visto que, o próprio mecanismo de 

busca do Google já nos apresenta um certo “cruzamento de imagens”. Em diálogo com 

Samain (2012), ainda que ele não tenha pensado diretamente nas imagens em um contexto 

ficcional/digital e algorítmico, consideramos que o resultado da busca no Google é uma 

montagem. Diante disso, nos debruçaremos na análise dessas montagens que estão 

relacionadas às personagens Ellen (Heislaine Vieira), Raquel (Erika Januza) e Preta (Taís 

Araújo) e aos desdobramentos afetivos que ligam essas imagens à narrativa ficcional das 

telenovelas. Consideramos esses “pré-cruzamentos” de imagens como criações que em 

certa medida concentram pensamentos humanos, ideologias, memórias e também 

visualidades.     

Para as análises, aproximamos os Estudos Culturais como aporte teórico-

metodológico da problematização de Samain (2012) sobre o pensamento das imagens. 

Compreendemos em Gomes (2011), na sua leitura de Williams, que o: “dominante, residual 

e emergente são três categorias que Raymond Williams utiliza para descrever elementos de 

diferentes temporalidades e origens que configuram qualquer processo cultural” (p.43). A 

partir disso, propomos compreender o que é dominante, residual e emergente nas imagens 

de mulheres negras nas telenovelas em que elas vivenciam tramas afetivas. Quais os 

tradicionais e novos significados e valores dessas relações? O que em certa medida é 

hegemônico e o que está em transição nessas narrativas? É justamente nas transições de 

convenções que buscamos neste texto problematizar a estrutura do sentimento por meio 

das imagens, pois são os sentimentos em suas experiências e institucionalidades que 

marcam todas as culturas.    

Mudanças sociais implicam em mudanças culturais, portanto narrativas que 

perpassam questões raciais e de gênero trazem mudanças práticas para a compreensão do 

mundo vivido. Identificar o que é dominante, emergente e residual em narrativas 

contemporâneas que ficcionalizam o afeto para mulheres negras, é compreender como a 

possível narrativa dominante de uma democracia racial “pacífica” e de uma miscigenação 

“positiva” transforma-se em uma narrativa emergente em que afetos e espacialidades são 

disputadas por meio da pluralidade racial e como o residual de ambas as narrativas operam 

em um dialogismo de transição entre “afeto pacífico X afeto tensionado”, que se dá por 

meio das relações afetivas racializadas presentes nesses espaços.  
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3 APROXIMAÇÕES ENTRE TELENOVELA E TELEVISÃO   

Televisão é comunicação para uma grande quantidade de pessoas, em diferentes 

espaços e lugares. Por isso, muitos a consideram uma mídia de massa. Todavia, 

compreendemos que essa “massa” não é amorfa como indicava a Escola de Frankfurt4. 

Quando propomos o debate de narrativas exibidas na televisão, observamos que a 

telenovela possui a maior capacidade de derrubar resistências tanto sociais quanto 

acadêmicas, por ser a produção com uma das mais vastas mixagem de públicos. Entender a 

telenovela como um gênero é encontrar seu valor estético, que está justamente imbricado 

em suas características narrativas peculiares que lhe conferem um caráter tão particular 

midiaticamente e consequentemente social.   

A telenovela contribui para a discussão de problemas emergentes na sociedade civil – 

obviamente que nem sempre por vontade própria de seus produtores, mas sobretudo pela 

pressão social de movimentos organizados. Tais discussões são feitas tanto de forma sutil ou 

mais sistemática com a exploração do marketing social no desenvolvimento dos capítulos. O 

modo como a telenovela é escrita revela seu caráter dialógico, pois sua construção acontece 

ao mesmo tempo da sua exibição, assim entendemos aqui a telenovela como uma “obra 

aberta” e o público com um retroalimentador da mesma. Diante disso, presenciamos uma 

capacidade de fruição única que abarca tanto o espectador quanto o autor que alimenta sua 

trama a partir da sua audiência.   

Segundo Pallottini (2012) um terço do tempo da programação televisiva brasileira é 

voltado para a exibição de ficções. Ou seja, as telenovelas ocupam aproximadamente seis 

horas nas grades de programação dependendo da emissora analisada. A TV entra para o 

“hall” de eletrônicos indispensáveis para a população brasileira, mesmo em locais 

longínquos e situações sociais delicadas, vemos a televisão como “redenção” e elemento de 

“comunhão” entre as pessoas. A ficção de TV não é pura e nem busca uma pureza para se 

                                                 
4 No momento em que os frankfurtianos escrevem, o termo cultura de massa se reveste de um significado 

nitidamente ideológico. A influência da Escola ocorre no momento em que se consolida no Brasil uma indústria 

cultural. Existe por assim dizer uma coincidência entre a “importação” da teoria e a emergência de uma nova 

realidade social até então pouco discutida entre nós. (ORTIZ, 2016) 
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impor como uma narrativa audiovisual. Ela mescla teatro, cinema e acrescenta recursos do 

rádio com naturalidade e sem a necessidade imposição sobre eles.   

As mudanças estruturais que podemos visualizar nas telenovelas só são possíveis 

pela existência e desenvolvimento de múltiplas linguagens. Ela nem sempre é verbal, mas 

pode ser entendida a partir do uso e das articulações de linguagens como o cinema, a 

performance, os rituais e a música que estão todas coexistindo dentro de uma telenovela. O 

mundo material e o mundo simbólico são os grandes expoentes da narrativa ficcional 

televisiva. É a partir deles que são construídas as significações resultantes das interações 

sociais que também são históricas. Ambientes verbais e não-verbais são criados e mantidos 

para que a telenovela fale constantemente com seu público ainda que permaneça em 

“silêncio”. O cenário, a película de cores, os jogos de câmera e até mesmo o figurino dos 

personagens produzem discurso a fim de roteirizar questões de vida, sobretudo aquelas que 

perpassam os afetos, que neste artigo tem como centralidade as imagens de mulheres 

negras e suas personagens.    

  

4 MULHERES NEGRAS, TELENOVELAS E AFETO  

 Após discorrer sobre aspectos da análise cultural, o pensamento das imagens e a 

estrutura da telenovela, nos voltaremos agora a entender especificamente a existência de 

Ellen, Raquel e Preta nas narrativas de “Malhação Viva a Diferença”, “O Outro Lado do 

Paraíso” e “Da Cor do Pecado” respectivamente. Para tal, primeiramente, vamos transcrever 

a descrição das personagens disponível no site da Memória Globo 

(https://memoriaglobo.globo.com/) afim de levantar alguns aspectos que nos permitam 

pinçar questões as afetivas dessas mulheres no decorrer da telenovela que serão cruzadas às 

montagens de imagens encontradas a partir da busca no Google. Ellen (Heislaine Vieira) é 

descrita da seguinte forma:   

É hacker e moradora da periferia. Estuda na Escola Estadual Cora Coralina e vive 
com o irmão Anderson (Juan Paiva), a avó Das Dores (Ju Colombo) e a mãe Nena 
(Roberta Santiago). Fica dividida entre Jota (Hall Mendes) e Fio (Lucas Penteado), 
mas namora Jota. Ao concluir o ensino médio, ganha uma bolsa de estudos no 
exterior.  

Já Raquel (Erika Januza) é apresentada assim:     
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Amiga de Clara (Bianca Bin) e moradora no quilombo onde trabalha com capim 
dourado. Apaixona-se por Bruno (Caio Paduan) e enfrenta preconceito racial e 
social. Dedica-se aos estudos e se torna juíza.  

 

Por fim, Preta (Taís Araújo) é descrita da seguinte forma: 

 

Preta é uma jovem mulher maranhense, de bom caráter, bem humorada e 

romântica. Criada pela mãe, dona Lita (Solange Couto), nunca conheceu o pai. 

Apesar do passado triste, não é rancorosa: vê sempre o lado bom da vida e dá um 

jeito para sobreviver. Desde menina, ajuda a mãe vendendo ervas medicinais em 

uma barraquinha no centro de São Luís, no Maranhão. Quando não está 

trabalhando, dança o tambor de crioula com as amigas ou sai para se divertir com 

seu melhor amigo Helinho (Matheus Nachtergaele). Assim como Paco, Preta nunca 

se apaixonou e também mantém um relacionamento morno com o músico Dodô 

(Jonathan Haagensen). Quando Paco (Reynaldo Gianecchini) aparece em São Luís, 

Preta tem a certeza de que ele é o homem de sua vida. Mesmo contra a vontade da 

mãe, que não acredita nas boas intenções do rapaz carioca, Preta decide viver esse 

amor. No entanto, Preta é vítima de um golpe de Bárbara (Giovanna Antonelli), que 

consegue afastá-la de Paco. Ao saber pelo noticiário que Paco morreu em um 

acidente, quando retornava ao Rio de Janeiro, sente uma tristeza profunda que só 

é superada ao saber que carrega no ventre o fruto do grande amor de sua vida. 

Preta decide criar sozinha o filho Raí (Sérgio Malheiros), apenas com a ajuda da 

mãe e de Helinho, sem procurar a família de Paco.  

Percebemos já na definição das personagens, a existência de algumas características 

importantes para a nossa análise. Até pela extensão da descrição, vemos como Preta é 

apresentada de forma mais elaborada que Ellen e Raquel. “Da Cor do Pecado” é um marco 

temporal5 e a personagem interpretada por Taís Araújo também, visto que, popularmente, 

Preta é considerada a primeira protagonista negra contemporânea de uma telenovela em 

canal aberto. As três personagens têm suas apresentações marcadas por questões afetivas 

tanto sexuais, quanto familiares. Ellen vive um dilema amoroso na dúvida entre um menino 

negro (Fio) e um rapaz branco (Jota); Preta é apaixonada por Paco (homem branco) e tem 

sua trama afetiva desenvolvida em torno dele, apesar de também se relacionar com Dodô e 

Felipe (ambos negros) e Raquel apaixona-se por Bruno (homem branco).    

                                                 
5 Ver em: https://tvefamosos.uol.com.br/blog/nilsonxavier/2019/01/26/ha-15-anos-globo-lancou-1a-

protagonista-negra-em-novela-e-quase-nada-mudou/ 

https://tvefamosos.uol.com.br/blog/nilsonxavier/2019/01/26/ha-15-anos-globo-lancou-1a-protagonista-negra-em-novela-e-quase-nada-mudou/
https://tvefamosos.uol.com.br/blog/nilsonxavier/2019/01/26/ha-15-anos-globo-lancou-1a-protagonista-negra-em-novela-e-quase-nada-mudou/
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O protagonismo de cada uma dessas personagens se dá claramente por uma pulsão 

afetiva contínua dessas mulheres negras nas tramas em que participam. A vivência afetiva é 

o fator de vivacidade e manutenção imagética de Ellen, Raquel e Preta em suas respectivas 

narrativas. É importante ressaltar que Ellen e Raquel vivem uma virada “financeira” nas 

tramas. Enquanto Preta, ao longo da telenovela, vai vivendo uma destituição econômica. 

Nas imagens cruzadas vamos perceber como esses acontecimentos implicam nas questões 

estéticas dessas personagens. A partir disso, ressaltamos como falar em afetividade é 

também desvendar relações políticas que historicamente parecem ser silenciadas.    

Considerar gênero, classe e raça – em uma perspectiva interseccional (Kimberlé 

Crenshaw, 2002) é dialogar tanto com a manutenção da ordem social, quanto com a 

modificação dessa ordem, ressaltando que uma análise interseccional é, antes de tudo 

“enxergar a coalisão das estruturas, a interação simultânea das avenidas identitárias” 

(AKOTIRENE, 2019, p. 19). Ao problematizar essa tríade, caminhamos para o entendimento 

das integrações e opressões que sistematizam, até mesmo o afeto, nas construções culturais 

do mundo vivido.  

 

5 IMAGENS, MULHERES NEGRAS E AFETIVIDADES 

 

Para análise das personagens, tomaremos como metodologia a Análise Cultural e 

Audiovisual advinda dos Estudos Culturais e o cruzamento de imagens proposto por Etienne 

Samain (2012). No entanto, ressaltamos que desde o tópico anterior, em que trouxemos as 

descrições verbais das personagens, já estamos pensando as imagens.  

Visto que, uma descrição nada mais é que uma tentativa textual de traduzir imagens 

existentes em nosso imaginário e memórias. Como exposto anteriormente, a estrutura do 

sentimento de Williams (1979), vai nos ajudar a pensar as imagens em uma perspectiva de 

busca do que nelas é dominante, residual e emergente. A seguir, apresentaremos as 

imagens cruzadas:  
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5.1 ELLEN, “MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA” 

 

 

Figura 1: Ellen, Malhação Viva a 

Diferença  

Fonte: Google Imagens 

 

 

Figura 2: Ellen, Malhação Viva a Diferença 

 

Fonte: Google Imagens 

 

Em primeiro lugar, destacamos que a Figura 1 foi coletada no dia 28 de junho de 

2021. Já a Figura 2 foi documentada no dia 18 de julho de 2021. Sabendo da fluidez no 

digital, buscamos, com esse espaçamento temporal de coleta, identificar se essas imagens e 

pensamentos eram fixos nas buscas. Como notamos, apesar de haver majoritariamente uma 

repetição de imagens, elas aparecem em posições diferentes e algumas acabam 

desaparecendo e sendo substituídas, como é o caso da montagem na Figura 1 em que Ellen 

aparece ladeada por seus pares românticos: Fio (Lucas Penteado) e Jota (Hall Mendes). 

Partindo para nossa análise cultural por meio das imagens, notamos que há uma perspectiva 
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(cultural) dominante ao analisarmos a personagem Ellen. O dominante está justamente nas 

práticas legitimadas pelas hegemonias (Moraes, 2016), e vemos isso na reprodução de uma 

narrativa em que uma mulher negra, na dúvida entre uma relação afrocentrada ou 

interracial, acabará por ter o seu “happy end” em uma relação interracial. Isto fica marcado 

até mesmo na descrição da personagem Ellen no site Memória Globo: “Fica dividida entre 

Jota (Hall Mendes) e Fio (Lucas Penteado), mas namora Jota”. Aqui dialogamos com Fanon 

(2008), que ressalta que todas as relações são marcadas por questões raciais, de modo que, 

a decolonização também passa pelo afeto. Para o autor, há uma possibilidade de 

compreender revoluções culturais e sociais por meio das narrativas afetivas dos sujeitos e 

dos seus tensionamentos. Nesse sentido, a personagem interpretada por Heislaine Vieira 

acaba por corroborar com o pensamento cristalizado do “mito da democracia racial”, pois é 

muito emblemático que a personagem acabe por manter uma relação amorosa com alguém 

amplamente oposto à sua vivência social e racial.    

No entanto, ainda que seja visível esse aspecto cultural dominante e hegemônico, a 

personagem Ellen apresenta uma trama narrativa de afetividade em grande parte 

emergente em nosso pensar cultural. Ellen é uma mulher negra, que como vemos nas 

imagens tem uma vivência estética positiva dos seus traços identitários. Sendo retratada 

majoritariamente sorrindo, com seus cabelos black soltos e armados e com seu 

protagonismo sempre ressaltado, pois é raro que Ellen compartilhe sua imagem com 

alguém, salvo as raras imagens em que ela aparece com Jota e Fio. Nas buscas semelhantes, 

que aparecem como palavras-chaves, temos expressões como “trança” e “óculos”, que 

demonstram que a personagem acabou em certa medida se tornando também um ícone 

fashion. Outro ponto emergente são os afetos familiares, visto que tanto na apresentação 

no site Memória Globo – “vive com o irmão Anderson (Juan Paiva), a avó Das Dores (Ju 

Colombo) e a mãe Nena (Roberta Santiago)”, quanto nas imagens, há sempre a aproximação 

da personagem com sua família. Até mesmo nas palavras-chaves de buscas parecidas 

aparecem expressões como “mãe” e “Anderson” (que é o irmão de Ellen na trama). Outro 

ponto de pensamento que as imagens nos convocam é do lugar de intelectualidade que 

Ellen ocupa. Que mais uma vez é um aspecto cultural emergente e tensionador. Ellen é nerd 

(e hacker) e notamos como as imagens da personagem reforçam isso, retratando-a sempre 

de farda, mochila, de óculos ou ao lado de um globo geográfico. Apesar de ser apresentada 
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como “moradora de periferia”, as imagens de Ellen não retratam essa marginalidade social 

(pelo menos em um primeiro momento) e acabam por focar a sua vivência em espaços de 

ensino (escola, biblioteca, sala de aula). Apesar de uma certa continuidade narrativa 

hegemônica, sobretudo na escolha de seu “par romântico”, imageticamente Ellen rompe 

com as representações sociais tradicionais de mulheres negras em telenovelas. Saindo de 

um lugar de subalternidade para ser uma jovem negra com relações afetivas familiares, 

escolares e sexuais. Ellen tem uma virada econômica justamente por seu potencial 

intelectual (ganha uma bolsa no exterior). No entanto as imagens também nos deixam um 

não-dito: Ellen é inteligente e se tornou bem-sucedida, mas está sempre só.   

 

5.2 RAQUEL, “O OUTRO LADO DO PARAÍSO” 

 

 

Figura 3: Raquel, O Outro Lado do Paraíso 

 

Fonte: Google Imagens 
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Figura 4: Raquel, O Outro Lado do Paraíso 

 

Fonte: Google Imagens 

 

Assim como na análise das imagens da personagem Ellen, também coletamos a 

Figura 3 no dia 28 de junho de 2021 e a Figura 4 foi documentada no dia 18 de julho de 

2021. Novamente notamos que há uma repetição majoritária das imagens, mas existem 

também algumas aparições e desaparições, como é o caso da imagem [na figura 2] em que 

Raquel e Bruno estão se casando no altar. Tomando como base análise cultural, por meio 

das imagens, notamos na personagem Raquel uma perspectiva residual (cultural) em sua 

representação. Na apresentação, a personagem de Erika Januza é descrita como: “Amiga de 

Clara (Bianca Bin) e moradora no quilombo onde trabalha com capim dourado”. É nítido o 

apagamento imagético de Raquel no sentido de suas origens (sua ancestralidade), pois nas 

imagens não aparecem nenhuma referência ao quilombo e nem mesmo ao capim dourado. 

Outro ponto é que afetivamente essa amizade com Clara (mulher branca), também não nos 

é palpável visualmente, visto que, Clara não aparece em nenhuma das imagens. 

Esteticamente Raquel vive duas fases: uma com os cabelos majoritariamente presos e outra 

em que eles aparecem sempre soltos. É curioso notar como o uso do cabelo traduz 

expressões de poder da personagem. Quando Raquel é pobre e empregada doméstica seu 

cabelo aparece solto, ainda que ela esteja vestida com “fardamento” de doméstica. Nesse 

sentido, temos aqui uma dualidade em que seu cabelo é “livre” quando economicamente ela 

não é considera “próspera”.  Já nas imagens em que Raquel está esteticamente com adornos 
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ricos (roupas, joias, maquiagens) – ela já é juíza, seu cabelo está sempre em alguma medida 

preso. Aqui dialogamos com Hall (2016) que diz: “o sentido depende da relação entre as 

coisas no mundo – pessoas, objetos e eventos, reais ou ficcionais – e do sistema conceitual, 

que pode funcionar como representante mental delas” (p.36). Nesse sentido, pensamos o 

cabelo como uma estrutura de poder, que nem sempre está atrelado ao poderio econômico. 

Visto que, a estrutura de poder do Direito e de Raquel como operadora dele, passa a cobrar 

dela uma submissão estética que ela não tinha até mesmo quando estava em uma situação 

de vulnerabilidade econômica e social.    

Assim como a personagem Ellen, Raquel também traz uma perspectiva cultural 

dominante em relação aos seus enlaces afetivos. No caso da personagem de Erika Januza, 

sua relação com Radu (Thiago Tomé), que é um homem negro, é apagada totalmente na 

descrição do site Memória Globo, pois nada é citado sobre isso, ficando a impressão de que 

Raquel se relaciona apenas com Bruno (que é um homem branco). No entanto, essa relação 

aparece nas imagens, visto que Radu é colocado ladeado de Raquel em vários momentos. 

Em contrapartida, apesar de juntos, as imagens de Radu e Raquel não são afetivas e poéticas 

como as que ela aparece com Bruno. Com o personagem de Caio Paduan ela aparece 

abraçada, sorrindo, beijando e sempre com um ar de plenitude. Mais uma vez a narrativa 

hegemônica da democracia racial, que romantiza os relacionamentos interraciais, é 

protagonista. O “happy end” de Raquel é com Bruno e não com Radu. Bell hooks (2020) 

levanta várias perspectivas para a compreensão do afeto na contemporaneidade. Para ela, o 

amor tem um lugar significativo na vida e na cultura, sendo ele uma das mais potentes 

manifestações de pulsão de vida. Notamos isso na análise de cultural da personagem Raquel, 

pois o seu sucesso enquanto mulher negra é muito mais atrelado à sua relação afetiva com 

Bruno (seu casamento), do que com sua ascensão social por meio dos estudos que a levam a 

ser juíza.   

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________                                      

XV SEMIC – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                            845 

 

5.3 PRETA, “DA COR DO PECADO” 

 

 

Figura 5: Preta, Da Cor do Pecado 

 

Fonte: Google Imagens 

 

 

 

Figura 6: Preta, Da Cor do Pecado 

 

Fonte: Google Imagens 

 

Assim como nas análises anteriores deste artigo, também coletamos a Figura 5 no dia 

28 de junho de 2021 e a Figura 6 foi documentada no dia 18 de julho de 2021. Em 

consonância com as montagens anteriores, também notamos que as imagens se 

apresentaram em posições diferentes à medida em que fizemos uma nova coleta depois de 
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um espaço temporal. Ressaltamos ainda, que “Da Cor do Pecado” (2004) e 

consequentemente Preta são os objetos mais antigos deste trabalho e por isso apresentam 

particularidades importantes nesta análise cultural e audiovisual. O primeiro ponto a ser 

destacado é que o racismo é naturalizado em “Da Cor Pecado” (começando pelo nome da 

telenovela). Em nenhum momento da trama se questiona o porquê da narrativa de vida do 

personagem de Taís Araújo ser majoritariamente atravessado por percalços, até mesmo em 

seu relacionamento afetivo-sexual com Paco (homem branco). Esteticamente é interessante 

notar nas imagens como o cabelo de Preta passa por uma intervenção química – um 

alisamento, para depois ser “cacheado”. De certa forma a intenção não é que ela tenha uma 

estética branca, mas um cabelo crespo (como é naturalmente o da atriz) não seria aceito 

para uma protagonista. Em uma análise cultural, percebemos que a personagem de Taís 

Araújo não transita como Ellen e Raquel em aspectos residuais e emergentes, ou seja, apesar 

de ser uma mulher negra, Preta tem toda a sua estrutura emocional fincada em 

pensamentos dominantes e hegemônicos. A busca incessante pelo amor de Paco (homem 

branco) e a separação familiar de suas origens e ancestralidade são marcas afetivas 

importantes da personagem. A mãe e os amigos de Preta de São Luís do Maranhão, sua 

cidade de origem, praticamente somem no decorrer da novela e esse apagamento não é só 

textual, mas também imagético, como vemos nas montagens. Mais uma vez, a possibilidade 

de uma vivência afetiva estritamente interracial é colocada. Preta se relaciona com Dodô, 

que é negro. No entanto, já na descrição da personagem esse relacionamento é colocado 

como fracassado. Tendo mais uma vez o “happy end” de uma mulher negra atrelado à uma 

relação interracial.    

Outro ponto importante é a maternidade. Das personagens que analisamos neste 

artigo, só Preta é mãe. Imageticamente notamos como a figura da personagem de Taís 

Araújo sempre aparece relacionada à Raí, seu filho na trama. Aqui dialogamos com Lélia 

Gonzalez (2020), que ressalta como a mulher negra sempre exerceu um papel importante no 

âmbito da estrutura familiar e como a maternidade, sendo ela real ou simbólica representa 

uma espécie de resistência aos efeitos do capitalismo e aos valores da cultura ocidental 

burguesa. Vale ressaltar também a questão da mestiçagem, visto que, Preta tem um “fruto” 

(filho) da sua relação com Paco. Aqui notamos como a mestiçagem permeia nossas 

narrativas ficcionais e consequentemente nossa cultura. Daí a necessidade de “analisar seus 
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efeitos e suas consequências no processo da formulação da identidade nacional e seu 

contrapeso na problemática da formação da identidade negra ou afro-brasileira” 

(MUNANGA, 2019, p. 54). Relações interraciais são recorrentes nas telenovelas brasileiras, 

sendo que majoritariamente quando mulheres negras possuem uma jornada amorosa, a 

pessoa com quem elas se relacionam não são racializadas. Preta por vezes nos parece um 

marco histórico distante, mas é visível como ela ainda está viva, em certa medida, em Ellen e 

Raquel mesmo depois de 13 anos.   

 

5 CONSIDERAÇÕES AFETADAS    

  

A proposta de uma análise cultural e audiovisual partindo das imagens de mulheres 

negras em telenovelas, perpassando suas teias afetivas foi uma espécie de experimentação 

comunicacional e cultural que deu origem as reflexões deste artigo. Como levantado por 

Moraes (2016), a análise cultural é conjuntural e política, o que faz com este artigo não seja 

neutro, muito pelo contrário, ele se dispõe a tensionar a produção de telenovelas que 

historicamente são racistas e constroem narrativas ficcionais ancoradas nestes aspectos de 

subjugação e apagamento de pessoas negras. Entretanto, é necessário debruçar-se sobre as 

fissuras, pois entendemos que as telenovelas são produtos que ao longo dos anos estiveram 

ligados à produção de sentido das classes populares e marginalizadas e sabendo os aspectos 

estruturais e sociais do nosso país, é possível compreender que raça e classe andam juntas, 

também perpassadas pelas questões de gênero. Pensamos aqui as imagens como 

fenômenos, no sentido de que elas participam de um sistema de pensamento (Samain, 

2012). A existência da imagem é sempre combinatória e percebemos isso ao propor 

incitações reflexivas sobre como vemos e pensamos Ellen, Raquel e Preta por meio das 

imagens.    

A imagem nesta análise cultural e audiovisual é um sintoma. Afinal, “as imagens que 

compartilhamos podem nos ajudar a compreender o mundo em que vivemos” (AZAMBUJA 

& MONTEIRO, 2018, p.55). Nesse sentido, acabamos por nos deparar com “políticas de 

representação” – que por vezes foram dominante, residual e emergente - a respeito da 

vivência afetiva de mulheres negras nestas telenovelas. Como aponta Hall (2016), 

representar é poder. E é preciso compreender as representações sobretudo em seus efeitos 
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e consequências. O entendimento das relações amorosas a partir da ficcionalização dos 

afetos, nos leva a reflexão de como a ficção é uma das grandes tecnologias contemporâneas. 

Não apenas no sentido dos dados ou técnicas, mas de como a narrativa em si é potente ao 

inaugurar ou tensionar antigas e novas práticas sociais. O que é visível, dizível e pensável 

necessita da estrutura ficcional (imagética) para integrar a paisagem do possível.   

Assim, mulheres negras assistindo mulheres negras amando e sendo amadas é 

revolucionário. A partir do contato com narrativas em que mulheres negras existem e 

resistem por meio dos seus afetos, podemos repensar possibilidades de emancipação 

cultural, por meio do amor, a partir de cada espectadora e espectador. Telenovelas ao longo 

da História estão propondo compreensões acerca da universalidade dos afetos, porém 

recorrentemente apostando em amores ancorados na branquitude e nas hegemonias de 

gênero e classe. Para nós, os afetos tem cor e comunicam! E essa certeza nos orientou para 

a escolha das personagens analisadas neste artigo. Bell Hooks (2020) nos atenta para 

“prestar atenção minuciosa a tudo que a grande mídia, especialmente filmes e revistas, nos 

diz a respeito do amor” (p.37). Nesse sentido, no cenário brasileiro, é de suma importância 

que esta atenção seja voltada para as nossas telenovelas. Para além das construções 

narrativas, é necessário compreender que para muitas pessoas, sobretudo mulheres negras, 

o afeto tem função curativa.   

Sabemos que personagens como Ellen, Raquel e Preta não são ideais, como nenhum 

personagem é.  Mas o que se sabe também é que a presença de Heislaine Vieira, Erika 

Januza e Taís Araújo como protagonistas de jornadas afetivas em uma telenovela é fruto de 

lutas populares intensas no âmbito do feminismo negro, da representatividade e das 

avenidas identitárias. Ellen, Raquel e Preta são corpos negros amando na TV. Mulheres 

complexas que travam suas jornadas pelo bem-viver. Os passos para que o afeto substitua a 

morte na vida de pessoas negras vêm de longe. E eles, mesmo que aos poucos, estão 

pintando na tela. É como diz Bell Hooks (2020): “confrontar o desamor de modo honesto e 

realista é parte do processo cura” (p.51).  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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KNOWING AIM AT THE HEART: IMAGES AND THOUGHTS ABOUT THE AFFECTS OF BLACK 
WOMEN IN BRAZILIAN SOAP OPERA 

 

ABSTRACT  

 

The purpose of this article is to build a cultural analysis of the television serial narratives – soap 
operas, based on the crossing of images of black characters and women who relate lovingly (with 
sexual crossing) in these fictions. As a search method for these images, we will use the Google search 
engine (in the images tab), associating “character name + telenovela name”. In this article, our 
searches were: “Preta / Da Cor do Pecado”; “Ellen/Malhação”; “Raquel/O Outro Lado do Paraíso”. In 
dialogue with Samain we seek to understand the ebbs and flows aroused from these images, 
considering telenovelas as collective images that think about time and societies. We also emphasize 
the place that soap operas occupy in society and in the Brazilian media and the behavioral crossings 
between these fictions and living in a racist Brazil that is enthusiastic about a false racial democracy. 
With Azambuja and Monteiro we talk about how the audiovisual produces meanings through its 
narrative structure. In Hall we find the possibility of thinking about the politics of these 
representations and the meaning that these images arouse narratively from real and fictional 
articulations. In this way, we do not understand real and fiction as opposing spheres, but we meet 
the understanding of fictions that trigger and (re)formulate imaginaries on a daily basis. By analyzing 
these characters who are black women, we intend to understand which highlights can be revealed to 
us as a symptom of a cultural and social panorama about a reality that historically denies love to 
black women. Delegating to these women an affective erasure characterized above all by violence 
and submission. Affection is also image. Fictional serial narratives over time aim to present and 
represent what affection is socially. In this way, there is no way to think about a fight against racism 
and gender violence without black women being seen as loving and being loved. 

 

Keywords: Affection; Black Women; Soap Operas; Image; Culture 
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CORPORALIDADE NA ENCRUZILHADA 
 

Elisângela Gomes 1 

Luciene de Oliveira Dias2 

 
 

RESUMO 
 

Proponho discutir corporalidade através de cruzamentos de imagens para borrar o imaginário oficial 

construído por imagens retratadas pelo olhar do “outro”. Essa visão exógena construiu 

representações vazias de uma presença complexa e permanente de africanas e africanos na diáspora. 

Fragmentadas em sua experiência pela impossibilidade de autorretratá-la, sobraram pedaços, partes 

que mesmo unidas através do tempo, não formam o todo. O que resta para nós, descendentes, é 

recontar através de fragmentos de memória contidos em nossa corporalidade. Ao realizar a 

montagem com imagens cruzadas, composta por fotografias de acervo pessoal do século XXI e 

gravuras de Jean-Baptiste Debret do século XVIII, faço um deslocamento temporário do todo, dando 

margem para perceber o que há de diferente. Quando me detenho em pedaços, partes específicas 

do meu corpo, acesso uma lembrança singular, até mesmo datada na memória, mas que reverberam 

na atualidade. É pelo fragmento de memória corporal que a narrativa inicia e se mistura às vivências 

de minhas ancestrais. No processo da diáspora negra, me encontro na encruzilhada e nela acesso 

histórias que remontam a memória individual e coletiva a partir de uma presença que se dá dentro 

da experiência vivida.    

  

Palavras-chave: Corporalidade. Escrevivência. Memória. Imagens cruzadas. Encruzilhada.  

 

 

 
1 QUEM CHEGOU PRIMEIRO, QUE CONTE SUA HISTÓRIA  

Sou composto de pele, ossos, veias, músculos e sangue. Posso ser quente, áspero, 

frio e macio. Sim, eu posso mudar de temperatura e de estado, sou constituído da 

impermanência, estou sempre em movimento.   

Venho percorrendo diversas texturas. Superfícies quentes, úmidas, molhadas, 

rugosas, ásperas, pontiagudas, lodosas, macias. Nos lugares em que me senti confortável, 

ousei permanecer por mais tempo.    

O chão que me acolheu ficou marcado. Ora por uma marca semelhante a um 

carimbo, com contornos iguais, ora pela deformidade de uma passada rápida, confundindo 

minhas pegadas às de um animal de médio porte.   

                                                 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade Federal de Goiás. E-mail: 

zanzamaio@gmail.com Bolsista CAPES.   

2 Doutora em Antropologia (UNB), Professora adjunta da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) e 

(PPGPC/PPGCOM) da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: lucienediasufg@gmail.com. 

mailto:zanzamaio@gmail.com
mailto:lucienediasufg@gmail.com
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Existo para dar sustentação. Se for preciso, posso ganhar velocidade, e veloz posso 

confundir os olhos de quem me persegue. Das coisas que eu sei muito bem: sustentação e 

perseguição, pois minha existência é atravessada por essa contradição.   

Para contar a minha história eu precisei fugir, assim como outros que encontrei pelo 

caminho. Em muitos momentos não estive só, fugimos juntos e toda desenvoltura que 

tenho, utilizei a nosso favor. Como eu disse, sou feito de pele e de sangue, e também 

sangrei, estive debilitado e quase coloquei tudo a perder.    

Já estive em posição fúnebre, flutuando inerte em águas gélidas. Suspenso no ar, 

testando as minhas capacidades de equilíbrio. Nunca ando só, porque sou duplo, não 

pensem que isso é uma espécie de charada, mas uma coisa é fato, eu sou feito de 

contradição.     

Estou aqui por um ato de ousadia, ocupando temporariamente esse espaço que me 

cabe. Mas a minha natureza é de abrir caminhos, talvez as minhas passadas possam ter 

transformado alguns lugares, não posso afirmar, porque continuei sem olhar para trás.   

Os pés de minhas antepassadas se mesclam aos meus. É nessa mistura, dada por um 

cruzamento visual que busco refletir a construção de corporalidades negras, presentes nas 

imagens feitas por múltiplos olhares que se encontram na encruzilhada abrindo-se a 

diferenças e outros caminhos no processo da diáspora negra, partindo das minhas próprias 

vivências.  

 

2 COMO CHEGUEI AQUI  

O artigo compõe a discussão da tese de doutorado que tem como objetivo discutir a 

presença dos valores civilizatórios africanos na diáspora negra. Como campo de estudo 

analiso a corporalidade negra na Capoeira Angola de Goiânia. Faço uma discussão de 

territorialidade e o lugar emblemático que Goiânia ocupa nesse cenário.    

Em certa medida, a pesquisa que está em andamento é uma continuidade da 

dissertação defendida  em 20193, na qual apresentei a narrativa literária como mecanismo 

possível de compreensão das identidades negras. Faço essa observação para pontuar que, 

                                                 
3 Dissertação disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9424>. Acesso em: 10 de jul. de 

2021. 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9424
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embora a obra literária Becos da Memória (2019) da Escritora Conceição Evaristo não 

apresentasse imagens em sua visualidade para a composição narrativa, a literatura em seu 

ato descritivo-narrativo proporcionou a formação de imagens.   

O ato de contar histórias, presente na narrativa literária propõe a formação de 

imagens com a contribuição de quem escreve, e na ausência de descrição de fisionomia, por 

exemplo, o contexto social e histórico de quem acessa a leitura, interfere na construção das 

personagens e dos lugares autorizados ao seu pertencimento. Portanto, a literatura negra 

rompe com alguns limites de construção imagética, ao passo que insere personagens em 

lugares negados historicamente e denuncia o racismo implícito na construção social, que 

pode, inclusive, estar presente no ato da leitura.   

Portanto, não só no contexto social, como nas representações midiáticas, imagéticas 

e literárias existe uma assimetria de direitos de representar e ser representada, sendo assim, 

a pergunta que movimenta essa escrita reflete as possibilidades de borrar o imaginário 

oficial construído por imagens retratadas pelo olhar do “outro”.   

Nesse contexto de estudo temos a cidade de Goiânia construída a partir de um 

imaginário coletivo permeado pela cultura sertaneja e pelo indivíduo branco. As novelas, os 

comerciais e a maneira como a capital se lança no cenário nacional reforçam esse 

estereótipo. Mas, basta uma imersão para descobrir a herança africana que foi disseminada 

através do Candomblé, da Capoeira, da Congada, do Maculelê, do Afoxé e do Samba e suas 

vertentes.    

Entendo que o corpo negro está na encruzilhada das representações imagéticas e das 

narrativas. Portanto, ele chega no primeiro plano, primeiro que a fala e a escrita e transporta 

consigo as memórias e vivências incorporadas.   

Essa experiência complexa perpassa pela dimensão individual, mas também coletiva, 

de cada corpo na medida em que experimenta o racismo e por ele tem sua presença 

invisibilizada. Ao ser visto, o corpo negro é alvo de comparação e categorização pelo olhar 

europeizado de quem o vê. Por se distanciar das características fenotípicas e culturais do 

conceito de beleza, inteligência e dos valores socioculturais europeus, é inferiorizado e 

desumanizado.   
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Portanto, abrir essa escrita, com a narrativa dos pés é uma tentativa de simbolizar a 

fragmentação do corpo negro, iniciada no período da escravização e em curso, como aponta 

Achille Mbembe (2018) ao discutir sobre a necropolítica. Corpos fragmentados física e 

epistemologicamente além de silenciados em contar suas próprias histórias e percursos.   

Como borrar esse imaginário da invisibilidade negra? Um caminho possível para 

tentar alcançar respostas é trazendo o corpo como protagonista e narrador da sua 

experiência de vida para que ele elabore e reelabore esses “olhares” e narrativas.    

Dar voz ao fragmento do corpo é uma forma de propor uma contra narrativa, e para 

isso lanço mão do conceito crítico-literário de escrevivência cunhado por Conceição Evaristo 

(1996). A afirmação do “eu” enquanto sujeito social, contamina a escrita com as 

experiências de vida. Essa escrita dialoga com outras vidas negras, que são atravessadas pelo 

contexto social histórico. Contexto esse, construído e articulado para que os lugares de 

subalternidade sejam preenchidos por corpos negros, e os lugares de poder permaneçam 

brancos em sua acepção (GOMES, 2019).   

A construção de uma contra narrativa se dá na montagem de uma contra visualidade, 

ou seja, uma outra maneira de visualização da história, colocando em questão a legitimidade 

da hegemonia ocidental e europeia, reivindicando, portanto, o direito a olhar (MIRZOEFF, 

2016).   

A essa proposta, acrescento ainda, o direito de nos percebermos na totalidade de 

sentidos que extrapolam o ver. Como nos propõe o conceito da cosmopercepção, elaborado 

pela socióloga nigeriana Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí (2012), no qual a cultura com base iorubana 

não sobrepõe a visão em detrimento dos outros sentidos, a escuta, é mais predominante por 

sermos baseados na oralidade, mas o sentido da fala, tato e o paladar não ocupam lugar 

menor.    

Como princípio metodológico, proponho um cruzamento de imagens com fotografias 

de acervo pessoal e de família do século XXI com as gravuras de Debret do século XVIII. Esse 

método é inspirado através da criação do Atlas Mnemosyne por Aby Warburg em 19054. 

                                                 
4 Mnemosyne é uma disposição fotográfica agrupadas por temas e dispostas umas ao lado das outras, borda 

com borda por todo espaço formando quadros de fotografias. Diversificados em sua cronologia e em seus 

temas, porém reunidos em uma mesma escolha cromática, que serve para pôr em cena todas as 
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Criado com o intuito de ser um resumo de imagens de certos temas estudados para servir de 

lembrete, mas que em 1924 revelou-se em um pensamento por imagens, uma memória no 

trabalho, teorizado pelo autor Didi-Huberman (2013).    

Atrelado a isso e partindo do princípio de que a visualidade é central para a 

construção da vida social ocidental, analiso a porta de entrada da produção, imagem em si 

na modalidade social, categorias propostas por Gillian Rose (2001).    

Analiso, portanto, a intenção do Debret no ato da produção das imagens 

selecionadas refletindo os significados sociais partilhados socialmente. Questiono como 

somos levadas a olhar para determinadas imagens e acreditar que elas são de fato reais e 

representativas de um contexto histórico, sem questionarmos o que não foi retratado.   

 

3 MEMÓRIAS NA ENCRUZILHADA 

Sem intermédio para pisar no chão, meus pés podem ficar aterrados, em contato 

direto com a superfície, nessa posição, despertam a sensação de enraizamento. Esse 

movimento íntimo aciona a lembrança das histórias contadas que revivem na minha pele.   

A superfície que acolhia os pés das minhas mais velhas era o chão dos canaviais, das 

senzalas e das casas grandes, o chão do passeio público, pois nem as calçadas eram destino 

para esses pés.    

Os pés descalços de minhas ancestrais denunciavam a escravidão vigente. Seus pés 

eram impedidos de calçar sapatos e sem proteção para o trabalho, eram frequentemente 

machucados ou aleijados, e também foram porta de entrada para diversas doenças. Quando 

adoecidos e até mesmo mutilados, recebiam cuidados das mãos que habitavam o mesmo 

corpo, ou das mãos de outras iguais. As raízes e folhas emergidas em água e sal e o 

conhecimento no manejo eram o remédio.   

Esse trânsito de memórias e sensações emergiram do movimento de enraizamento 

dos meus pés. Eles aguçaram lembranças relatadas pela minha bisavó, que contou para a 

minha avó, que contou para mim. Essa continuidade histórica se forjou na minha 

                                                                                                                                                         
heterogeneidades possíveis: contrastes entre o conjunto e seu detalhe; jogos de perspectivas entre fotografias 

inversões da orientação espacial e anacronismos (DIDI-HUBERMAN, 2013).    
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corporalidade, e por isso, compreendo uma história complexa, de resistência, 

compartilhamento e cuidado.    

Agrego as histórias de minha avó às minhas lembranças reconstruindo a memória 

coletiva experienciada por nós. Compreendo que a memória de um povo só pode ser 

legitimada pela experiência, e por isso rejeito as premissas de artistas viajantes, que nos 

retrataram sem considerar nossa subjetividade.    

Atrelado a noção de pitoresco5, o artista viajante tinha como pressuposto ultrapassar 

as fronteiras da Europa em busca de novas cenas. “A falta de conhecimento quase total a 

respeito da natureza e da cultura das Américas, a novidade das cenas naturais e humanas 

retratadas por artistas que lá estiveram, pareciam corresponder plenamente à categoria 

proposta por Gilpin”6 (MATTOS, 2007 p. 410).    

Portanto, a busca pelo pitoresco revelou uma produção de imagens com um olhar 

galgado na cultura europeia. Esse parâmetro revela a relação de poder do europeu que 

retrata e a população negra que, por sua vez não tinha como interferir nesse processo. É 

importante pontuar que essas imagens produzidas por artistas viajantes forjaram também 

uma identidade nacional, ao passo que foram utilizadas como documento “fiel” à realidade 

do país no século XIX (MATTOS, 2007).   

Como objetos, fomos observados e retratados de maneira fragmentada e por esses 

fragmentos a “memória oficial” da presença africana da diáspora foi consolidada. 

Conduzindo nossa história ao silêncio alterando nossa noção de pertencimento a 

autoafirmação (POLLAK, 1989).    

Essa noção de memória coletiva impacta na construção do presente. Portanto, 

transito no tempo para borrar imagens que foram produzidas por corpos que não 

vivenciaram a mesma experiência e julgaram que nós não éramos dignas de sermos vistas, e 

por esse motivo, construíram imaginários a partir de um recorte que tornou as histórias de 

                                                 
5 William Gilpin, Three Essays: on Picturesque Beauty, On Picturesque Travel, and on Skeching Landscape, 

London, 1794. 

6 O conceito de “artista viajante” nasceu, de acordo com Dawn Ades, associado a outro termo cunhado no final 

do século XVIII e popularizado através da obra de William Gilpin: o pitoresco. Em seu Three Essays”, mais 

especialmente, em seu On picturesque travel o autor analisa o prazer que advém das viagens, aparentemente 

realizadas sem um objetivo definido, argumentando que o fim das mesmas seria a busca pelo pitoresco. 
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minhas ancestrais invisíveis. Para gerar esse trânsito temporal, faço essa montagem de cinco 

imagens (Foto 1) contendo fotografias do meu acervo pessoal (séc. XX e XXI) e aquarelas 

produzidas por um artista viajante, Jean-Baptiste Debret (séc. XIX), a fim de perceber entre 

elas os detalhes forjados e àquilo que não foi visto.  

   

Figura 1: Imagens cruzadas, montagem realizada pela autora com fotografias de acervo pessoal e 

gravuras de Debret do século XVIII  

 

Fonte: Da autora 

 

As fotografias e aquarelas dispostas como mosaico representam o movimento de 

ruptura de tempo, espaço e representações. Os espaços em branco denunciam os 

silenciamentos pela falta de representação das nossas narrativas. Representam a 

fragmentação das nossas histórias e a necessidade de preencher os vazios das memórias 

com a invenção.    

Jean-Baptiste Debret (1768-1848) foi um dos primeiros artistas a retratar cenas do 

cotidiano no período da escravidão, sobretudo no Rio de Janeiro. Suas aquarelas têm ampla 

circulação e são frequentemente citadas, em fontes oficiais: livros de história e história da 
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arte, materiais e livros didáticos, como documentos que contam a história da escravidão no 

Brasil.    

A estrutura social pautada na escravidão não atendia os princípios de moral e ética 

colidindo com o neoclassicismo francês7, escola de Debret. Portanto, suas representações 

contribuíram para retratar a presença africana pautada pela narrativa idealizada e de 

falseamento (NAVES, 1996).   

Parto do entendimento de que toda imagem carrega consigo o pensamento de quem 

produziu, mas também de quem olhou (SAMAIN, 2012). Sendo assim, busco um cruzamento 

de imagens capaz de borrar essa compreensão de harmonia e até mesmo de naturalização 

da escravidão retratada nas aquarelas de Debret.    

Compartilho da compreensão de Belting (2009) discutida por Ana Maria Mauad de 

que, a produção da imagem parte da necessidade de simbolizar, portanto as imagens se 

reciclam no processo contínuo de produção de sentido (MAUAD, 2014). Sendo assim, existe 

a necessidade de reagir e questionar as imagens que foram produzidas buscando transgredir 

os significados atribuídos a elas. A cultura é uma das possibilidades de garantia da 

humanidade, identidade e memória, sobretudo da população negra, que passou pelo 

processo diaspórico. Portanto, cultivar e multiplicar a cultura nas suas inúmeras 

manifestações é um ato de resistência em um contexto social e histórico de sistemáticas 

tentativas de apagamento das origens africanas.   

A capoeira, hoje reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 

pela Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), foi 

criminalizada no Brasil até 1930, sendo considerada uma prática incivilizada e perigosa para 

a ordem e os costumes das elites (ALBUQUERQUE, 2009).   

A capoeira como prática africana, deve, portanto ser vivenciada através de uma 

afroperspectiva8, ou seja, considerar o protagonismo epistemológico e corpóreo de negros e 

                                                 
7 Neoclássico não era somente uma corrente artística, mas sim um grande movimento do século XVIII que 

prezava pela virtude exemplar, pela igualdade, pela moral, exaltando a pátria, os direitos dos homens e os bons 

costumes. O Neoclassicismo defendia um ideal de pátria inspirado nos feitos da Antiguidade Clássica, 

baseando-se nos ideais iluministas, os quais impulsionavam a razão. As cores puras, as linhas geométricas e a 

simetria, revelam a perfeição do Neoclássico (PELEGRINI; TUTUI, 2013). 

8 Filosofia afroperspectivista é uma maneira de abordar as questões que passa por três referências: 1ª) 

Afrocentricidade; 2ª) Perspectivismo ameríndio; 3ª) Quilombismo. Alguns aspectos da formulação intelectual 
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negras, “assumindo que o corpo é um outro tipo de pensamento, a corporalidade tem uma 

lógica própria de pensar” (SODRÉ, 2001, p. 35).   

O pensamento “Sambo: logo existo” pertencente à discussão de afroperspectiva 

apresentada pelo filósofo Renato Nogueira me encoraja a realizar essa pesquisa, pois 

compreendo a importância de analisar os fenômenos que vivencio, enquanto uma mulher 

negra e analisá-los na perspectiva acadêmica, causando um transbordamento das fronteiras 

epistêmicas. Esse “olhar de dentro” impele sobre mim a condição de sujeito e não mais de 

objeto. Situação essa a qual a população negra e outros grupos tidos como minorias sociais 

ficaram subordinados.    

Para Hall (2005), a formação da identidade para pessoas que atravessaram fronteiras 

no processo diaspórico [...] retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas 

tradições e carregam os traços das culturas, das linguagens e das histórias pelas quais foram 

marcadas. Portanto, a continuidade das nossas epistemologias está na sobrevivência dos 

nossos corpos.   

Para fins de análise das imagens, separei em dois quadros para que elas ficassem 

ampliadas. Na imagem Vivências em Capoeira Angola (2019), busco remontar a prática 

cultural através de um processo de retomada da humanidade da pessoa negra. 

 

Figura 2 : Vivências em Capoeira Angola (2019) e Joueur d'Uruncungo (1826) 

 

Autoria: Grupo de Capoeira Angola Calunga e Jean-Baptiste Debre 

 

                                                                                                                                                         
feita por Molefi Asante articuladas com certas questões suscitadas pela etnologia amazônica de Eduardo 
Viveiros de Castro com a formulação política do quilombismo de Abdias do Nascimento (NOGUEIRA, Renato, 
2015). 
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A capoeira como um espaço pleno para a livre expressão e encontro entre 

musicalidade e corporalidade, proporciona a prática do toque do berimbau em um contexto 

de acolhimento, aprendizagem e exercício constante de luta pela liberdade.    

As pessoas ao redor da roda são também participantes e estão inseridas no processo 

de aprendizagem, interação e troca, portanto rompem com essa lógica do espectador 

observador partindo para um olhar que age e ao agir, munido de sua corporeidade, se 

emancipa (RANCIÈRE, 2012).   

Ter uma mulher negra tocando berimbau é também uma provocação para 

visualidades contemporâneas, que ainda demonstram resistência quando ocupamos 

posições de poder, como por exemplo tocar o berimbau. Esse estranhamento demonstra 

que a Capoeira Angola, por estar inserida nas práticas sociais, também sobre interferência 

das dinâmicas sexistas e machistas. Essa lógica ocidental advém da divisão sexual do 

trabalho, portanto nada se assemelha à lógica africana, na qual os papéis geracionais que 

configuram as hierarquias (MESTRA JANJA, 2019).    

Em Joueur d'Uruncungo (1826), retrata o cotidiano do comércio nas ruas, o trânsito e 

o encontro de africanos e africanas, ao redor de um senhor tocando um instrumento musical 

de origem africana chamado urucungo, na língua banto, semelhante a um berimbau. No 

momento em que retratou a cena, é possível perceber que Debret mantém o 

distanciamento, uma postura de espectador, que não interfere na cena, mas que também 

não retrata de maneira crítica. “Finge” não saber, ou esquece que se tratam de escravos de 

“ganho” e que todo o valor arrecadado nas vendas deve retornar aos donos de escravos.   

Debret não apenas retrata o que vê, mas direciona seu olhar e afirma seu modo de 

ver, portanto a visualidade conecta autoridade e poder (MIRZOERFF, 2016). O artista faz 

uma escolha de imagens que constroem narrativas sobre determinado contexto e nessa 

escolha, opera a invisibilidade de quem não tinha o poder de se autorrepresentar ou de 

dialogar com quem os estava representando.  
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Figura 3: Queda de rins (2019), Família brasileira (1839) , Eu-menina (1992)    

      

                    Fonte: Grupo de Capoeira Angola Calunga , Jean-Baptiste Debret, Álbum de família 

O movimento do corpo na imagem Queda de rins (2019) se dá no movimento de 

corpo que subverte a lógica da verticalidade. Os pés voltados para cima com a cabeça no 

chão podem demonstrar uma posição de vulnerabilidade, mas é também um arranjo 

corporal de ataque.   

A aprendizagem que envolve a corporalidade e a musicalidade possibilitam que o 

corpo transite e altere entendimentos pré-concebidos. Ou seja, à primeira vista, a imagem 

parece estática, mas na verdade ela está em movimento e pode ser defesa e ataque, se 

assemelhando ao bote das cobras, que se recolhem para então atacar.  Essa lógica, remete a 

perspectiva da cosmosensação (OYĚWÙMÍ, 1990), compreendida como a concepção de 

mundo iorubá que privilegia outros sentidos no processo de aprendizagem, que não seja 

apenas o visual.    

Tal compreensão se faz inatingível ao corpo ocidentalizado que diferencia e 

hierarquiza saberes a partir daquilo que vê com o referencial único na sua visão de mundo e 

modo de vida. Essa visão diferencia e hierarquiza saberes, e investe na doutrinação e 

controle dos corpos (MBEMBE, 2018).   

Compreender o mundo de pernas para o ar é romper com esse mecanismo de 

controle e acessar formas de liberdade, mesmo que temporárias. Não apenas na dimensão 

do movimento corporal, mas em tudo que isso implica, quando percebemos a corporalidade 

como centro das ações. Portanto, a Capoeira Angola nos conecta com a nossa ancestralidade 

e com a nossa maneira própria de ver e operar no mundo ao passo que aciona o corpo.    

Nesse sentido, “a fotografia realiza a mediação entre sujeitos históricos e o mundo 

visível – o mundo que se formata nas memórias, elaboradas por meio das imagens 
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fotográficas –, uma forma histórica para dar forma ao mundo como imagem” (MAUAD, 

2014, p. 116).   

Na imagem Família brasileira (1839) Debret retrata um jantar. Ao fundo uma mulher 

e dois homens escravizados em posição de serviçais e uma criança recebendo restos de 

comida. O corpo das pessoas negras adultas está de prontidão para servir. Pertencem a 

quem os comprou, e esses, determinam como devem atuar.   

Essa imagem em relação as outras duas, sem dúvida apresentam dessemelhanças, 

corpos livres versus corpos escravizados ampliam para inúmeras possibilidades analíticas. 

Mas quando pensamos essas imagens em movimento, buscando aquilo que não foi 

capturado, essa dinâmica é passível de modificações.   

Tanto os corpos escravizados retratados por Debret usufruem instantes de liberdade, 

como os corpos libertos vivenciam a privação. Isso porque o passado colonial é vivenciado 

na contemporaneidade como experiências cotidianas de racismo que se atualizam. “A ferida 

do presente ainda é a ferida do passado e vice-versa; o passado e o presente entrelaçam-se 

como resultado” (KILOMBA, 2020, p. 157).   

Esse olhar denunciativo surge a partir da utilização das imagens em contraponto, 

obviamente a intenção do Debret não era criticar ou questionar esse arranjo social. Ele 

retrata a escravização como uma situação estanque e o seu olhar estava em benefício da 

família branca, inclusive como modelo de família brasileira.   

Olhando a mesma imagem com foco na criança, que embora seja retratada de 

maneira romantizada, sua condição de nudez total e descalça, representa um contexto de 

violência, de impossibilidade de receber os cuidados de sua família e de vivenciar a infância. 

Do ponto de vista da produção da imagem, o olhar das crianças e dos adultos é negado, na 

retratação do Debret, as pessoas negras sequer tem o direito de olhar para quem os retrata. 

Esse direito exige partilha, opondo-se à autoridade da visualidade exercida pelo pintor.   

A imagem Eu-menina (1992), gera um contraste ao reivindicar a autonomia em 

relação a autoridade da visualidade. Ao exercer o direito de olhar, cria-se uma 

contravisualidade, na perspectiva de Mirzoeff (2016) propondo um outro “real” onde é 

possível extrair sentido e remonta a memória vivida na minha infância. Talvez seja nesse 

período em que eu tenha experimentado a liberdade na sua forma mais plena. Os primeiros 
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anos representam o início das descobertas, a confiança de dar os primeiros passos, a busca 

pelo equilíbrio e autonomia juntamente com o zelo e cuidado dos meus pais e irmãs em um 

ambiente familiar estruturado e saudável.    

Tal imagem é uma moldura possível para famílias negras contradizendo, inclusive as 

narrativas contemporâneas de que toda família negra é desestruturada e convive em um 

ambiente de violência. Narrativas que se furtam ao debate do desdobramento na escravidão 

na contemporaneidade e elaboram um único caminho possível para nós.   

As imagens que apresento do meu acervo pessoal e de família representam uma 

continuidade. Imagens que permanecem em movimento de vida e descobertas ocasionadas 

pela vivência entre iguais. É também um exercício de inserção de imagens nunca retratadas 

pelo olhar do colonizador. Tal movimento é perceptível em artistas negras contemporâneas, 

como Lorraine O’Grady, em especial na performance “Art Is” realizada em 1983 na Parada 

do Dia Africano-Americano do Harlem.  

Seu ímpeto foi responder ao desafio de um conhecido não artista de que “a arte de 

vanguarda não tem nada a ver com os negros”. A resposta de O'Grady foi colocar a arte de 

vanguarda no maior espaço negro que ela pudesse pensar, os mais de um milhão de 

espectadores do desfile, para provar que sua amiga estava errada. A moldura de ouro de 

estilo antigo de 9 x 15 pés montada no carro alegórico com saia dourada moveu-se 

lentamente pela Adam Clayton Powell Boulevard, enquadrando tudo o que passou como 

arte, e os 15 jovens atores e dançarinos vestidos com visores emoldurados de branco com 

molduras de ouro vazias aos gritos de “Me enquadre, me faça arte!” e “É isso mesmo, arte é 

isso, NÓS somos a arte!” (O’GRADY, 2021, ONLINE) 

Essa performance desperta o sentido de pertencimento do ponto de vista de quem 

produz e de quem se vê representado e constrói caminhos epistemológicos próprios do 

pensamento negro. A moldura de ouro é bastante simbólica, pois o ouro escravizou e alçou 

as elites escravocratas. Está presente em galerias e escolas de arte e museus, emoldurando a 

produção visual de artistas que, ao apresentarem imagens de pessoas negras, não abriram 

mão do pacto colonial.    

Lorraine O'Grady é uma artista afro-americana que tem abordado em sua obra 

questões da diáspora, hibridez e subjetividade feminina negra, enfatizando os papéis 
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formativos que estes desempenharam na história do modernismo. O'Grady também usa o 

"pensamento tanto / quanto" do díptico para enquadrar seus temas como sintomas de uma 

problemática mais ampla, a das categorias divisivas e hierárquicas ou subjacentes à filosofia 

ocidental.    

Em vários gêneros, incluindo texto, foto-instalação, vídeo e performance, várias 

emoções e ideias coexistem. Atitudes pessoais e estéticas frequentemente consideradas 

contraditórias, como raiva e alegria ou classicismo e surrealismo, não são diferenciadas. 

Mesmo os meios técnicos parecem governados tanto pelo acaso quanto pelo controle 

obsessivo, de modo a expressar simultaneamente o argumento político e a beleza sem 

remorso. E no todo, ensaios e imagens se interpenetram (O’GRADY, 2021, ONLINE).    

Enquanto os dípticos de O'Grady às vezes são explícitos, com duas imagens lado a 

lado, outras vezes eles são implícitos, como quando dois tipos de cabelo - seda e amaranto, 

filmados no mesmo couro cabeludo em diferentes horas do mesmo dia - se alternam e 

interagem para criar mundos permeáveis.    

A proposta do díptico na performance “Art Is” é uma provocação, mas também um 

registro de presenças. É como se através da técnica a artista questionasse a realidade 

imposta pela arte e apresentasse suas outras possibilidades. Essa perspectiva inspirou a 

busca por imagens que tivessem aproximação, como por exemplo, Vivências em Capoeira 

Angola (2019) / Joueur d'Uruncungo (1826), e também, Família brasileira (1839) /  Eu-

menina (1992) na qual a composição da imagem proporcionou diálogo, pelos elementos 

presentes em ambas,  mas também denunciou os contextos de produção e representação.    

 

6 CONCLUSÕES 

Considero a necessidade de reconhecer o corpo na sua totalidade em um movimento 

constante de produção e reprodução de saberes. Compreendendo que a produção da 

imagem parte da necessidade de simbolizar, portanto as imagens se reciclam no processo 

contínuo de produção de sentido (MAUAD, 2014).    

Perceber a corporalidade como parte de um complexo universo que produz 

conhecimento é negar a dicotomia ocidental entre corpo e mente. Ao romper com essa 

lógica temos outros caminhos possíveis de acessar a memória, seja ela coletiva ou individual, 
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pois com o corpo experimentamos sensações, muitas vezes indescritíveis. Visualizar a 

corporalidade disposta nas imagens é, portanto, um processo de humanização, as imagens a 

sua maneira, são “poços de memórias e focos de emoções, sensações, isto é, lugares 

carregados precisamente de humanidade” (SAMAIN, 2014, p. 22).     

O corpo na encruzilhada das representações é também uma oportunidade de lançar 

um novo olhar para as imagens registradas na história, a imagem arde em contato com o 

real (DIDI-HUBERMAN, 2012) e novos incêndios são produzidos, pois criamos novas relações 

e novas leituras dessas imagens.   

Os pés de minhas ancestrais, impossibilitados de contarem suas próprias histórias, 

seguem o curso do enraizamento e se encontram com os meus, transgredindo tempo e 

espaço para emergirem na superfície. Realizam um movimento de sankofa9, pois seguem o 

caminho sem deixar de considerar os movimentos feitos e reelaborar conforme o contexto 

atual. Os pés contam a história em um movimento de denúncia do aleijamento dos nossos 

corpos e da nossa corporalidade e ao comunicarem suas experiências únicas, restauram a 

humanidade e as memórias coletivas.  

  

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 
 

CORPORALITY AT THE CROSSROADS 
 

ABSTRACT  
 
 

I propose to discuss corporality through crossings of images to blur the official imaginary constructed 
by images portrayed by the gaze of the "other". This exogenous vision has constructed empty 
representations of a complex and permanent presence of Africans in the diaspora. Fragmented in 
their experience by the impossibility of portraying it by themselves, there were pieces left over, parts 
that, even if joined through time, do not form a whole. What is left for us, descendants, is to recount 
through memory fragments contained in our corporality. By performing the montage with crossed 
images, composed of photographs from my personal collection from the XXI century and Jean-
Baptiste Debret's engravings from the XVIII century, I temporarily displace the whole, giving room to 
perceive what is different. When I dwell on pieces, specific parts of my body, I access a singular 
memory, even dated in memory, but which reverberate in the present time. It is through the 
fragment of body memory that the narrative begins and blends with the experiences of my 

                                                 
9
 Ideogramas utilizados pelo sistema de escrita Adinkra Axântis, utilizado pelos povos Akan, da África Central. 

O ideograma Sankofa pode ser encontrado na representação de um pássaro com a cabeça voltada para trás 

pegando um ovo de suas costas, ou ainda no formato de coração estilizado. 
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ancestors. In the process of the black diaspora, I find myself at the crossroads and in it I access stories 
that reassemble individual and collective memory from a presence that takes place within the lived 
experience.  
 
Keywords: Corporality. Writing. Memory. Crossed images. Crossroads. 
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BIBLIOTECÁRIO COMO CURADOR: CONTRIBUIÇÕES NO CONTEXTO ESCOLAR 
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RESUMO 
 

Considerando as mudanças tecnológicas, discute a atuação do bibliotecário como curador de 
conteúdos e questiona quais podem ser as contribuições deste profissional no contexto escolar. 
Objetiva caracterizar os aspectos da curadoria de conteúdos digitais, especificamente relacionados à 
educação básica, destacando a relevância do bibliotecário para a formação educacional. Para tanto, 
procede a uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, a fim de verificar o que está sendo 
discutido sobre o tema.  Explora, no referencial teórico, o conceito e origem do termo curadoria, 
aspectos da curadoria digital, competências necessárias ao bibliotecário curador e a relação entre 
curadoria e mediação da informação no âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. 
Evidencia três possibilidades de curadoria digital na escola: a curadoria de dados de pesquisa para 
estudantes, a partir da união da curadoria e do serviço de referência; a curadoria de informações 
voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com foco nos professores, a partir da 
seleção de recursos informacionais para o planejamento das aulas e projetos da escola, bem como 
auxílio no desenvolvimento de competências em informação dos estudantes que participarão do 
exame; e a curadoria de projetos culturais, a partir do levantamento de temáticas que possam ser 
trabalhadas em eventos da escola. Conclui-se que o bibliotecário é fundamental no espaço escolar, 
para a seleção e disponibilização de informações de qualidade, e também no processo formativo dos 
estudantes, fomentando a aquisição de competências para o uso crítico e reflexivo da informação. 
Por isso, percebe-se a curadoria digital na educação básica como uma área promissora para o 
profissional. 
 
Palavras-chave: Curadoria digital; Bibliotecário — curador; Educação básica; Biblioteca escolar; 
Competências do bibliotecário.  
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução dos recursos e suportes informacionais contribuiu com o aumento da 

produção e do compartilhamento de informações, facilitando o acesso, mas dificultando a 

organização, a credibilidade e a precisão da busca. Nesse sentido, a curadoria digital torna-se 

necessária em diversas áreas do conhecimento, para selecionar, preservar e disseminar 

aquilo que é relevante para certo grupo social.  

Com o período pandêmico, percebe-se que os modelos e dinâmicas do ensino e 

aprendizagem em escolas públicas e privadas estão sendo modificados, evidenciando a 

necessidade dos estudantes se tornarem mais autônomos e responsáveis pela administração 

de suas pesquisas e aprendizado. Nesse contexto, os bibliotecários são profissionais de 

grande relevância e contribuição, no sentido de educar/ capacitar a comunidade escolar nos 

processos de busca, manipulação e uso do conhecimento disponível nos mais diversos 

suportes de apoio ao ensino. 

Desse modo, questiona-se quais podem ser as contribuições do bibliotecário como 

curador no contexto escolar. Para responder à questão, estabeleceu-se como objetivo geral 

da pesquisa: apresentar a relevância do bibliotecário-curador no contexto escolar e como 

objetivos específicos: caracterizar os aspectos da curadoria de conteúdos digitais; explorar o 

papel do bibliotecário como curador digital; e investigar a atuação do bibliotecário como 

curador digital na educação básica. 

De acordo com a Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, a educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio e tem como objetivo formar sujeitos conscientes dos seus direitos e deveres 

no sentido de contribuírem com o seu desenvolvimento e o da nação (BRASIL, 1996). 

Portanto, busca-se evidenciar o que é a curadoria, as habilidades e competências do 

bibliotecário-curador e quais as possibilidades de atuação deste profissional no ambiente 

escolar. 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                 871 

2 METODOLOGIA 

 O estudo parte de uma pesquisa bibliográfica, “[...] aquela que se realiza a partir de 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 

livros, artigos, teses, etc” (SEVERINO, 2016, p. 131). Caracteriza-se como exploratório em 

razão do levantamento de informações de um determinado assunto (SEVERINO, 2016). E 

classifica-se ainda como uma pesquisa qualitativa que, de acordo com Minayo (2002, p. 21) 

“[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um 

nível de realidade que não pode ser quantificado”. Quer dizer, preocupa-se em 

compreender o objeto estudado considerando sua subjetividade. 

Nesse sentido, buscou-se na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em 

Ciência da Informação (Brapci)6, no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)7, e no  Scientific Electronic Library 

Online (SciELO)8 utilizando como principais descritores “curadoria digital”, 

“biblioteconomia”, “curadoria de conteúdos” e “escola”, para identificar na literatura 

existente as abordagens dadas ao tema.  Cabe destacar que não menciona-se “curadoria 

digital” como estratégia de busca, sozinha, devido ao alto número de resultados, o qual não 

facilitaria a precisão do que procurava-se em específico: a curadoria digital relacionada com 

o contexto da Biblioteconomia e da escola com o foco na seleção de informações e 

conteúdos.Nesse sentido, realizou-se estratégias de busca nas bases citadas anteriormente e 

os dados recuperados são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resultados recuperados 

ESTRATÉGIA DE BUSCA BRAPCI SCIELO CAPES 

(“curadoria digital”) AND (“biblioteconomia”) 16 1 20 

(“curadoria digital”) AND (“escola”) 8 0 9 

“curadoria de conteúdos” 1 7 7 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 
                                                 
6
 Disponível em: https://brapci.inf.br/ 

7
 Disponível em: https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php? 

8
 Disponível em: https://www.scielo.org/ 
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Com base na pesquisa, observou-se poucos resultados recuperados sobre a temática 

abordada. Assim, espera-se que o desenvolvimento do estudo possa ampliar o debate 

acerca do bibliotecário como curador de conteúdos no contexto escolar. 

 

3 CURADORIA DIGITAL 

O termo curadoria “[...] tem origem epistemológica na expressão que vem do latim 

curator, que significa tutor, ou seja, aquele que tem uma administração a seu cuidado, sob 

sua responsabilidade'' (MARTINS, et al., 2006, p. 4). O curador é um profissional curioso, 

capaz de selecionar e preservar aquilo que importa (RODRIGUES, 2018). 

Conforme o vídeo “A era da curadoria: o que importa é saber o que importa”, exibido 

pelo canal do Instituto CPFL em 20169, protagonizado pelo filósofo Mario Sergio Cortella, o 

termo curadoria costuma ser utilizado na museologia, mas está ocupando espaço em outras 

áreas do conhecimento, isto é, expandindo-se e tornando-se interdisciplinar (A ERA…, 2016). 

Ainda segundo Cortella, o trabalho nesse campo não é o de zelar, mas o de selecionar, 

cuidar, ampliar e colocar à disposição. 

Diante disso, baseando-se no estudo de Santos (2014) sobre os conceitos de 

curadoria, pode-se especificar que a curadoria digital surge das necessidades de cuidado e 

disseminação de informações digitais, incluindo as científicas. Nesse sentido, o que distingue 

curadoria de curadoria digital,  é uma ocupar-se especificamente de informações no espaço 

digital. 

Posto isso, para o Digital Curation Center (DCC)10  “A curadoria digital envolve 

manter, preservar e agregar valor aos dados de pesquisa digital em todo o seu ciclo de vida” 

(DCC, c2004, tradução nossa). Esse ciclo pode ser representado por modelos que são 

compreendidos “[...] como o processo como a informação em meio digital se move através 

de estágios, desde a sua criação até a preservação contínua, gestão e acesso ao longo do 

tempo” (SANTOS,  2014, p. 59). 

Os modelos de ciclos de vida dos objetos digitais, mediante as considerações de 

Santos (2014), auxiliam na gestão de dados e os processos são definidos de acordo com os 

objetivos das instituições que os desenvolvem. Dentre os modelos, destaca-se, neste 

                                                 
9
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9CLXe6nzgq0&t=6s 

10
 Centro especialista em curadoria de informações digitais. 
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trabalho, o da DCC, que é dividido em: ações completas — realizadas em toda a vida do 

objeto; ações sequenciais — realizadas quando um novo objeto chega; e ocasionais — 

revisão para definir o destino do objeto (HIGGINS, 2008, tradução nossa). A Figura 1 

representa o modelo. 

 

 

Figura 1: Modelo de ciclo de vida da DCC 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2014) 

  

Na análise de Santos (2014), o ponto central do modelo da DCC é o tratamento da 

informação visando a preservação e a acessibilidade desses dados. De modo geral, estágios 

como os desse modelo, tornam-se significativos para o gerenciamento de informações 

digitais, pois o curador terá direcionamentos para compreender a relevância dos dados 

digitais para a instituição na qual atua e o que fazer com eles. 

Assim, o profissional ter conhecimentos sobre qual caminho seguir é importante, 

devido ao avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) contribuir com o 

aumento da produção e compartilhamento de informações, dificultando a organização e o 

acesso preciso aos dados que interessam ao usuário. Nessa perspectiva, cabe destacar que a 

pesquisa TICs Domicílio do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR — NICBR 
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(2020a), aponta que cerca de 74% da população entre 10 anos ou mais possui acesso à 

internet. Isto é, aproximadamente 134 milhões de pessoas estão conectadas no ambiente 

digital, acessando inúmeras informações que podem ser úteis ou não. 

Nesse sentido, a curadoria digital tem papel importante no acesso à informação por 

parte desses usuários. Isto porque, conforme Siebra (2019) aponta, para trabalhar com a 

informação digital, é necessário pensar em técnicas que preserve-a, uma vez que são 

vulneráveis a falhas técnicas e humanas e manipulações podem comprometer a proteção e a 

credibilidade da informação, assim sendo, o curador tem competências para isso, mas deve 

manter-se atualizado às mudanças digitais. 

 

3.1 BIBLIOTECÁRIO COMO CURADOR DIGITAL 

 Como exposto anteriormente, as TICs impulsionaram e ampliaram a produção e 

criação de conteúdos digitais, esse fator é evidenciado por Bezerra (2017), o qual descreve 

que os avanços tecnológicos, juntamente aos fatores de uso cotidiano e individualizado 

destas tecnologias, proporcionaram um ambiente informacional conglomerado no espaço 

digital, em que as trocas de informações e conteúdos se tornaram frequentes, impactando 

na busca e recuperação de materiais de qualidade e com credibilidade. 

 É nesse sentido que surgem os curadores digitais ou de conteúdos, que tem por 

finalidade buscar, selecionar, acrescentar valor e propagar esses objetos informacionais, a 

fim de atender as necessidades de um grupo específico de usuários (BEZERRA, 2017). 

Conforme Paletta e Gonçalves (2016, p. 48), a curadoria digital tem como premissa o “[...] 

planejamento, avaliação e reavaliação das ações em prol do objeto digital que engloba a 

preservação digital como parte do seu ciclo”. 

 Assim sendo, o bibliotecário como agente mediador e difusor da informação, tem 

como dever se atentar às diferentes ciências, buscando aquela associada à sua área de 

atuação, uma vez que pertence a um campo multidisciplinar. Da mesma forma, os aparatos 

tecnológicos utilizados para a construção de registros do conhecimento interferem no fazer 

biblioteconômico, já que conforme a tipologia da tecnologia utilizada, altera-se a forma de 

organizar a informação, usada na produção do conhecimento (PALLETA; GONÇALVES, 2016). 

Diante disso, a literatura existente busca discutir quais as competências necessárias para o 
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bibliotecário curador, e ainda Boeres e Cunha (2016) retratam que os profissionais da 

informação necessitam cada vez mais ampliar suas conexões com profissionais de outras 

áreas, para desta forma conseguirem desempenhar eficazmente suas atribuições no meio 

digital. 

 De acordo com Lima e Lima (2019, p. 112), a curadoria digital é difundida nos 

diversos campos da ciência, e com isso descrevem que “o bibliotecário precisa compreender 

e estar preparado para lidar com essa demanda informacional e ter habilidade de 

relacionamento interpessoal”. Diversos autores descrevem a necessidade de que esses 

profissionais desenvolvam competências específicas para atuar nesta área. As competências 

profissionais podem ser definidas como a união de capacidades, destrezas, comportamentos 

e conhecimentos teóricos e empíricos para realização de determinadas atividades 

(PROGRAMA, 2000, apud VALENTIM, 2002). 

Freitas (2017) elenca em categorias as competências vistas como essenciais para o 

curador digital, sendo elas o relacionamento interpessoal, compreensão do processo de 

curadoria e preservação de conteúdos digitais, habilidades em encontrar e manusear 

ferramentas de curadoria, reconhecer e explorar atributos para atualizações periódicas de 

tecnologias que impactam esse processo. Além dessas, destaca ainda a importância de ter 

como base o planejamento, gestão e avaliação do serviço prestado, assim como estruturar 

serviços que tenham como objetivo atender as demandas de um público específico, e, por 

fim, instituir um diagnóstico do fluxo de trabalho dos modelos que envolvam a curadoria 

digital (FREITAS, 2017). 

Portanto, como retrata Bezerra (2017), a curadoria apresenta métodos análogos ao 

que o bibliotecário desenvolve desde os primórdios da profissão, visto que lidam com a 

organização da informação e do conhecimento, no entanto, esses profissionais precisam 

compreender a nova realidade tecnológica, deslocando-se do tradicional ao moderno, para 

que desempenhem suas funções com destreza e responsabilidade. 

 

3.1.1 Curadoria e mediação da informação: apontamentos iniciais    

Ao se pesquisar sobre curadoria percebe-se as várias significações que permeiam 

esse conceito tão difundido em diferentes áreas do conhecimento. Para Siebra, Borba e 

Miranda (2016), isto ocorre porque a prática de curadoria naturalmente combina 
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conhecimentos variados em gestão, comunicação, tecnologia e informação. O que motiva o 

seu estudo e adoção por outras áreas, como a Biblioteconomia e a Ciência da Informação 

(CI). Diante disso, propõe-se esboçar uma aproximação entre a mediação da informação e a 

curadoria no âmbito da CI. 

Para Farias e Farias (2017) a mediação da informação, na CI, é normalmente 

associada a ação de estar entre a informação e o usuário, ou seja, como uma atividade meio. 

Apoiando-se nisso, questiona-se então se a curadoria enquadra-se como uma forma de 

mediação da informação. 

De acordo com Siebra, Borba e Miranda (2016) os estudos sobre curadoria na CI 

foram impulsionados pelo contexto da crescente produção de informação digital. As autoras 

percebem três ênfases de pesquisa em curadoria digital na área: foco na seleção de 

informações e conteúdos na internet, na gestão de dados digitais e no gerenciamento de 

dados de pesquisa. 

 Em todas essas abordagens é possível visualizar a atuação do bibliotecário, 

entretanto, na curadoria de conteúdos a noção de mediação da informação fica mais 

evidente, possivelmente porque seu processo assemelha-se com outra prática, o serviço de 

referência em bibliotecas. Ambos preocupam-se em buscar, reunir, selecionar, avaliar e 

disponibilizar as informações, sendo atividades de interação com o usuário.  

No entanto, para Almeida Júnior (2009), a mediação da informação configura-se 

como um conceito mais amplo. Quer dizer, não acontece somente com a presença do 

usuário — mediação explícita, visto que no planejamento, no desenvolvimento de coleções, 

no processamento técnico, e em todos os processos de uma unidade de informação a 

mediação está presente. Até naqueles em que não há uma presença imediata dos usuários 

— mediação implícita, porque essas atividades são realizadas para eles. Desse modo, a 

mediação da informação perpassa todas as atividades dos profissionais da informação.  

Assim sendo, nessa percepção abrangente de mediação da informação como 

atividade inerente ao fazer do bibliotecário, as três abordagens de curadoria digital 

apontadas por Siebra, Borba e Miranda (2016), por poderem ser realizadas por 

bibliotecários, acabam por enquadrar-se dentro desse termo guarda-chuva de mediação da 

informação, que fundamenta as práticas dentro da CI. 
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4 POSSIBILIDADE DE CURADORIA DIGITAL NA ESCOLA 

Como foi explorado nos capítulos anteriores, a curadoria é uma prática antiga e 

complexa relacionada com algumas áreas do conhecimento, como a Museologia. Todavia, 

como expõe Rodrigues (2018), esse contexto está sendo modificado na medida em que 

outras áreas da informação, como a Biblioteconomia, estão passando a adotar a curadoria 

em seus estudos e atuações. 

Analisando as transformações e novas dinâmicas que a teoria e prática da curadoria 

têm proporcionado ao campo biblioteconômico, percebe-se, por exemplo, que a prática da 

curadoria relacionada ao serviço de referência da biblioteca escolar poderia aprimorar este 

serviço, no que se refere, em particular, à curadoria de dados de pesquisa para estudantes, 

comentada por Paletta e Gonçalves (2016) e Rodrigues (2018), todavia, antes de aprofundar 

a ideia é necessário compreender o que é o serviço de referência. 

Para Grogan (2001) o serviço de referência se trata do exercício de busca, 

recuperação e mediação de uma informação ou conhecimento para um sujeito pesquisador. 

Essa prática, segundo o autor, pode ser elevada à semelhança de uma arte realizada pelo 

bibliotecário, profissional que deve sempre buscar o aprimoramento da prática. 

Ainda segundo o autor, o serviço de referência deve ser realizado com a finalidade de 

que o bibliotecário possa se beneficiar do acervo de sua unidade de informação, da melhor 

forma, para orientar no auxílio às necessidades que seu usuário possa ter. Dessa forma, 

“nasce assim a arte do serviço de referência como um dom profissional do bibliotecário” 

(GROGAN, p. 8, 2001). 

Esta ‘arte’, aprimorada ao longo da atuação do bibliotecário, pode ser identificada 

nos mais diversos espaços de atuação do profissional, do empresarial ao escolar, apesar de 

que, neste último, não há tantas pesquisas que deem foco ao público infantil e jovem. 

A princípio, a união da curadoria e do serviço de referência no contexto da escola 

poderia auxiliar na desigualdade de acesso às informações, e em consequência, na 

desigualdade com relação à capacidade de selecionar ou recuperar uma informação no 

ambiente digital. 

Em um levantamento de dados sobre o uso da Internet por crianças e jovens entre 9 

e 17 anos, antes da pandemia do coronavírus (COVID 19), a pesquisa TICs kids online no 

Brasil do NICBR (2020b), apontou que, mais de 80% dos entrevistados tinham acesso à 
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internet, todavia, nas regiões Norte, Nordeste e em áreas rurais a porcentagem ficou abaixo 

de 80%, sendo que, de acordo com a pesquisa, "três milhões de crianças e adolescentes não 

haviam acessado a internet nos três meses anteriores à realização da pesquisa" (NICBR, 

2020b, p. 23). 

O fato dos jovens da geração Z serem denominados como nativos digitais, ou seja, 

terem facilidade de manusear equipamentos tecnológicos de informação e comunicação, 

não significa que as crianças e jovens dessa geração estejam menos propensas à 

desinformação, fake news ou aos perigos que o ambiente digital apresenta. Por isso é 

necessária a mediação junto aos jovens, tanto para auxiliar os que possuem dificuldades em 

navegar na internet, como aqueles que, aparentemente, dominam as ferramentas. A 

curadoria de dados de pesquisa seria um acréscimo relevante ao serviço de referência na 

concretização desse processo de formação. 

É proposto que o bibliotecário reúna os princípios do serviço de referência, de 

auxiliar o usuário em suas diversas necessidades informacionais, como uma das funções da 

curadoria e do curador que, está pautada no desenvolvimento de critérios de busca e 

seleção da informação no ambiente digital (A ERA…, 2016). Essa junção é constatada por 

Rodrigues (2018) em sua pesquisa, na qual observou que o serviço de referência nas 

bibliotecas escolares ainda é predominantemente atrelado à recuperação de materiais 

físicos, resultando em uma emergência para que a biblioteca e os bibliotecários trabalhem 

com fontes digitais. 

Portanto, observa-se que o bibliotecário poderia se reunir com o corpo docente e 

pedagógico da escola para realizar um estudo das condições de acesso à informação da 

instituição, por parte dos estudantes, para identificar o potencial e os limites de ambas as 

partes. Assim, o profissional teria um material norteador das ações informacionais e 

formacionais que pode realizar  junto à escola, especialmente, com os estudantes. 

Ademais, o resultados da pesquisa NICBR (2020b) evidenciam que as crianças nativas 

digitais são mais predispostas a ajudar qualquer sujeito que esteja com alguma necessidade 

informacional, esse pode ser um aspecto relevante para que as intervenções educacionais 

do bibliotecário permitam um maior engajamento para efetivação do aprendizado e uso 

consciente das fontes de informação disponíveis nos ambientes físicos e virtuais.  



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                 879 

A seguir, apresentam-se contextos nos quais o bibliotecário pode se valer de diversas 

fontes de informação e estratégias de mediação para apoiar o processo de ensino-

aprendizagem na educação básica. 

4.1 CURADORIA DE INFORMAÇÕES VOLTADAS AO ENEM: PROFESSORES E ALUNOS 

Cabe à biblioteca da escola atender as necessidades de informação da comunidade 

escolar — alunos, pais, professores e colaboradores — desenvolvendo ações de maneira 

colaborativa com a equipe pedagógica no processo educativo. O bibliotecário, atuando 

como curador de conteúdos no contexto educacional, pode selecionar materiais que 

auxiliem os professores e os alunos em um determinado objetivo, por exemplo, a 

preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Segundo o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), o ENEM é um exame que teve origem em 1998 com o intuito de analisar o 

aprendizado dos estudantes brasileiros. A partir de 2009 inicia-se o processo de se tornar o 

principal meio de entrada no ensino superior e em 2020 é aberta a possibilidade da 

avaliação ser feita de forma impressa ou virtual (BRASIL, [20--?]). 

Neste caso, para apoiar os professores, o bibliotecário poderia realizar a curadoria de 

recursos informacionais disponíveis em diferentes formatos e linguagens, que enriqueçam o 

planejamento das aulas e os projetos da escola, agregando ao conteúdo ministrado em sala 

de aula. Atividades como levantamento de questões do ENEM para que os professores 

utilizem em provas e simulados com seus alunos e elaboração e disponibilização de guias de 

cursos online de aperfeiçoamento para professores, que reúnam informações sobre cursos 

gratuitos para docentes que atuam no Ensino Médio. Além disso, o bibliotecário pode 

auxiliar os professores oferecendo suporte na área de pesquisa, evidenciando os aspectos 

éticos, técnicos, estéticos e políticos envolvidos no uso da informação. Isto posto, considera-

se que o bibliotecário pode contribuir de forma significativa para o trabalho do corpo 

docente na escola.  

No Quadro 2, sugere-se algumas plataformas para trabalhar a fixação de conteúdos 

para suporte ao ENEM. 
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Quadro 2 – Plataformas de estudo 

Plataforma Descrição Acesso 

Curso Enem 

Gratuito 

Disponibiliza aulas, resumos, simulados e 

planos de estudos para o ENEM. 
https://cursoenemgratuito.com.br/ 

Geekie Games 

Apresenta os conteúdos para o ENEM no 

formato de jogos, além de videoaulas e 

simulados. 

https://geekiegames.geekie.com.br/ 

Khan Academy 

É uma organização sem fins lucrativos que tem 

como propósito ofertar cursos, aulas e 

exercícios englobando diferentes disciplinas.  

https://pt.khaacademy.org/ 

Kultivi 

Disponibiliza conteúdos gratuitos como vídeo 

aulas e atividades para diferentes áreas do 

conhecimento, em especial, para o ENEM. 

https://kultivi.com/ 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 No que diz respeito aos estudantes, o bibliotecário pode levantar informações sobre 

a prova do ENEM, elencando desta forma as competências que são exigidas na redação, bem 

como apresentar a matriz de referência11, a fim de que compreendam como é elaborada a 

avaliação nacional, além de viabilizar e facilitar, na biblioteca, o acesso dos alunos à cartilha 

do participante12 disponibilizada no site do INEP. Além disso, o bibliotecário poderia listar os 

principais sites que disponibilizam conteúdos e cursos gratuitos para aqueles que estão se 

preparando para a prova, bem como vídeos ou canais em plataformas como Youtube, que 

tenham conteúdos voltados para o exame.  

 Além destas indicações, o bibliotecário-curador poderia enfatizar o desenvolvimento 

das competências em informação dos estudantes para um bom desempenho na prova, 

apresentar métodos de estudos individuais, ou propor grupos de estudos na unidade de 

informação, com conteúdos voltados ao ENEM; elaborar guias com estratégias de resolução 

de questões e gerenciamento do tempo; instruí-los à pesquisa, para que desta forma o 

estudante sinta-se preparado para realizar a prova. O ENEM, de acordo com Vicentini (2019, 

p. 105), “[...] é considerado de alta relevância, porque decisões importantes para os 

                                                 
11

 Documento estruturado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
em que se encontram as competências e habilidades a serem avaliadas, assim como os conteúdos exigidos na 
prova do ENEM. 
12

 Documento direcionado ao estudante, no qual explica de forma pormenorizada como ocorre a realização, 

aplicação e correção das provas do ENEM.  
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examinandos e outros envolvidos são tomadas com base em seus resultados”. Por isso, faz-

se necessário um preparo adequado, tanto por parte dos estudantes quanto dos 

professores. 

 

4.2 CURADORIA PARA PROJETOS CULTURAIS NA ESCOLA 

 O bibliotecário tem competências para atuar como agente cultural, isto é, ele deve 

utilizar seus conhecimentos da Biblioteconomia e relacioná-lo com os conhecimentos 

culturais para organizar a informação e identificar como as temáticas podem ser abordadas 

(SANTOS, 2015). Nesse sentido, atuando como curador de informações culturais no 

ambiente escolar, terá discernimento para elaborar projetos na biblioteca e auxiliar 

naqueles que envolvem toda a escola. 

Pode-se, por exemplo, realizar curadoria em acervos virtuais de instituições culturais 

para levantar temas a serem trabalhados nos eventos, assim como curar informações dos 

próprios eventos realizados na escola. Além disso, os próprios usuários, desde os alunos aos 

profissionais que atuam na instituição, poderão auxiliar o bibliotecário na curadoria, pois, 

conforme apresentado na Figura 1, a observação e participação da comunidade faz parte do 

processo. 

Cabe destacar que as instituições que disponibilizam seu acervo no ambiente digital, 

contribuem para novas possibilidades e aumentam a interação com a sua comunidade 

(FREIRE; SALES; SAYÃO, 2020). Na instituição escolar, caso haja recursos financeiros e 

materiais, o bibliotecário atuando como curador, poderá levantar as informações sobre 

temáticas culturais, selecionar essas informações, elaborar projetos culturais, realizá-los e 

posteriormente montar um acervo digital que fique disponível tanto para a comunidade da 

escola quanto para os pais dos alunos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As revoluções e evoluções tecnológicas permitiram que as novas gerações 

possuíssem determinado domínio para utilização das TIC’s, no entanto percebe-se que o 

desafio, cada vez mais, reside na educação dos usuários para que saibam aplicar critérios 

para seleção de fontes de informações confiáveis e com credibilidade, uma vez que pode-se 
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constatar que existe uma necessidade de curadoria de informações no ambiente digital, 

devido ao alto fluxo informacional existente, do qual os jovens não possuem domínio. 

Percebe-se que há pouca literatura abordando o bibliotecário na função de curador, 

conforme o Quadro 1 que apresenta os itens recuperados. Talvez por ser uma nova 

terminologia para descrever atividades já realizadas na Biblioteconomia, como o serviço de 

referência, por exemplo. É um tema incipiente e que permite ao profissional vislumbrar 

novas possibilidades de atuação. 

 Percebe-se que é necessário explorar a curadoria de conteúdos no âmbito das 

instituições de educação básica, para desta forma apresentar à comunidade escolar a 

importância de realizar um levantamento informacional de qualidade como suporte 

pedagógico e metodológico aos professores e como complemento no processo de 

aprendizagem dos estudantes. Para tanto, existe a necessidade de um profissional que faça 

essa mediação. O bibliotecário possui os conhecimentos necessários para atuar no contexto 

escolar, a fim de promover a formação integral e efetiva dos estudantes, fomentando a 

crítica, a ética e a reflexão, principalmente em tempos de ensino remoto. 

 O estudo apresentou sugestões de curadoria digital que podem ser desenvolvidas e 

estruturadas pelo bibliotecário escolar, a fim de contribuir para reflexões da área e 

aprimorar as atividades pedagógicas desenvolvidas na escola. Conclui-se que o bibliotecário, 

devido às especificidades de sua formação, poderia atuar como curador digital, visto que o 

conceito possui estreita relação com as atividades de mediação e do serviço de referência, 

as quais são próprias da biblioteconomia. 

 Por fim, percebe-se a curadoria digital como uma área promissora para o 

bibliotecário, principalmente na educação básica. Desse modo, deve-se considerar a 

implementação das práticas propostas neste trabalho, de modo a compreender a viabilidade 

destas ações, assim como pensar em outras possibilidades de atuação no ambiente escolar. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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LIBRARIAN AS CURATOR: CONTRIBUTIONS IN THE SCHOOL CONTEXT 

 

ABSTRACT  
 

Taking into account the technological changes, it discusses the role of the librarian as a content 
curator and questions which contributions this professional may have to the school context. It aims 
to characterize the aspects of the digital content curation, specifically related to basic education, 
highlighting the relevance of the librarian for the educational training. Therefore, a qualitative 
bibliographic research is carried out, in order to verify what has been discussed on the subject. It 
explores, in the theoretical framework, the concept and the origin of the term curation, the aspects 
of the digital curation, the competences needed by the curator librarian and the relationship 
between curation and mediation of the information in the scope of Librarianship and Information 
Science. It highlights three possibilities for digital curation at school: firstly, the curation of research 
data for students, based on the union of curation and the reference service; secondly,  the 
curatorship of information for the National Secondary Education Examination (ENEM), focused on 
the teachers/ professors , starting from the selection of informational resources for the planning of 
classes and school projects, as well as, the assistance in the development of information skills for 
those students who will participate in the exam; and finally the curatorship of cultural projects, 
based on the survey of themes able to be  developed in school events. It is concluded that the 
librarian is essential in the school environment, for the selection and availability of quality 
information, and also in the training process of students, promoting the acquisition of competences 
for the critical and reflective use of information. Therefore, digital curation in basic education is 
realized as a promising area for professionals. 

Keywords: Digital curation; Librarian — curator; Basic education; School library; Librarian 

competences. 
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RESUMO 
 

A saúde pública sempre foi um tema recorrente na produção jornalística, devido ao seu caráter 
constantemente atualizável e por trazer informações relevantes para o bem-estar da sociedade no 
cotidiano. Por terem esse caráter informativo e levarem ao público uma reflexão a respeito do seu 
bem-estar, a saúde pública dispõe ao veículo jornalístico uma certa garantia de interesse popular, 
sendo um chamariz para suas publicações. Atualmente, a saúde mental é vista como uma das mais 
importantes pautas relativas à saúde pública na produção jornalística. Com o desenvolvimento da 
pandemia de Covid-19 no Brasil, o jornalismo nacional se debruçou sobre a temática de saúde, com 
destaque para a saúde mental, devido aos efeitos do isolamento social e quarentena estabelecidos 
para o enfrentamento do novo coronavírus. Sendo assim, este artigo se dedica à análise da produção 
jornalística acerca da representação da depressão durante o início deste período, entre março e 
junho de 2020, visto que a doença foi apresentada como consequência da pandemia de forma 
recorrente. A Folha de S. Paulo foi escolhida como referencial do jornalismo brasileiro, devido à sua 
influência nacional. Através do levantamento bibliográfico, pesquisa documental e análise de 
conteúdo, este estudo concluiu que houve uma maior tendência de utilização de fontes especialistas 
para tratar sobre a depressão em suas matérias e uma maior humanização das pessoas acometidas 
com a doença, durante o período inicial da pandemia no Brasil. Além disso, o número total de 
produções relativas à depressão aumentou de forma significativa neste período, indicando uma 
preocupação maior do jornalismo em relação à saúde mental e colaborando com o enfrentamento 
aos estigmas postos sobre doenças psicológicas.  
   
Palavras-chave: Jornalismo, Depressão, Saúde mental, Produção jornalística   

 

1 INTRODUÇÃO 

A saúde pública é um tema que sempre despertou o interesse de periódicos 

jornalísticos. Segundo Brzozowski e Caponi (2017, p.962) “a mídia tem um papel importante 

na divulgação de informações sobre os mais variados temas, inclusive temas de saúde”. As 

pesquisadoras ainda apontam que as informações veiculadas pela imprensa são as principais 

formas de atualizar a sociedade civil e deduzem que os meios de comunicação possuem 

grande influência na população.    
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O jornalismo também recorre com frequência a esta temática, devido ao seu caráter 

constantemente atualizável, com ciclos noticiosos - em épocas de vacinação contra gripe ou 

o Outubro Rosa contra o Câncer de Mama, por exemplo - e por ser um assunto próximo e 

relevante ao cotidiano das pessoas. Por ter esse caráter informativo e levar ao público uma 

reflexão sobre do seu bem-estar, a saúde pública proporciona ao veículo jornalístico uma 

certa garantia de interesse popular, sendo um chamariz para suas publicações.   

Em um contexto contemporâneo, a saúde pública no jornalismo ganhou um grau 

diferente de importância. Kuscinski (2000) enxerga o Jornalismo como parte fundamental 

das políticas e campanhas de saúde no Brasil, ao repercuti-las e discuti-las. O jornalista 

exerceria um direito democrático ao tratar do tema, visto que a Constituição Federal de 

1988 prevê o direito à saúde de qualidade e à informação.    

A Saúde Mental é vista como uma das mais importantes pautas da saúde pública a 

serem discutidas no Jornalismo. Campanhas como Setembro Amarelo, em prevenção ao 

suicídio, ou Janeiro Branco, que chama a atenção sobre bem-estar psicológico, são cada vez 

mais veiculadas na mídia jornalística. Além disso, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), 

enxergando a importância do Jornalismo para o fomento das discussões a respeito da 

questão, lançou em 2009 um Manual de Imprensa que reconhece esse papel jornalístico 

enquanto também orienta os profissionais do ramo para o desenvolvimento de produções 

sobre transtornos mentais.    

Com os desdobramentos da pandemia de Covid-19 no Brasil, o estudo sobre da 

representação jornalística a respeito dos transtornos mentais ganhou um novo ponto de 

interesse. No dia 11 de Março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que 

a doença causada pelo novo coronavírus se tornou uma pandemia global. Várias autoridades 

governamentais tiveram de agir, promulgando medidas restritivas para garantir o 

isolamento social de sua população, visando reduzir a propagação do vírus. Com os efeitos 

do distanciamento social se tornando uma constante na vida dos brasileiros, os veículos 

jornalísticos tornaram a questão psicológica em uma pauta recorrente em suas produções, 

visto o interesse público da questão.    

Antes mesmo do desdobramento dos efeitos da Covid-19, já se fazia necessário o 

estudo a respeito da visão jornalística acerca de temas que exigem muita sensibilidade e 

atenção da imprensa, tal como a depressão, ansiedade e outras diversas formas de 
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transtornos e distúrbios psicológicos. Com a evolução da pandemia no cenário brasileiro, 

este estudo ganha uma nova relevância, visto que um efeito pandêmico a ser considerado é 

o adoecimento mental, causado pelo estresse e distanciamento social.    

Sendo assim, este artigo, baseado na monografia homônima e de mesma autoria na 

qual temos como referência, traz os resultados da pesquisa a respeito da representação da 

depressão no jornalismo brasileiro, tendo a Folha de S. Paulo como referencial para o 

estudo. A escolha por este veículo de imprensa se deu em vista do grande número de 

acessos e disseminação das matérias da Folha no Brasil, conforme atestado por publicação 

da Associação Nacional de Jornais (2020).    

O objetivo geral desta pesquisa foi comparar as matérias produzidas por este veículo 

de imprensa em um período pré-pandêmico e no início da pandemia, em que a 

disseminação da doença começava a ganhar corpo no Brasil, despertando variadas reações 

psicológicas adversas na sociedade e chamando maior atenção da imprensa nacional. É 

também objetivo deste artigo fomentar a discussão na área de comunicação sobre a saúde 

mental e como ela é abordada pela mídia jornalística.    

Para embasar a pesquisa, foi necessário abrigar três diferentes temáticas teóricas. A 

primeira dedicou-se a explorar a produção jornalística e o seu compromisso com a verdade 

objetiva. Como um dos principais referenciais desta temática, Signates (2016) conclui que o 

discurso jornalístico é voltado para a informação, se aproximando assim do discurso 

científico, ao se vincular ou aproximar com a verdade. Signates (2016) também afirma que o 

jornalismo se trata de um dispositivo comunicacional, ou seja, um sistema de práticas de 

comunicação com linguagens, fazeres e formas de compreensão específicas. Através do 

dispositivo “jornalismo”, a sociedade estabeleceria uma tentativa de comunicação, baseado 

nessa rede interativa formada a partir da produção, linguagem e compreensão jornalística. 

A temática da segunda parte do referencial teórico tratou da relação entre jornalismo 

e saúde, tendo Kucinski (2000) como principal teórico. O pesquisador analisa o artigo 196 da 

Constituição Federal Brasileira, em que é afirmado: “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). A concepção desse direito confere ao 

jornalismo de saúde “um valor político na esfera da cidadania, além de seus valores 
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pedagógicos tradicionais em campanhas sanitárias e na medicina preventiva” (KUCINSKI, 

2000, p. 183).    

Kucinski (2000) vai além, ao afirmar que é papel do Jornalismo vigiar e criticar as 

políticas de saúde direcionadas aos grupos populacionais, alertando para o risco do repórter 

se tornar refém das informações de agências e instituições governamentais. Isso dialoga com 

o que diz Signates (2016), visto que o jornalismo se torna um “dispositivo comunicacional de 

saúde pública”, já que a informação repercutida pelos veículos jornalísticos se torna 

indispensável para o bem-estar da sociedade.    

A última parte do referencial teórico discute os estigmas e definições sobre 

transtornos mentais. O Manual de Imprensa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), 

publicado em 2009, apontou o papel fundamental dos veículos jornalísticos como 

formadores de representações sociais, ao promover a reflexão no leitor e colaborar com o 

combate aos estigmas sobre transtornos mentais. Contudo, ainda há uma resistência por 

parte da população a respeito da temática psicológica, quando se refere à saúde.    

Embora ainda vista como “mal do século” (Peres e Javorski, 2017), e ainda se 

repercutem estigmas advindos do desconhecimento e desinformação sobre a doença e dos 

transtornos mentais de modo geral. A discussão acerca da depressão é cada vez mais 

pautada com argumentos especializados de ordem técnica.    

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define a depressão como um 

transtorno comum, mas sério. Segundo a mesma, o transtorno depressivo é caracterizado 

“por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são 

prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias, durante pelo 

menos duas semanas” (OPAS, 2017, p.1.). Ainda segundo estimativas da OPAS (2021), 300 

milhões de pessoas sofrem com a depressão. Esses dados dialogam com um estudo da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), onde o órgão de saúde apontou que 4,4% da 

população mundial sofre de transtornos depressivos, sendo que, no Brasil, esses números 

chegam a 5,6% da população (2017, p.18).  
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2 MÉTODOS E COLETA DE DADOS 

A abordagem desta pesquisa foi qualitativa. Conforme Godoy (1995) explica, através 

desse procedimento o pesquisador é capaz de realizar uma análise do fenômeno de seu 

interesse, inserindo-o em um contexto para analisá-lo como parte de um todo. Foi utilizada a 

análise de conteúdo (AC) como método desta pesquisa, que Moraes (1999, p.2) definiu 

como “uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos e textos. Essa análise [...] ajuda a reinterpretar as mensagens e a 

atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 

comum”. Além disso, a AC fornece “informações complementares ao leitor crítico de uma 

mensagem”, conforme explica Moraes (1999):  

É uma ferramenta, um guia prático para a ação, sempre renovada em função dos 
problemas cada vez mais diversificados que se propõe a investigar. Pode-se 
considerá-la como um único instrumento, mas marcado por uma grande variedade 
de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto, qual seja a 
comunicação (MORAES, 1999, p.2).  

De acordo com Moraes (1999), o objeto de estudo da AC pode ser qualquer fonte de 

comunicação verbal ou não-verbal, como jornais, livros, revistas, pinturas, desenhos, 

fotografias, etc. “Contudo os dados advindos dessas diversificadas fontes chegam ao 

investigador em estado bruto, necessitando, então ser processados para, dessa maneira, 

facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que aspira a análise de 

conteúdo” (MORAES, 1999, p.2). Este método foi utilizado durante a pesquisa ao analisar, de 

uma forma crítica e interpretativa, as publicações do jornal Folha de S. Paulo, atingindo uma 

conclusão sobre a forma em que o veículo aborda os transtornos depressivos em suas 

matérias.    

Como instrumentos de pesquisa, foi utilizado o levantamento bibliográfico, a 

pesquisa documental e a AC. O levantamento bibliográfico, segundo Galvão (2010), consiste 

em mapear e catalogar a informação produzida e publicada pela humanidade, de forma a se 

preservar o conhecimento produzido, contribuindo para a produção científica em curto, 

médio ou longo prazo.    

A pesquisa documental é definida como “o exame de materiais de natureza diversa, 

que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, 

buscando-se novas e/ ou interpretações complementares” por Godoy (1995, p.21). A AC é 
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inserida como parte da pesquisa documental. De acordo com Bardin (1977 apud GODOY, 

1995, p.23) ela “consiste em um instrumental metodológico que se pode aplicar a discursos 

diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for a natureza de seu suporte”. Deste 

modo, a pesquisadora explica que tudo aquilo que possui um valor interpretativo e que 

pode ser transmitido de um emissor para um receptor pode, em princípio, ser decifrado 

pelas técnicas de análise do conteúdo (GODOY, 1995).    

Foi realizado um comparativo sobre a forma como a Folha de S. Paulo retratou 

transtornos depressivos em suas matérias no período inicial da pandemia de Covid 19 com o 

período anterior à ela. Assim, por meio de levantamento bibliográfico, pesquisa documental 

e análise de conteúdo dos jornais da Folha de S. Paulo, foi produzido um estudo sobre a 

forma como o periódico construiu a imagem de transtornos depressivos, e a imagem das 

pessoas envolvidas com a doença no cotidiano.    

Foi também realizada uma análise sobre como um dos principais portais de notícias 

do Brasil conduz temas de transtornos psicológicos em suas publicações e se houve uma 

discussão a respeito do assunto com argumentos de fontes especializadas sobre a temática. 

Também foi um interesse da pesquisa entender se o debate sobre saúde mental é feito de 

uma forma mais ou menos objetiva pela Folha de S. Paulo, e se a mesma apresenta o ponto 

de vista de pessoas acometidas com transtornos depressivos.    

Foram analisadas as matérias publicadas no portal online da Folha de S. Paulo entre o 

dia 1º de Janeiro e 30 de Junho de 2020, pois este período abarca o primórdio da 

disseminação da Covid-19 no mundo, até ser declarada como pandemia pela OMS, no dia 11 

de Março, e o contexto pandêmico subsequente. Inicialmente, foi feita uma pré-análise das 

publicações que abordam a temática da depressão psíquica, descartando aquelas que 

tratavam de depressões econômicas e geográficas. Após a pré-análise, foram selecionadas 

100 matérias que tratavam sobre a doença.    

Um dos objetivos desta pesquisa foi debater se houve alguma mudança na 

abordagem da Folha de S. Paulo em relação à temática de Saúde Mental durante a 

pandemia em relação ao período anterior à disseminação global da Covid-19. Os 

instrumentos aqui expostos se complementam para responder aos questionamentos 
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levantados pela pesquisa e permitirão uma visão mais completa do conteúdo e abordagens 

do jornal acerca do tema.   

 

3 O IMPACTO DA PANDEMIA NAS PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS 

Conforme era um dos objetivos especificados pela pesquisa, foi feito um comparativo 

entre o período anterior à pandemia e ao período inicial da pandemia com base nas 

publicações da Folha de S. Paulo. Analisando o número total de matérias, houve uma 

diferença significativa no número de publicações. O período do dia 1º de Janeiro até 11 de 

Março de 2020 (dia do decreto da OMS declarando pandemia de Covid-19) comportou 71 

dias, com 33 publicações retratando a depressão psíquica. Já o período entre 12 de Março e 

30 de Junho de 2020 comportou 111 dias, e teve 67 publicações. O número de vezes em que 

a Folha de S. Paulo tratou sobre a depressão mais que dobrou neste intervalo de tempo. 

Fazendo uma média, há uma diferença significativa, saltando de uma publicação a cada 2,15 

dias para uma a cada 1,65 dias.    

Uma das causas disso, é justamente o período de isolamento social e quarentena 

estabelecidos como medidas de segurança sanitária pelas autoridades estaduais no Brasil, 

para conter a pandemia. Devido ao estresse e até mesmo traumas causados por esse 

contexto novo para essa geração populacional, a depressão se tornou um tema mais 

frequente na produção jornalística da Folha de S. Paulo. Isso levou inclusive a um aumento 

na relação entre a depressão e outros transtornos psíquicos, além da relação com o 

pensamento suicida.    

A depressão foi constantemente relacionada com o suicídio ou com a idealização 

suicida nas publicações da Folha de S. Paulo. Na grande maioria das vezes, a doença foi 

retratada como uma das causadoras do pensamento suicida, devido a seus sintomas 

incapacitantes, como tristeza, pensamentos negativos sobre si mesmo e falta de motivação 

para realizar simples atividades do cotidiano.  

Além dos pensamentos suicidas, a depressão também foi relacionada com vícios. 

Essa relação é evidenciada em alguns dos textos do veículo, aumentando ainda mais durante 

o período de isolamento social. Foi evidenciado que durante o período inicial de 
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distanciamento social e quarentena, o uso de drogas aumentou, fossem elas lícitas ou 

ilícitas.    

Outros transtornos também foram relacionados com a depressão. O transtorno de 

estresse pós-traumático, transtornos alimentares, ataques de pânico, síndrome de burnout e 

até delírios tiveram sua ligação com a depressão, embora os vínculos mais frequentes se 

deram com a insônia e a ansiedade.    

A depressão geralmente apareceu nas matérias como uma das causadoras de 

transtornos de sono, havendo assim uma relação de causalidade entre elas. Já a ansiedade 

foi retratada de formas mais variadas. Diversas vezes este transtorno surgiu interligado com 

a depressão, sendo ambas uma constante ao se tratar de transtornos mentais. Em outras 

publicações, a ansiedade também foi apontada como causadora da insônia e ambas as 

doenças são apontadas como consequências que podem surgir durante crises de saúde. 

Portanto, de um modo geral a ansiedade foi sempre retratada ao lado da depressão pela 

Folha de S. Paulo.    

O recurso da patemização, explicado por Amaral (2013) e outros pesquisadores como 

uma estratégia de acionamento emocional para aproximar o público das matérias, foi 

utilizado com alguma frequência pelos repórteres da Folha de S. Paulo. Sendo assim, os 

redatores buscaram utilizar o discurso emocional de celebridades e de outras fontes 

testemunhais que sofrem de depressão em sua matéria, para trazer um aspecto mais 

humanizado e próximo ao leitor que sofre com a doença em seu cotidiano.    

Embora o recurso do acionamento de emoções seja recorrente, o discurso de fontes 

especialistas foi amplamente mais utilizado. A Folha de S. Paulo optou pela escolha de fontes 

mais técnicas para embasar as suas publicações, demonstrando assim uma maior 

preocupação com a descrição do que é a doença, seus sintomas, tratamentos, fatores de 

risco e formas de prevenção. Ela inclusive abre espaço para que especialistas de diversas 

áreas (especialmente da área de saúde) possam debater sobre a doença no portal de 

notícias. Assim, o veículo segue uma tendência do jornalismo moderno, de racionalização 

das patologias, conforme explica Gomes (2017).  

A pandemia esteve intrinsecamente ligada às matérias produzidas a partir do decreto 

da OMS no dia 11 de Março de 2020. Quase todas as matérias publicadas tratando da 
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depressão na Folha de S. Paulo citaram a pandemia ou o isolamento social e quarentena ao 

tratar da doença e de saúde mental.    

Em resumo, é possível afirmar que o choque da pandemia causou efeitos na 

sociedade brasileira como um todo, se refletindo na produção da Folha de S. Paulo. A 

depressão como pauta a ser discutida na Saúde Mental se tornou mais recorrente, com uma 

abordagem mais técnica de fontes especialistas no assunto.    

Com a apresentação de dados, informações e discussões a respeito da doença, é 

possível afirmar que a Folha de S. Paulo contribuiu para combater o estigma criado acerca da 

depressão. Podemos entender melhor sobre seus sintomas e colaborar ainda mais para que 

o assunto deixe de ser um tabu e que a Saúde Mental seja um tema recorrente na 

construção da sociedade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível compreender de que forma a Folha de S. Paulo colabora para a divulgação 

de conhecimentos e informações a respeito da doença, além de levantar reflexões para o 

seu público. O jornal segue um padrão brasileiro de construção de matérias jornalísticas, 

apoiado no modelo estadunidense de jornalismo. Conforme explica Medina (1988), a 

construção de notícias segue específicos critérios de noticiabilidade: atualidade; interesse do 

público; veracidade e facilidade de assimilação (legibilidade).    

Lage (2014), explica que o jornalismo deve seguir compromissos éticos em sua 

produção, e que dentro desses compromissos, estaria o com a veracidade dos fatos e a 

abertura para a pluralidade de pontos de vista. A pesquisa confirmou que a Folha abre 

espaço para esta pluralidade de interpretações para o mesmo conjunto de fatos. A 

reportagem “Saúde mental deixa de ser tabu e vira tema obrigatório no esporte” comprova 

isto. A matéria em questão traz o ponto de vista da Poliana Okimoto, nadadora que sofreu 

com depressão, traz relatos de outros atletas que passaram por períodos depressivos e 

ainda traz o discurso de especialistas em psicologia no esporte, que expressam seu ponto de 

vista profissional ao tratar do tema.    

De modo geral, a Folha de S. Paulo é um jornal que utiliza do recurso da busca pela 

objetividade e neutralidade em suas matérias, trazendo a fala de fontes para opinar a 
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respeito de algum assunto. Fontes estas que geralmente são especialistas no tema em 

questão e trazem uma abordagem mais cientificista sobre a depressão.    

As reportagens também contam com o uso de dados e um aspecto utilitário, 

especialmente aquelas em que as causas, sintomas, tratamentos e fatores de risco são 

listados para lidar com a depressão e suas consequências nas matérias. É perceptível um 

esforço dos jornalistas para trazer a informação da forma mais simplificada possível, por 

vezes, de forma didática, como nas já citadas matérias que descrevem os transtornos 

depressivos.    

Medina (1988) também discorreu sobre a função dupla da notícia, de informar e de 

distrair. A notícia por si só seria uma produção jornalística de consumo rápido, sem maiores 

desenvolvimentos. É a descrição mais ou menos objetiva de um fato que ocorre e atende a 

algum critério de noticiabilidade. Ao analisar as matérias que se encaixavam nesse formato 

jornalístico, pudemos atestar a continuidade dessa tendência apontada por Medina.    

Os textos são curtos, pouco informativos, a respeito de um acontecimento pontual e 

sem levantar maiores discussões sobre o fato levantado em questão. Dentro da análise, foi 

observada uma tendência maior de utilização de discursos de celebridades ao retratar a 

depressão na categoria Notícias, embora as matérias como um todo também tragam dados 

de pesquisas e outros acontecimentos.    

Essas publicações com discursos de artistas e atletas célebres fugiram à tendência da 

Folha de S. Paulo, que busca a objetividade. Através das falas de tais personalidades 

públicas, foram utilizados recursos de acionamento emocional, como relatos pessoais, 

íntimos, carregados de sentimentalismo e pouco informativos. O veículo jornalístico também 

se utilizou do discurso de pacientes anônimos - ou seja, que não são celebridades - que 

sofrem com a depressão, para trazer um ponto de vista mais humanizado e assim atrair a 

atenção de seu público. Contudo, essas matérias foram exceção dentre o material analisado, 

sendo que a busca pela objetividade e relato mais imparcial ocorreu com maior frequência.   

Portanto, além do aprofundamento técnico, é possível afirmar que houve um maior 

aprofundamento subjetivo-emocional com a temática da depressão. Isso se deve ao 

aumento do número de textos opinativos (e portanto, mais subjetivos) produzidos após o 

dia 11 de Março de 2020 em relação ao período imediatamente anterior. As crônicas, artigos 

e comentários especializados sobre o tema Saúde Mental ganharam uma recorrência mais 
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ampla durante este período, o que possibilitou uma aproximação emocional maior com o 

público que lê sobre a depressão.    

Ao analisarmos as publicações do primeiro semestre de 2020 da Folha de S. Paulo, é 

possível dizer que ela promoveu uma desmistificação do transtorno depressivo. Ao relatar 

casos de depressão em cantores, atletas, atores e atrizes, o veículo chama a atenção para a 

discussão sobre os transtornos depressivos com nomes atraentes para o público. Além disso, 

as fontes especialistas em questões mentais foram constantemente acionadas na construção 

das matérias.    

O decreto da OMS declarando a situação de pandemia de Covid-19 é um marco para 

a pesquisa, visto que a preocupação com a saúde mental se tornou mais frequente no jornal, 

trazendo ainda mais discursos de especialistas e procurando explicar as doenças mentais 

que poderiam surgir a partir do isolamento social.    

A temática apresentada por este trabalho pode ser considerada inovadora, no 

sentido de não haver, ainda, estudos que relacionem saúde mental e jornalismo, dentro do 

período pandêmico. Embora tenhamos nos apoiado em diversos estudos que abordam a 

relação da produção jornalística com transtornos mentais diversos, todas estas produções 

foram realizadas em um período em que não se havia uma pandemia com proporções tão 

grandes quanto a de Covid-19.    

A possibilidade de que os efeitos sociais e de saúde do coronavírus se prolonguem 

nos anos futuros talvez indique que as relações entre saúde mental e pandemia se tornem 

temas fortemente abordados pelo jornalismo, no futuro próximo. Cabe à pesquisa científica 

na área de Comunicação avaliar de que forma isso será feito pela produção jornalística e 

continuar a contribuir para popularizar a discussão sobre Saúde Mental na sociedade como 

um todo.    

A representação da depressão na Folha de S. Paulo foi feita de uma forma técnica, 

embora humanizada. Com a evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil, a presença de 

fontes especialistas para tratar do tema se tornou ainda maior, visando uma maior 

transmissão de informações a respeito de tal doença e de que forma ela poderia afetar as 

pessoas durante o contexto pandêmico. Contudo, o ponto de vista de indivíduos acometidos 

pela depressão também foi levado em consideração, mantendo um aspecto de aproximação 

com o leitor. Através desses recursos, o veículo jornalístico foi um meio de disseminação de 
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conhecimento acerca da saúde mental e contribuiu para o combate ao estigma sobre 

transtornos mentais.   

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

JOURNALISM AND MENTAL HEALTH: THE REPRESENTATION OF DEPRESSION DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC IN FOLHA DE S. PAULO 

 

ABSTRACT 

   

Public health has always been a recurrent theme in journalistic production, due to its constantly 
updatable character and for bringing relevant information for the well-being of society in everyday 
life. Because they have this informative character and lead the public to reflect on their well-being, 
public health provides journalists with a certain guarantee of popular interest, being a lure for their 
publications. Currently, mental health is seen as one of the most important agendas related to public 
health in journalistic production. With the development of the Covid-19 pandemic in Brazil, national 
journalism focused on the health issue, with emphasis on mental health, due to the effects of social 
isolation and quarantine established to face the new coronavirus. Therefore, this article is dedicated 
to the analysis of journalistic production regarding the representation of depression during the 
beginning of this period, between March and June 2020, as the disease was presented as a 
consequence of the pandemic on a recurrent basis. Folha de S. Paulo was chosen as a reference for 
Brazilian journalism, due to its national influence. Through literature review, document research and 
content analysis, this study concluded that there was a greater tendency to use expert sources to 
deal with depression in their articles and a greater humanization of people affected with the disease 
during the initial period of the pandemic in Brazil. Furthermore, the total number of productions 
related to depression increased significantly in this period, indicating a greater concern of journalism 
in relation to mental health and collaborating with the confrontation of the stigmas placed on 
psychological illnesses.  

 

Keywords: Journalism; Depression; Mental health; Journalistic production 
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BOLSONARO E A COBERTURA DA FOLHA NO INÍCIO DA PANDEMIA DE COVID-19 
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Tamires Ferreira Coêlho3  

 
 

RESUMO 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a cobertura jornalística sobre a pandemia de Covid-19 no 
Brasil, atravessada por conflitos entre mídia e um governo neopopulista que conduz as medidas que 
deveriam combater o vírus durante o período recortado para a realização da pesquisa. A partir da 
metodologia de Análise de Conteúdo, são analisadas 58 notícias do site da Folha de S. Paulo, 
publicadas na editoria Poder, sobre as declarações feitas pelo presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro, diante do cenário de pandemia. A seleção de notícias contempla as semanas em que 
foram registradas a primeira e a milésima morte por Covid-19, em março e abril de 2020 
respectivamente. A análise aborda como o jornalismo político contribuiu para o agravamento de um 
quadro de crise sanitária inédito para a sociedade e para a cobertura jornalística no último século, 
com foco no trabalho desenvolvido pela Folha de S. Paulo, um jornal de trajetória centenária desde 
seu início como impresso até os dias atuais. Constata-se que Folha age de forma contraditória, ao 
alternar entre legitimar e descredibilizar as declarações do presidente da República em sua 
cobertura, além de dedicar um grande espaço nas notícias para as declarações controversas do 
presidente em meio ao início do avanço da Covid-19 no Brasil, sem usar um filtro do que é ou não 
relevante para se noticiar meio à crise sanitária vivenciada no período analisado. Por outro lado, 
Bolsonaro se beneficia do jornalismo declaratório com maestria, usando a própria Folha de S. Paulo 
como ferramenta para disseminar a desinformação e minimizar as consequências que a pandemia 
começava a trazer ao país, como por exemplo, o começo da morte massiva de parte da população 
brasileira. Também é evidente que essas mesmas declarações serviram como uma cortina de 
fumaça, desviando o foco de assuntos sérios e urgentes para dar lugar a pronunciamentos e frases 
de efeito que viralizaram nas redes sociais por trazerem elementos inusitados ou quebra de decoro.  

Palavras-chave: Jornalismo online; Neopopulismo; Jornalismo declaratório; Bolsonaro; Folha de S. 
Paulo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo parte de uma pesquisa com o objetivo de analisar o conteúdo das 

matérias produzidas pelo site da Folha de S. Paulo (FSP), publicadas na editoria Poder, sobre 

as declarações feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, diante do cenário de 

pandemia global de Covid-19 em 2020. O período escolhido para compor o corpus da 

pesquisa é constituído por dois momentos: a semana em que se registrou a primeira morte 

em decorrência do novo coronavírus no Brasil, de 10 a 17 de março, e a semana que 

registrou a milésima morte por Covid-19 no país, de 3 a 10 de abril de 2020.    

Tratar sobre este tema se mostra relevante pela questão social enfrentada no Brasil 

durante a crise sanitária gerada pelo novo coronavírus, já que centenas de milhares de 

brasileiros perderam a vida para a doença e outros milhões já foram infectados. O primeiro 

caso de Covid-19 foi descoberto no país ainda em fevereiro de 2020, logo após o carnaval, 

iniciando uma crise já anunciada por outros países anteriormente.   

Neste contexto, escolheu-se analisar as declarações de Jair Bolsonaro em seus 

pronunciamentos aos brasileiros, já que as falas transparecem a postura do Governo Federal 

e do presidente no início da pandemia. Além disso, também se reflete sobre de que forma 

isto repercutiu na vida da população, procurando perceber se, de alguma maneira, esta 

postura contribuiu para a progressão de desinformação sobre a Covid-19 no Brasil e para a 

deslegitimação da gravidade do vírus. Estas declarações são analisadas pela perspectiva 

jornalística da Folha Online, ou seja, de que forma o jornal se apropriou destas falas na 

cobertura da política antes de a crise sanitária se agravar em território nacional e no início 

do primeiro pico da pandemia. É importante observar como o jornalismo online brasileiro 

moldou coberturas de pandemia, a fim de noticiar um acontecimento de proporções até 

então inéditas, para entender quais foram os critérios na escolha de fontes, como foi 

informar sobre um vírus recém-surgido em meio ao imediatismo intensificado pela internet 

e à dificuldade de apuração presencial diante das recomendações de isolamento social.   

Observou-se como a Folha enfrentou o início da pandemia e lidou com uma “fusão” 

da cobertura de saúde e de política, além de como o jornal lidou com o presidente Jair 

Bolsonaro, já que, desde antes de exercer seu mandato, criou-se um embate entre o político 

e os meios de comunicação, principalmente pelo fato de o líder se recusar a colaborar com 
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coberturas que não sejam declaradamente apoiadoras de suas ideias e colocar à prova a 

credibilidade da imprensa. Chama atenção como se delineia a cobertura de uma crise 

sanitária atravessada por um governo com perfil autoritário e ligado ao neopopulismo.   

O artigo se baseia na metodologia de análise de conteúdo, pensada por Bardin 

(2016), partindo de três pontos principais, sendo eles a pré-análise, a codificação e a 

categorização do corpus coletado. Já na primeira fase, Bardin (2016) segmenta o método 

em: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Seguindo esta sequência proposta pela autora, o momento de pré-análise da 

pesquisa seguiu primeiramente com uma leitura flutuante de artigos e livros que tratavam 

sobre cobertura de saúde, autoritarismo presidencial e jornalismo político, associada à 

observação inicial dos dados que se tinha no momento. Dessa forma, como explica Bardin 

(2016, p.124), de maneira progressiva “a leitura vai se tornando mais precisa, em função de 

hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível 

aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos”.   

Foram buscadas as palavras-chaves “Jair Bolsonaro”, “coronavírus” e “Covid-19”, com 

intuito de filtrar o máximo de conteúdo, sendo fiel aos assuntos principais tratados na 

pesquisa. O material bruto encontrado foi de 80 matérias na semana de março e 82 na 

semana de abril, porém, algumas das notícias fugiam da temática proposta no trabalho. 

Após um filtro daquilo que se articulava ao objetivo do trabalho, foram selecionadas 58 

matérias dos dois períodos que compõem o corpus da pesquisa, classificadas em uma tabela 

separada pelos meses de março e abril. Nesta seleção, optou-se por excluir matérias de 

terceiros comentando as falas do presidente e por incluir matérias de pesquisa do Instituto 

DataFolha. A tabela foi dividida em três grandes eixos, sendo eles, “Notícia”, “Fontes” e 

“Conteúdo das matérias”. Os dados retirados desta tabela são a base para avançar em uma 

análise de conteúdo neste artigo, partindo dos conceitos de Laurence Bardin (2016) e de 

uma adaptação da organização e codificação das tabelas feitas pelo Monitoramento Global 

de Mídia4 (Global Media Monitoring Project), em 2020.  

 

 

                                                 
4 Guias, tabelas e materiais de codificação estão disponíveis em: https://whomakesthenews.org/monitoring-

methodology-guides-and-coding-tools/ . 
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2 FOLHA DE S. PAULO E A COBERTURA DE PANDEMIAS 

A Folha, desde sua fundação, nunca teve uma linearidade em relação às políticas 

adotadas na empresa (PESSOA, 2020). Ela se adaptava e seguia a linha editorial constituída 

conforme os ideais empregados por seus respectivos proprietários. Apesar de o 

posicionamento imparcial ser citado como uma das políticas adotadas pelo conglomerado, 

percebe-se que a Folha tomou e ainda toma partido. Um dos exemplos é o da ditadura 

militar (1964-1985), marcado por sucessivos líderes autoritários e nacionalistas.   

Conforme Janete Holanda (2012), no início do golpe militar, o jornal se mostrou 

apoiador dos governos autoritários, porém, mudou sua postura quando a própria empresa 

começou a ser vítima da ditadura, sofrendo com censura em suas matérias e textos 

opinativos. Nesta transformação editorial, a Folha iniciou seu processo de críticas veladas à 

ditadura. Um dos métodos mais conhecidos foram as receitas culinárias que ocupavam os 

espaços dos conteúdos censurados pelo governo.   

Além da publicidade já consagrada no impresso, utiliza-se o paywall5 no site, que 

restringe o acesso de seus conteúdos para leitores não assinantes do jornal. A ferramenta foi 

implementada em 2012 e manteve parte de seu material bloqueado para leitores que não 

pagavam a assinatura desde então. Em 2020, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

decretar o estado de pandemia devido ao novo coronavírus, diversos sites de notícias do 

mundo derrubaram seu paywall. A Folha de S. Paulo foi um deles: em 12 de março de 2020, 

liberou acesso de não assinantes a notícias e reportagens com informações sobre a Covid-

196 

No entanto, durante a coleta do corpus da pesquisa, com matérias relacionadas à 

Covid-19 e ao presidente Jair Bolsonaro, foi observado que alguns dos conteúdos ainda 

estavam restritos para não assinantes do site, indicando que não são todos os materiais 

vinculados ao novo coronavírus que permanecem liberados ao público. Um dos motivos para 

este bloqueio pode estar relacionado à exclusividade das coberturas de política feitas pela 

FSP na editoria Poder, onde as matérias da pesquisa foram coletadas.    

                                                 
5 Restrição que libera o acesso ao conteúdo mediante pagamento. 

6 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/ao-menos-dez-jornais-brasileiros-liberam-

conteudo-sobre-coronavirus-a-nao-assinantes.shtml . 
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Vale ressaltar também a importância de contextualizar Folha e Jair Bolsonaro, que 

vivem uma relação conflituosa há algum tempo. O conflito tornou-se mais direto e intenso 

durante a candidatura às eleições em 2018 e em seu mandato como líder político à frente do 

Governo Federal desde 2019. Jair Bolsonaro, de forma constante, demonstrava abertamente 

sua antipatia por diversos veículos de imprensa, atacando profissionais verbalmente e 

incitando seus apoiadores a também repudiarem os jornalistas, direcionando ataques 

especificamente a veículos como Folha, Estadão e O Globo.   

Perceber a interação entre o presidente e a FSP na editoria Poder é fundamental para 

a pesquisa, porém, também é importante entender como funciona a cobertura de saúde 

feita pela Folha, para saber como se dá a abordagem do jornal e quais mudanças ocorreram 

em relação a outras coberturas de saúde. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que 

Folha faz uma cobertura sobre pandemia no Brasil, a última registrada foi com a chegada da 

Influenza A (H1N1) no país, em 2009. A FSP, como outros veículos de comunicação, 

enfrentou pela primeira vez a recomendação de distanciamento social, que, na época, 

contribuiu para o uso exacerbado de fontes oficiais, jornalismo declaratório e falhas na 

apuração, como analisaram Straliotto e Muneiro (2011).   

Em comparação com a cobertura da FSP na pandemia de H1N1, houve uma 

despreocupação com a apuração direta da informação e a falta de cuidado de evitar que o 

jornalismo declaratório se transformasse em rotina (STRALIOTTO; MUNEIRO, 2011), 

consequentemente causando uma repetição das fontes oficiais, o que, pelo contexto, 

poderia ser “justificável”, porém, ao mesmo tempo, tornou suas matérias sem diversificação 

de fontes e perspectivas de abordagem dos acontecimentos. A relação entre políticos e 

saúde fica mais clara, com o novo coronavírus, quando existe uma postura negacionista do 

presidente desde o princípio, classificando a pandemia, que hoje é responsável pela morte 

de centenas de milhares de brasileiros, como “gripezinha” em seu pronunciamento7. Houve 

uma instabilidade no governo que afetou políticos de todo o Brasil. O fato de o líder do país 

se mostrar avesso à gravidade do vírus obrigou outros políticos a tomar posições contrárias, 

como foi o caso do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que entrou no governo 

                                                 
7 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/em-pronunciamento-bolsonaro-critica-

fechamento-de-escolas-ataca-governadores-e-culpa-midia.shtml . 
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Bolsonaro embasado no conservadorismo e defendendo a privatização de setores da saúde 

e saiu de cena defendendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e o isolamento social.   

Atualmente, os casos de H1N1 no Brasil diminuíram, mas as contaminações seguem 

ocorrendo em menor proporção, realidade distante da situação atual da pandemia de Covid-

19. Apesar da experiência com a pandemia anterior da Influenza A, é preciso entender que a 

proporção e o prejuízo causado pelas duas doenças foram diferentes, o que culminou em 

um novo desafio para a mídia nacional. A imprensa lidou, nestes dois períodos distintos, com 

governos cujos posicionamentos se distanciaram diametralmente. Apesar das 

recomendações da OMS e do posicionamento do então Ministro da Saúde, o presidente 

seguiu pedindo para que o país voltasse à normalidade e deixasse as medidas de contenção 

da doença. Para se aprofundar na compreensão dos efeitos da Covid-19 no Brasil é preciso 

entender o contexto político que o país vive em meio à pandemia. O governo que assumiu a 

presidência da República em 2018 possui características neopopulistas e autoritárias, e é 

amparado por estes aspectos que Jair Bolsonaro lida com o novo coronavírus.  

 

3 MÍDIA E (NEO)POPULISMO 

 

Conquistar uma boa relação com a população é essencial para manter uma base fiel 

de eleitores e, consequentemente, se manter no poder em regimes democráticos. Cada 

pessoa envolvida no jogo eleitoral, sejam deputados, governadores, prefeitos, senadores ou 

presidentes, encontra sua maneira de alcançar esse apelo popular durante suas campanhas. 

É ao percorrer o caminho em busca deste objetivo que estes políticos podem ser 

classificados como figuras populistas.   

O populismo não tem uma adaptação única e, ao longo dos anos, o fenômeno 

político atingiu diversos continentes, o que o transformou em uma manobra mutável com 

variadas tendências. Atualmente, ele pode ser definido em duas vertentes, sendo elas, o 

populismo clássico e o neopopulismo. Por serem dois fenômenos que coexistem, populismo 

e neopopulismo são constituídos por semelhanças e diferenças, sendo que não há juízo de 

valor a respeito de nenhuma das duas vertentes ou direção ideológica, podem ser 

características de políticos de direita ou esquerda, sem definições partidárias, apesar de esta 
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pesquisa focar em uma figura neopopulista de extrema direita. Ernesto Laclau (2009) explica 

sobre esta dualidade ao afirmar que um regime não pode ser simplesmente populista.   

Eu acredito que o Maoísmo é uma forma de populismo, mas o fascismo também 
era, isto é, populismo não define ideologia de movimento, o que ele define é uma 
forma de construção do político que se dá pela divisão dicotômica da sociedade em 
dois campos, então, pode-se ter um ou outro institucionalismo, que seria o 
contrário; ou seja, as demandas não são agrupadas em fóruns matriciais, mas 
tendem a ser levantadas separadamente e, por outro lado, a outra posição extrema 
seria a posição populista, ou seja, um discurso que divide a sociedade […]. (LACLAU, 
2009, p. 825-826).  

No populismo clássico vemos, ao centro, um líder carismático que constrói sua 

delimitação de povo, ou seja, escolhe o nicho da sociedade com o qual vai criar uma 

identificação e, dessa forma, torná-lo seu aliado durante sua carreira política. O método se 

alinha à performance do político durante seus discursos de antagonista, quando inclui o 

termo “nós”, o povo, referindo-se a ele mesmo e seus apoiadores, representando o lado que 

luta para derrotar a elite corrupta e, assim, mudar o país em crise.    

Do outro lado, temos seus opositores, aqueles que devem ser repelidos, colocados 

em posição de contrários ao avanço do país. Com este discurso, a construção do inimigo 

coloca o líder populista como única salvação possível, aquele que veio para mudar o sistema 

que já não funciona. Esta observação traz à tona outra característica a respeito deste 

fenômeno, que é o distanciamento dos protocolos democráticos e a fala que deslegitima 

instituições representativas do país (FONTES, 2020).   

Nesta construção de discurso, Prior (2020, não paginado) destaca que o líder 

populista “se apropria das retóricas antipolítica, antissistema, antielitista e antipluralista”, 

que facilita a exploração do desencanto popular com aquilo que o representante apresenta 

como errado, sendo possível inserir a parte moralista, também aspecto do populismo. As 

falas do discurso apontam julgamento moral de grupos, ideias ou visões de mundo do lado 

oposto, apelando ao seu povo para que haja o discernimento do bom senso e, assim, seguir 

defendendo os valores morais do “povo de bem” (PRIOR, 2020, não paginado).   

No neopopulismo, o apelo ao povo e o líder carismático permanecem sendo 

características de definição, já que estes são traços comuns da dinâmica populista. No 

cenário atual deste fenômeno há uma preocupação mais individual com a imagem do 

próprio líder, ressaltando-se o desprendimento com partidos e qualquer âmbito do poder 

que possa representá-lo. Dessa forma, “muitos líderes são denominados outsiders, ou seja, 
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despontam de plataformas não prioritariamente encravadas no cenário político-partidário” 

(NERVO, 2014, p.198), vemos, então, mais uma vertente que coincide com o populismo 

clássico, que é a quebra de protocolos.    

A construção do líder neopopulista depende da existência de uma crise, assim como 

no populismo clássico. O político se preocupa em assumir a postura de salvador da nação e, 

para isso, é necessário um “mal” a ser derrotado pelo seu “povo de bem”. Nervo (2014) 

descreve como um dos primeiros passos para o despontamento de forças neopopulistas a 

crise econômica e social trazida pela globalização em meio aos fluxos rápidos de recursos em 

tempos de capitalismo global, que segue gerando incerteza à população, momento propício 

para um líder neopopulista entrar em cena. Antonelli (2019) comenta sobre a definição do 

ator político neopopulista e sua relação com a crise durante este contexto.  

O neopopulismo é então um ator político, um estilo de comunicação e liderança, e 
uma narrativa que nasce como uma tentativa de oferecer, com os meios e as 
linguagens disponíveis (como os da democracia desintermediada), novas 
modalidades de representação […] seria principalmente um humor, um estilo, uma 
mentalidade política prevalecente que, em suas magmáticas e multiformes 
expressões, repropõe a centralidade o povo e constrói sua identidade e formas 
através do apelo direto do líder (agora pós-ideológico), a identificação de contínuos 
inimigos (primeiro, entre todos, as elites), culpados de causar a fome ou trair o 
próprio povo, através de vários, supostos, "complôs". (ANTONELLI, 2019, não 
paginado).  

A construção do discurso de herói do país criada pelo líder faz com que instituições 

democráticas fiquem enfraquecidas. Para isso, a figura neopopulista, por meio da sua 

retórica, se apoia na crise do país para descrever um cenário caótico em que ele é a única 

opção para salvar o povo, colocando-se acima do poder democrático e transformando-o em 

antagonista do seu discurso. Neste contexto criado pelo líder, é como se as instituições da 

democracia fossem incapazes ou até mesmo um obstáculo a ser combatido, aspecto 

característico da postura antidemocrática de líderes neopopulistas.    

Apesar de o populismo clássico também colocar entraves à democracia, no 

neopopulismo isso se potencializa em atitudes contra e que deslegitimam estas instituições. 

Um exemplo deste movimento antidemocrático pode ser visto quando o presidente Jair 

Bolsonaro compareceu a uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o 

Congresso, em que ele criticava a “interferência” em seu governo durante o combate à 
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pandemia8. Fragilizar instituições democráticas e rejeitar qualquer pensamento contrário 

àquele disseminado pelo líder demonstra o radicalismo adotado pelos neopopulistas.   

A figura autoritária, que não pode ser contestada, é um traço do neofascismo 

presente em líderes neopopulistas. Além do aspecto salvador, antidemocrático e 

nacionalista ao extremo, os políticos desta vertente do populismo da atualidade elevam o 

preconceito, a exaltação de ditadores e a xenofobia a outro patamar. “Uma análise política 

da comunicação, em períodos populistas, exige breve incursão através dos referenciais 

históricos da propaganda nazifascista”, como destaca Alexandre Nervo (2014, p.206), 

principalmente porque o líder neopopulista não só culpa esta parcela da população, mas se 

mobiliza para incentivar o povo a eliminar seu antagonista, responsável pela crise no país.    

No Brasil de Bolsonaro as pessoas a serem combatidas são “petistas”, “comunistas”; 

já nos Estados Unidos e em outros países considerados “desenvolvidos”, são os imigrantes. 

Abordando a escolha de inimigos de Jair Bolsonaro, é possível perceber que ele constrói seu 

discurso de maneira que se opõe veementemente a tudo e todos que estejam vinculados ao 

partido político que esteve na liderança do Brasil por 14 anos, no caso, o Partido dos 

Trabalhadores (PT). Com intuito de se erguer como o novo símbolo de poder no país, 

Bolsonaro usou um discurso para criar sua própria definição do que seria a esquerda, 

descrevendo seus adeptos como corruptos, antipatriotas e comunistas.   

Indursky (1997) explica sobre como funcionam discursos presidenciais de variadas 

perspectivas, porém, frisa que, sempre que um líder se manifesta, há um objetivo específico 

em mente. A autora baseia sua análise nas falas dos líderes militares no período da ditadura, 

porém, as observações de Indursky (1997) fazem paralelo com a situação que temos hoje 

com o presidente ex-militar Jair Bolsonaro, que governa durante o período democrático.    

Apesar de Indursky (1997) claramente delimitar suas análises junto à postura dos 

líderes militares durante a ditadura, ainda assim, é possível enxergar estas mesmas 

características com falas que temos hoje com o atual presidente, principalmente pela 

tendência neofascista presente em sua identidade neopopulista. É possível perceber o 

                                                 
8 Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/ato-pro-bolsonaro-em-brasilia-tem-carreata-

e-xingamentos-a-moro-stf-e-congresso.shtml 
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quanto a postura discursiva de Bolsonaro se aproxima do discurso autoritário em relação aos 

apelos ao imaginário de povo, mesmo que existam propósitos diferentes em cada fala.   

Outra característica do neopopulismo é que os políticos desta vertente estão mais 

próximos das tecnologias de mídias sociais. Isso ajuda na aproximação com o imaginário de 

povo desses líderes, já que estas ferramentas dão a eles uma liberdade de se comunicar, se 

expressar e vincular estes ideais antidemocráticos e neofacistas com seu público sem 

intervenções diretas, como existiam nos meios de comunicação tradicionais. Justamente por 

isso, o líder se agarra a estas tecnologias para poder ter um contato direto e se afasta da 

imprensa tradicional, já que não depende exclusivamente dos veículos de comunicação de 

massa para conseguir uma plataforma onde possa reproduzir suas ideias.    

Em lives feitas pelo Facebook, o presidente tem liberdade de discursar para o país 

defendendo o uso de medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina sem nenhuma 

prescrição científica, além de menosprezar o isolamento social e minimizar os impactos da 

Covid-19, direcionando-se de forma direta ao seu “povo”. Já no Twitter, além de postagens 

semelhantes às do Facebook, cita matérias com seu nome e afirma que são fake news, 

mesmo sem qualquer embasamento, encorajando eleitores a desacreditarem na imprensa.   

Em paralelo a esta situação, os próprios meios de comunicação jornalísticos se 

tornam reféns e incentivadores destes métodos utilizados pelo líder, já que, por se tratar de 

uma figura importante do país, eles privilegiam os atores populistas, amplificando seus 

discursos, de forma a tornar possível que pessoas com as mesmas ideologias se identifiquem 

e passem a acompanhá-los, situação que fortalece o político (FONTES, 2020). Este fator de 

distanciamento com as mídias tradicionais também colocou em destaque o uso de 

jornalismo declaratório por parte dos veículos de comunicação, presente, inclusive, no 

corpus desta pesquisa em matérias da Folha de S. Paulo.    

Fábio Vasconcellos (2013) fala sobre este dilema da imprensa que, apesar de ter uma 

função capaz de impulsionar ainda mais estas figuras do populismo contemporâneo, 

também se torna refém de cumprir o papel de informar sobre os posicionamentos do líder 

do país, que têm grande importância noticiosa.  

[…] a importância da mídia no surgimento do neopopulismo está mais diretamente 
relacionada ao fato de que ela não pode simplesmente ignorar o que pode ser 
interessante do ponto de vista noticioso, entre eles os políticos que desafiam a 
ordem, com suas linguagens abrasivas, protestos públicos e questões com alto grau 
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de emoção. A questão é como e em que magnitude ela dá vazão a esses apelos. 
(VASCONCELLOS, 2013, p. 298).  

No Brasil, em setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro discursou na abertura 

da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). As declarações, checadas 

posteriormente pela agência Aos Fatos9, revelaram que ao menos onze falas do líder eram 

falsas, sendo elas principalmente sobre as questões de queimadas e sobre a pandemia de 

Covid-19 no Brasil. Além das mentiras, a agência pontuou cerca de 17 falas, variando entre 

imprecisas, contraditórias e insustentáveis. As mentiras ditas por Jair Bolsonaro foram 

suavizadas pela imprensa brasileira, isso quando nem mesmo chegaram a ser citadas como 

declarações falsas. Um exemplo é da Folha de S. Paulo: o jornal não destacou as mentiras do 

presidente e, em vez disso, fez uma matéria com todo o discurso na íntegra para aqueles 

que não puderam acompanhar e também fez um compilado sobre cada ponto destacado por 

ele, evidenciando prática de jornalismo declaratório. Desde afirmações de que pagou mil 

dólares10 de auxílio emergencial até a falácia do investimento de 100 bilhões de dólares11 

para ações de saúde, todas as mentiras ficaram à disposição do público.  

 

4 SELEÇÃO DAS FONTES E JORNALISMO DECLARATÓRIO 

Luciana Mielniczuk define o jornalismo online como “ideia de conexão em tempo 

real, ou seja, fluxo de informação contínuo e quase instantâneo” (2003, p.37-54) por meio 

de tecnologia digital, porém, destaca que nem tudo que é digital se encaixa no online. 

Considerando-se que a multimidialidade é uma das características mais importantes deste 

tipo de jornalismo, nas notícias sobre Jair Bolsonaro, esse aspecto é explorado na maioria 

das vezes com fotos, havendo poucas inserções de vídeos e gráficos para complementar os 

textos dos jornalistas, com ocasiões em que sequer havia uma imagem ilustrativa sobre o 

assunto, trazendo apenas galerias que remetem a outras notícias da editoria.    

                                                 
9 Disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-e--o-que-nao-e-fato-no-discurso-de-bolsonaro-na-

abertura-da-assembleia-geral-da-onu/ 

10 Disponível em: https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-diz-que-auxilio-no-brasil-foi-de-mil-dolares-

e-revolta-web/ 

11 Disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/o-que-e-e-o-que-nao-e-fato-no-discurso-de-bolsonaro-na-

abertura-da-assembleia-geral-da-onu/ 
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Ao falar da instantaneidade, Palacios (2003) afirma que existe uma rapidez no acesso, 

impulsionada pela facilidade de produção e disponibilização do conteúdo, justamente por 

ele ser vinculado ao meio online. Isso gera o que ele chama de acompanhamento contínuo, 

em que o leitor se mantém conectado em busca das atualizações de seus assuntos de 

interesse ou à espera dos desdobramentos de certas notícias.   

A pressão do tempo já existia antes do jornalismo online, já que o jornalista sempre 

teve deadline para cumprir suas pautas designadas para o dia. No entanto, com a 

digitalização dos processos jornalísticos, esse problema se acentua e gera uma cobrança 

maior. Ferreira (2015) fala sobre esta dualidade da instantaneidade, em como a urgência da 

publicação e a competitividade, para não ficar atrás de outros sites de notícias, podem 

contribuir para a propagação de declarações falsas e para a ideia da necessidade de 

atualização constante. Esse problema de rotina produtiva também é visto na Folha Online, 

onde as pautas se desdobram em diversas suítes12 dentro do mesmo assunto, ajudando a 

alimentar, dar visibilidade e a reverberar fala de fontes consideradas importantes.    

O uso de fontes é fundamental para que os profissionais consigam ter acesso às mais 

diversas informações, isso porque não é sempre que o jornalista consegue estar presente 

para relatar os fatos pela sua própria perspectiva. Nesse caso, manter este contato próximo 

com assessores de imprensa, políticos, pesquisadores, fontes governamentais, dentre outros 

exemplos, é indispensável no cotidiano de um jornalista. Lage (2002) classifica as fontes 

como oficiais, oficiosas e independentes e destaca a divisão entre fontes primárias e 

secundárias, em que as primárias se tratam das fontes em que o profissional se baseia para 

escrever sua pauta e, com elas, pode colher “fatos, versões e números”. Já as secundárias 

servem como uma fonte de consulta para preparar e dar um conhecimento aprofundado 

sobre o material que o jornalista precisa desenvolver.    

Diante da popularização da internet no país, é perceptível uma mudança na escolha 

destas fontes para se adaptar ao imediatismo e à instantaneidade do contexto digital. 

Traquina (1999, p.174) reflete sobre como o tempo sempre foi fator crucial para determinar 

o que é noticiável, segundo ele “é o próprio conceito de « actualidade » que constitui o 

                                                 
12 Jargão jornalístico que designa a notícia ou reportagem que explora os desdobramentos de um fato que foi 

noticiado anteriormente 
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coração e a alma da actividade jornalística”. No entanto, com a ascensão da internet, toda 

essa cobrança se multiplicou. Fernández-Sande, Chagas e Kischinhevsky (2020) citam que o 

fator tempo virou o problema central durante o processo de produção e apuração das 

notícias, dando enfoque à mídia privada, uma das mais afetadas por essa crise no fazer 

jornalístico.    

Foi observada, nas matérias da Folha de S. Paulo analisadas por esta pesquisa, a 

preferência por fontes oficiais, não só pelo recorte em relação a Jair Bolsonaro, mas, na 

maioria das notícias veiculadas, havia a preferência por declarações de políticos e ministros, 

em detrimento da conversa com especialistas e até mesmo de opiniões e experiências da 

população. As falas polêmicas do presidente, na maior parte da coleta, eram o ponto central 

das matérias, enquanto as outras fontes nem sempre traziam contraponto às declarações, 

resumindo-se a comentários sobre o que foi dito, ou bate-boca de opiniões divergentes.    

Traquina (1999) aponta que esta busca por fontes oficiais é também uma busca por 

credibilidade por parte dos jornalistas. Segundo ele, “as pessoas com maior autoridade, 

essas que têm contactos regulares com profissionais do campo jornalístico, permitindo assim 

provar sua credibilidade, são favorecidas no processo de produção de notícia” (TRAQUINA, 

1999, p.173). Entretanto, esta preferência não é só uma característica de determinado 

jornal, ela tem poder de modificar percepções da sociedade, isso porque, como observam 

Pereira e Coêlho (2020), a seleção das fontes permite que determinados grupos se 

beneficiem deste destaque proporcionado pelos jornais: “[...]se somente as fontes oficiais 

[...] forem ouvidas, somente a sua versão da realidade será legitimada, excluindo a 

pluralidade de vozes que o jornalismo independente se propõe a visibilizar” (2020, p.8-9). 

Estes benefícios ficam visíveis nas matérias sobre Bolsonaro na Folha de S. Paulo, porque, 

por mais que haja uma intenção velada de expor falas absurdas do presidente, a falta de 

contraponto, somada à mera reprodução de seus discursos, serve mais como meio espalhar 

a palavra do político aos apoiadores do governo do que uma forma de crítica.    

A relação entre jornalista e fonte é essencial para exercer a profissão, é preciso existir 

um laço de confiança, dessa forma, a conexão entre ambos consegue se manter por mais 

tempo e o jornalista sempre terá alguém a quem recorrer nas mais diversas ocasiões. As 

falas das fontes são importantes, no entanto, é preciso que o jornalista se atente a sempre 
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consultar mais de uma pessoa e a não deixar falas irrelevantes sustentarem sua notícia, caso 

contrário, ele estará se baseando no que se chama de “jornalismo declaratório”.   

O problema do jornalismo declaratório é maior do que apenas criticar um veículo de 

comunicação por utilizar a fala de uma fonte para construir matérias. É preciso se preocupar 

com o reflexo que certas declarações podem causar na sociedade e de que forma isto ecoa 

após a publicação do material, sobretudo quando se ampara em apenas uma declaração.   

Além de desviar o foco midiático, Gonçalves (2018) explica que, no jornalismo 

declaratório, o processo de produção jornalística se perde, e isso acontece pelo fato de o 

discurso se manter relevante apenas pela importância da fonte que o emite. A credibilidade 

passa a ser medida pela posição de privilégio que a fonte ocupa. Dessa forma, usando a 

influência da imagem perante a sociedade, uma fala que deveria gerar uma apuração 

profunda, checagem e busca por outros pontos de vista, acaba sendo tomada por si só como 

suficiente para a publicação de uma notícia, tornando o material superficial.   

Assim como na seleção das fontes, a digitalização também impactou o uso do 

jornalismo declaratório nas redações, até porque, como lembra Oliveira (2020), este termo 

remete, em seu sentido literal, a uma declaração usada dentro de uma matéria, algo que 

sempre ocorreu desde o início da profissão. No entanto, hoje, o jornalismo declaratório não 

é uma exceção entre os profissionais, mas sim quase uma regra, algo explicado, em parte, 

pelo imediatismo exigido nos jornais online (BELARDIN, 2011).   

Com a popularização das redes sociais digitais, os jornalistas ganharam outra fonte de 

coleta de declarações. Se antes as redes sociais de figuras públicas eram utilizadas de forma 

mais impessoal, geridas essencialmente por assessores, há alguns anos é possível observar o 

estabelecimento de um novo padrão: essas ferramentas midiáticas vão além de espaços 

para comunicar notas à imprensa. Em uma análise das eleições presidenciais de 2010 no 

Brasil, Aggio (2014, p.17) explica que a aglomeração de pessoas em perfis nas redes sociais 

foi um ponto de virada para campanhas políticas online, em que “estar nos sites para redes 

sociais é estar onde eleitores e militantes em potencial estão. Onde os votos e o apoio para 

conseguir mais votos estão”.   

Gonçalves (2018) comenta essa quebra de monopólio da imprensa, em que a 

informação flui pela internet e não é mais necessário o palco de jornal, televisão ou rádio 
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para que uma pessoa se comunique com seu público. Ela fala sobre a “ronda online” feita 

pelos jornalistas, em que o profissional monitora as redes sociais de suas fontes, 

principalmente oficiais, em busca de declarações fortes o bastante para sustentar uma 

matéria. Gonçalves (2018, p.50) explica que “em um click, o jornalista consegue declarações 

de pessoas até do outro lado do mundo. Essa facilidade de acesso [...] é um dos fatores que 

tem contribuído para a incidência do jornalismo declaratório”.  

 

5 A COBERTURA DE BOLSONARO PELO SITE DA FOLHA NO INÍCIO DA PANDEMIA 

Desde o começo da pandemia é possível perceber uma preocupação de Folha em não 

utilizar apenas citações de Jair Bolsonaro como o centro da matéria. Considerando os títulos 

das matérias da amostra, são 14 com citações (equivalente a 24% do corpus) e 44 sem 

citações (equivalente a 76%), demonstrando a busca por um líder no começo da crise 

sanitária para ajudar a conter as mortes e superar as dificuldades. Sobre a assinatura, 

destaca-se uma apuração majoritariamente interna, demonstrando respeito ao 

distanciamento social, com assinaturas dos jornalistas da Folha, o que permite um olhar 

concentrado sobre a linha editorial do conglomerado.   

A Folha de S. Paulo optou por utilizar mais de uma fonte na maioria das notícias, 

porém, é importante ressaltar que, em abril, em 6 matérias apenas o presidente Bolsonaro 

foi consultado para construir a notícia. Considerando o total de matérias da semana, o 

número poderia ser irrelevante, porém, se comparado com os sete dias do período anterior, 

com total de 2 notícias com uma fonte, demonstra o crescimento do uso de declarações do 

presidente como único ponto de vista e sustentação da produção noticiosa.   

Em março, a origem do foco que motivou as matérias foi diversificada e sem 

diferenças discrepantes, sendo que o maior foco ocorreu nas redes sociais do presidente, 

com um total de 8 matérias usando ganchos de pronunciamentos por este meio. No mês 

seguinte, percebe-se uma diferença maior entre os locais apurados, sendo que a 

predominância fica nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, totalizando 14 matérias. É neste 

segundo momento que se percebe de forma mais nítida a quebra de confiança entre a 

comunicação do governo e a imprensa, isso porque as informações oficiais não vêm de 

forma espontânea para os veículos de comunicação, já que o presidente muitas vezes se 
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recusa a falar com a imprensa. Por isso, os jornalistas utilizam qualquer meio em que o 

presidente se pronuncie para coletar estas declarações sobre o que está havendo no país.   

Em meio a esta fragilidade de conexão entre fonte e imprensa pode ocorrer 

desinformação por meio do jornalismo declaratório. Ao falar sobre os tipos de fontes 

consultadas, é possível ver que o presidente aparece como fonte em 19 matérias da semana 

de março, sendo 17 com outras fontes e 2 apenas com ele, e, na semana de abril, em 25, 

sendo 19 com outras fontes e 6 sozinho. Por mais que haja fontes contextualizando os 

acontecimentos no decorrer da matéria, os discursos do Bolsonaro ainda são relevantes e 

predominantes em grande parte da escrita e do conteúdo.   

Existem mais matérias com fontes divergentes entre si, porém, vendo cada semana 

separadamente, percebe-se que, em março, o número de matérias com fontes divergentes, 

13, quase se igualou ao número com declarações concordantes entre si, 12, mostrando 

pouca preocupação em mostrar diferentes pontos de vista sobre o conteúdo tratado nas 

matérias. Já em abril, houve uma diferença maior, com 22 matérias contendo divergências 

de posições entre as fontes acionadas e 11 com concordância. Observa-se que há uma 

preocupação maior em aprofundar os assuntos com diversidade de opiniões e pontos de 

vista, principalmente após o agravamento da pandemia.   

Sobre o acionamento de fontes na segunda semana analisada, os primeiros 

parágrafos se dedicam às declarações de Jair Bolsonaro, que são o centro de atenção, em 

que o jornalista descreve o que o presidente disse em seu Twitter, ou em pronunciamento. 

Apenas por volta da metade do texto e em seu encerramento as outras fontes consultadas 

entram com seus posicionamentos. Nessas matérias, mais da metade das outras fontes 

consultadas também são oficiais, sendo políticos de outros partidos ou até mesmo o então 

ministro da saúde. As falas do presidente acabam sendo refutadas e, às vezes, apoiadas 

pelas próprias declarações destes mesmos políticos, ao serem questionados sobre o assunto. 

Dessa forma, os críticos e os apoiadores são acionados para refutar e confirmar as falas de 

Jair Bolsonaro, respectivamente, e isso aparece de diferentes modos na cobertura 

empreendida pela Folha Online, a partir da percepção de acionamentos feitos pelo jornal em 

diferentes escolhas sobre locais, apresentação, usando matérias assinadas ou não.   
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A discussão e caracterização de Jair Bolsonaro como um neopopulista se articula a 

aspectos observados ao analisar as matérias feitas pela Folha de S. Paulo durante o período 

analisado. Há indícios disso nas falas do presidente, na maneira como ele lida com a 

pandemia no Brasil, nas relações com os poderes e nas próprias instituições de seu governo, 

além de sua relação com a mídia ser exposta, mesmo de maneira sutil, no conteúdo da 

produção noticiosa. Nesse ponto já é possível observar os traços autoritários do presidente, 

porque, diante de uma pandemia, o esperado a se fazer, em um ambiente democrático, é 

que os poderes se unam para criar uma ação coletiva a fim de conter a crise sanitária.    

No entanto, o que se vê é um crescente distanciamento e embate interno com a 

postura autoritária, a ponto de chegar a ameaçar demitir o ministro da saúde quando mil 

brasileiros perderam a vida por causa de um vírus, pelo fato de Luiz Henrique Mandetta 

argumentar contra as falas de Jair Bolsonaro. Esse é um cenário descrito por Francisco 

Antonelli (2019) nas identificações de contínuos inimigos, em que o líder constantemente 

reinventa “supostos complôs” e consegue consolidar sua imagem de salvador da pátria, se 

sobrepondo à democracia. “[De] algumas pessoas do meu governo, algo subiu à cabeça 

deles. Estão se achando demais. Eram pessoas normais, mas, de repente, viraram estrelas, 

falam pelos cotovelos, tem provocações. A hora D não chegou ainda não. Vai chegar a hora 

deles, porque a minha caneta funciona”, afirmou Bolsonaro a um grupo de cerca de 20 

religiosos que se aglomerou diante do Palácio da Alvorada. (FOLHA, 5 abr. 2020)13.   

Tentando consolidar seu aspecto de “outsider”, o presidente se propõe a quebrar 

protocolos, dentre eles se desprender do uso dos veículos tradicionais de comunicação, 

como televisão, rádio e o jornal impresso. Desde o início de sua candidatura em 2018, ele 

travou um confronto com a imprensa, em especial com a Folha de S. Paulo. Tanto que, no 

atual projeto editorial da Folha Online14, o jornal introduz a afirmação “jornais pautados pelo 

diálogo pluralista fazem contraponto à intolerância que assola as redes sociais, acentuada 

pela recente onda internacional de populismo nacionalista ultraconservador” e expõe como 

um de seus princípios editoriais “rechaçar censura e outras agressões à liberdade de 

                                                 
13 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-diz-que-usara-a-caneta-contra-

integrantes-do-governo-que-viraram-estrelas.shtml 

14 Disponível em: https://temas.folha.uol.com.br/folha-projeto-editorial/projeto-editorial-folha-de-s-

paulo/introducao.shtml 
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expressão, reconhecendo, no caso de abuso comprovado dessa liberdade, a 

responsabilização posterior dos autores, nos termos da lei”. FSP cumpre isso ao expor o 

ataque à imprensa diretamente em duas matérias: “Folha publica, todo mundo replica, diz 

Bolsonaro em novo ataque à imprensa” (16 mar. 2020)15 e “Não cheguei à Presidência para 

perder para esses urubus, diz Bolsonaro em novo ataque à imprensa16” (3 abr. 2020).   

Ao mesmo tempo, na semana do segundo mês coletado, o jornal online também 

mostra outros momentos em que a fala autoritária do presidente se sobressaiu durante a 

crise sanitária que se alastrou pelo país. Em uma matéria não assinada, o que pode significar 

a colaboração de vários jornalistas da redação ou a tentativa de evitar represália direcionada 

aos profissionais, a Folha faz o resgate de diversas falas autoritárias do político ao longo de 

seu governo. A matéria “Com 'quem manda sou eu', Bolsonaro repete tática de reafirmar a 

sua própria autoridade; relembre outros casos” (7 abr. 2020)17, traz um compilado dos 

pronunciamentos. Na construção do material são coletadas declarações feitas até em 2019, 

antes mesmo que o vírus da Covid-19 chegasse ao Brasil.   

Indursky (1997), ao estudar os discursos de presidentes autoritários, os caracteriza 

como uma fusão entre as imagens de líderes democratas e militares, em que o político 

assume duas posturas, por vezes em tom de negação, podendo chegar a uma advertência 

que, dependendo de sua intensidade, pode ser tomada como ameaça. Essa postura é vista 

também em Bolsonaro, como na declaração sobre a “canetada” em possíveis políticos de 

seu governo que ele considerava estarem aparecendo demais na mídia.    

Como explica Indursky (1997), há dois tipos de interpretação para essa performance 

discursiva. Caso o interlocutor seja a favor do presidente e apoie suas ações, a fala “Vai 

chegar a hora deles, porque a minha caneta funciona”, dita por Bolsonaro, pode ter o 

sentido de promessa tranquilizadora, interpretada como se o líder estivesse disposto a fazer 

                                                 
15 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/folha-publica-todo-mundo-replica-diz-

bolsonaro-em-novo-ataque-a-imprensa.shtml 

16 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/nao-cheguei-a-presidencia-para-perder-para-

esses-urubus-diz-bolsonaro-em-novo-ataque-a-imprensa.shtml 

17 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/com-quem-manda-sou-eu-bolsonaro-repete-

tatica-de-reafirmar-a-sua-propria-autoridade-relembre-outros-casos.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/com-quem-manda-sou-eu-bolsonaro-repete-tatica-de-reafirmar-a-sua-propria-autoridade-relembre-outros-casos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/com-quem-manda-sou-eu-bolsonaro-repete-tatica-de-reafirmar-a-sua-propria-autoridade-relembre-outros-casos.shtml
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o possível para proteger sua nação. Entretanto, para aqueles que discordam do governo e 

resistem ao poder instituído, a declaração será recebida como uma ameaça direta.   

Mesmo com as tentativas da Folha de expor as falas de Jair Bolsonaro, percebe-se 

que há um certo atraso ao mencionar mais criticamente as ações do presidente de forma 

mais enfática, deixando explícitos os compilados de falas autoritárias, de minimização da 

pandemia e das rachaduras em seu governo apenas depois de presenciar as mil mortes de 

brasileiros sem que o líder assumisse uma postura de comando. Nas matérias coletadas em 

abril, percebe-se que a Folha de S. Paulo intensificou isso durante o período de agravamento 

da crise sanitária, de forma sutil e por meio de declarações que, por vezes, como indica 

Indursky, abrem margem para mais de um tipo de interpretação por parte do leitor.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ascensão de figuras neopopulistas destaca a relação de políticos com seus 

apoiadores por meio da internet, abstendo-se dos meios de comunicação tradicionais, antes 

adotados por figuras populistas. O imediatismo, intensificado com o jornalismo online, 

pressiona o profissional a buscar pautas a todo momento e um desses locais de busca são as 

redes sociais das fontes oficiais, onde lideranças neopopulistas constroem uma comunicação 

estratégica, utilizam de sua figura carismática para se aproximar de seu público e para fugir 

de perguntas “inconvenientes” feitas em pronunciamentos direcionados à imprensa.   

Durante a cobertura da pandemia, a Folha de S. Paulo utilizou diversas vezes as redes 

sociais do presidente como “fontes”, em postagens, pronunciamentos e lives, para conseguir 

algum posicionamento dele. A crise causada pelo coronavírus fez com que as declarações de 

Bolsonaro fossem buscadas mais frequentemente pela Folha, até porque eram esperadas 

decisões por parte do Governo Federal em meio ao contexto pandêmico. Ao mesmo tempo, 

notou-se uma preocupação em apresentar novos pontos de vistas diante de falas 

autoritárias do presidente, principalmente na segunda semana de abril, por demarcar um 

agravamento na crise sanitária no Brasil.   

Apesar das tentativas da Folha de expor e contrapor as declarações autoritárias do 

líder, fica explícito, em especial na análise da semana de 10 a 17 de março, que, no início da 
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pandemia, o jornal online foi mais negligente e deu mais espaço para Jair Bolsonaro 

amplificar e pautar suas falas, tirando o foco da questão principal a ser tratada: a pandemia 

de Covid-19 que havia chegado ao país e já começava a tirar a vida de muitos brasileiros.   

Por estas particularidades captadas pela análise do corpus, entende-se que a Folha 

agiu de forma contraditória, ao alternar entre legitimar e descredibilizar as declarações do 

presidente da República. Apesar de fundir a cobertura de saúde com a de política, ainda há 

uma tendência em utilizar fontes oficiais em sua editoria Poder, o que exclui a diversidade 

de posições e fontes a serem exploradas e abre margem para o jornalismo declaratório.    

Bolsonaro se beneficia do jornalismo declaratório com maestria, desviando de 

assuntos sérios e urgentes para dar lugar a pronunciamentos e frases de efeito que viralizam 

nas redes sociais por trazerem elementos inusitados ou quebra de decoro. O presidente se 

apodera da relevância do cargo para tentar fazer prevalecer uma agenda própria a partir de 

suas declarações. Quando o jornalismo reverbera essas falas, muitas vezes sem 

contrapontos, sustentando-se apenas em declarações que os profissionais consideram que 

podem gerar acessos, há um afastamento de seu papel de responsabilidade social. Isso pode 

ser observado em alguns dos títulos do corpus da pesquisa, repletos de “Bolsonaro diz...”, 

“Bolsonaro fala…”, em suítes do mesmo assunto. Em uma crise sanitária como a que 

vivemos, sob liderança neopopulista, a falta de posicionamentos contundentes por parte de 

veículos jornalísticos pode contribuir para enfraquecer o debate público, para agravar a 

desinformação e, consequentemente, levar a crise a um outro patamar, ainda mais trágico.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

BOLSONARO AND FOLHA'S COVERAGE AT THE BEGINNING OF THE COVID-19 PANDEMIC 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this article is to reflect on the journalistic coverage about Covid-19 pandemic in 
Brazil, crossed by conflicts between the media and a neo-populist government that conducts 
measures that should combat the virus during the period selected for the research. Based on the 
Content Analysis methodology, 58 news items from the Folha de S. Paulo website, published in the 
Poder section, are analyzed on the statements made by the President of the Republic, Jair Messias 
Bolsonaro, in the face of a pandemic scenario. The news selection includes Covid-19's first and 
1,000th death recording weeks, which occurred in March and April 2020, respectively. The analysis 
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addresses how political journalism contributed to the worsening of an unprecedented health crisis 
situation for society and for journalistic coverage in the last century, with a focus on the work 
developed by Folha de S. Paulo, a newspaper with a century-old trajectory from its beginnings in 
print to the present day. It appears that Folha acts in a contradictory manner, alternating between 
legitimizing and discrediting the statements of the president of the Republic in its coverage, in 
addition to dedicating a large space in the news to the controversial statements of the president 
amid the beginning of the advance of Covid-19 in Brazil, without using a filter of what is or is not 
relevant to the news in the context of the health crisis experienced in the analyzed period. On the 
other hand, Bolsonaro benefits from declaratory journalism masterfully, using Folha de S. Paulo itself 
as a tool to disseminate misinformation and minimize the consequences that the pandemic was 
beginning to bring to the country, such as the beginning of the massive death of part of the Brazilian 
population. It is also evident that these same statements served as a smokescreen, diverting the 
focus from serious and urgent matters to make room for pronouncements and catchphrases that 
went viral on social networks for bringing unusual elements or breaking decorum. 
 
Keywords: Online journalism; Neo-populism; Declaratory journalism; Bolsonaro; Folha de S. Paulo.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho busca discutir sobre de que forma as questões energéticas relacionadas à 

Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) são abordadas em O Popular, um dos jornais 

de maior circulação do estado de Goiás, em especial se as notícias relacionadas às questões 

energéticas possuem aproximações com o objetivo 07, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), sobre energia acessível e limpa. Para isso, o estudo foi embasado no método de 

enquadramento e análise categorial da análise de conteúdo, bem como pesquisa bibliográfica, 

tomando como base os conceitos de jornalismo ambiental e desenvolvimento sustentável de Wilson 

Bueno (2007) e José Eli Veiga (2010), respectivamente. Para a análise, foram selecionadas notícias de 
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O Popular, que compreendem o período de janeiro a dezembro de 2020. Observou-se quais foram os 

padrões de abordagem sobre questões energéticas que o veículo trouxe ao longo do período, bem 

como se faz relações com a Agenda 2030 da ONU. Para isso, as seguintes categorias foram 

construídas: i) viés político; ii) viés ambiental; iii) viés social/cotidiano); iv) viés econômico. Dessa 

forma, o viés social corresponde aproximadamente 49.4% das análises e o econômico 32.2%,  9.6% 

do viés político e 8.6% do viés ambiental. Ao serem constatados os diversos vieses abordados 

quando energia está em pauta no veículo, algo recorrente foi o protagonismo da empresa 

fornecedora de energia Enel, que, em teoria, tem metas que se ligam ao sétimo dos 17 ODS da 

Agenda 2030 da ONU. Desta forma, essa pesquisa aponta que as consonâncias entre a Agenda e o 

veículo se dão de forma indireta, sendo que, aparentemente, eles não são levados em conta em sua 

totalidade. Ademais, é perceptível uma tendência a priorizar falas de políticos em detrimento da 

participação popular, além do constante flerte com a economia. Foi problematizado, ainda, “Energia” 

como uma possibilidade dentro da pauta que caberia ao jornalismo ambiental.  

Palavras-chave: Energia Elétrica; O Popular; Jornalismo; Agenda 2030 da ONU; 17 ODS.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) marca 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que ecoam entre o bem-estar e direitos humanos a 

pautas energéticas e ambientais. A pesquisa em questão toma como principal ponto o 

objetivo número 7, que pretende “Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 

preço acessível à energia para todos”.    

Jornalismo ambiental e as questões que envolvem essa temática são recorrentes em 

diversos meios de comunicação e a abordagem sobre energia elétrica não segue por outro 

caminho. Tomando como base os 17 ODS e sendo O Popular um dos jornais mais 

importantes do estado de Goiás, convém analisar como o veículo encara o tema e aborda 

essas questões. Com isso, o objetivo da pesquisa é, além de identificar no veículo quais as 

notícias que tratam desses aspectos no período de janeiro a dezembro de 2020, verificar a 

partir de quais enquadramentos as notícias sobre a energia figuram e avaliar se há 

aproximações com a Agenda 2030 da ONU.    

Para tal trabalho, foi usada a análise de conteúdo, no qual a partir do recorte 

proposto foram separadas as notícias dentro de categorias construídas, sendo elas: viés 

político; viés ambiental; viés social/cotidiano e viés econômico, e, posteriormente, realizadas 

as análises. O objetivo das análises foi averiguar se a cobertura feita pelo jornal O Popular 
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possui aproximações com a Agenda da ONU e em especial se as notícias relacionadas às 

questões energéticas possuem aproximações com o objetivo 7.  

 

 

2 ENERGIA ELÉTRICA E A AGENDA DA ONU 

A Agenda 2030 da ONU foi estabelecida em setembro de 2015 com o objetivo de ser 

uma ferramenta de combate aos maiores problemas da humanidade. Para estipular um 

norte a ser seguido nos próximos 15 anos, foram criados 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), que começaram a valer a partir de janeiro de 2016. São eles: Erradicação 

da Pobreza; Fome Zero e Agricultura Sustentável; Saúde e Bem-Estar; Educação de 

Qualidade; Igualdade de Gênero; Água Potável e Saneamento; Energia Acessível e Limpa; 

Trabalho Decente e Crescimento Econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Redução 

da Desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Consumo e Produção Responsáveis; 

Ação Contra a Mudança Global do Clima; Vida na Água; Vida Terrestre; Paz, Justiça e 

Instituições Eficazes e Parcerias e Meios de Implementação. A base da análise é o objetivo 7 

sobre energia acessível e limpa, que tem como especificidades:   

 

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços 
acessíveis a serviços de energia;   

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 
matriz energética global;   

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética;   

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa 
e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética 
e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa  

7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o 
fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos 
países em desenvolvimento, particularmente nos países de menor 
desenvolvimento relativo, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e 
nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos 
programas de apoio. (AGENDA 2030, 2015, p. 21)  

 

Na composição específica das metas, são destacados também na questão energética, 

pontos importantes como a inserção cooperativa de países em desenvolvimento com um 
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melhor ritmo tecnológico, sustentável e com infraestrutura para produção de energia limpa 

(aquelas que não produzem poluentes, como energia solar, eólica e hídrica).    

De acordo com Souza (2020, p.7), o viés da sustentabilidade defendido no Brasil tem 

sido muito tecnológico e menos humano do que deveria ser. Com o pacto firmado na 

Agenda 2030, ambos os aspectos são relevantes. O acesso energético, portanto, possibilita 

ao ser humano desenvolver-se e alcançar melhores patamares de vida (SOUZA, 2020, p.7).    

Camargo, Lage e Mattozo (2004, p. 101) afirmam que a mídia tem uma grande 

importância no que diz respeito ao esclarecimento público sobre questões energéticas para 

que os cidadãos conheçam mais sobre o tema.   

De acordo com os dados apresentados pelo último censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um número de mais de dois milhões de 

brasileiros não têm acesso à energia.   

São cidadãos que, pela falta de eletricidade, não têm acesso também à 
comunicação, à educação de qualidade e à melhoria na sua produção 
agroextrativista. Para ter eletricidade poucas horas por dia, emitem gases de efeito 
estufa muito mais que um cidadão conectado 24 horas à rede convencional. São 
obrigados a se deslocar até o local em que compram o combustível, regressar às 
suas comunidades e usar o combustível em motores fósseis. Ou seja, tem-se um 
custo triplo. Além disso, o descarte do combustível usado não é feito 
corretamente, sendo despejado, geralmente, em rios ou na terra próxima às casas. 
(WWF BRASIL, 2020, p. 5).  

A partir desses dados foi percebida a necessidade e relevância de uma discussão 

voltada para a pauta energética. Com isso, foram feitas análises voltadas para diversos 

vieses, tendo como um dos objetivos buscar a compreensão de como a energia se torna 

fundamental em diversas categorias de análise e estudo.   

 

3 COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E A PAUTA ENERGÉTICA 

Um dos fundadores da Associação Internacional de Comunicação Ambiental, Mark 

Meisner, define a comunicação ambiental como “uma variação síntese da teoria da 

comunicação e da teoria ambiental, que examina o papel, as técnicas e a influência da 

comunicação nas questões ambientais” (MEISNER apud AGUIAR e CERQUEIRA, 2012, p. 17). 

A síntese proposta pelo autor descreve, embora sem considerar outros aspectos sociais e 

políticos, a raiz da comunicação ambiental.    



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                              929 
 

A discussão teórica entre os conceitos e propriamente a atuação da comunicação e 

jornalismo ambiental tem sido abordada por diversos acadêmicos, tanto na busca de uma 

definição quanto para compreender quais pontos dessas áreas sofreram pequenas 

corrupções e vícios em sua forma de produzir e agir frente a grandes conglomerados 

econômicos, políticos e ao agronegócio, mostrando uma passividade por parte dos 

comunicadores (ou, mais especialmente, dos veículos de comunicação):   

Vamos assumir a Comunicação Ambiental como todo o conjunto de ações, 
estratégias, produtos, planos e esforços de comunicação destinados a promover a 
divulgação/ promoção da causa ambiental, enquanto o Jornalismo Ambiental, 
ainda que uma instância importante da Comunicação Ambiental, tem uma restrição 
importante: diz respeito exclusivamente às manifestações jornalísticas. (BUENO, 
2007, p. 34).  

Bueno (2007) estabelece, em prática, três funções principais que o jornalismo 

ambiental deve perseguir: a função informativa, pedagógica e política, nas quais, ainda 

segundo o autor, devem respectivamente manter a população atualizada acerca dos temas 

que envolvem a questão ambiental (como a questão climática e energética), mostrar o 

problema e o que pode ser feito de maneira clara e explicativa, tendo em vista que o 

jornalismo ambiental se destina ao público leigo, sem conhecimentos científicos profundos, 

e por último, a mobilização política.   

O Jornalismo Ambiental deve propor-se política, social e culturalmente engajado, 
porque só desta forma conseguirá encontrar forças para resistir às investidas e 
pressões de governos, empresas e até de universidades e institutos de pesquisa, 
muitos deles patrocinados ou reféns dos grandes interesses.  (BUENO, 2007, p. 36)  

A mobilização política, entretanto, deve ser entendida usando como referência, a raiz 

linguística da palavra usada pelo grego antigo "politikós" (dos cidadãos, pertencente aos 

cidadãos) e deve não trabalhar com a dualidade partidária e interesses de terceiros, mas sim 

na mobilização social para a conservação e problematização das causas ambientais vigentes, 

a exemplo direto dos ODS.    

“O Jornalismo Ambiental deve potencializar o diálogo entre o catedrático e o 

pescador, entre o agrônomo e o trabalhador rural, o mateiro e o biólogo e não deve 

estigmatizar a sabedoria dos pajés” (BUENO, 2007, p. 36). A problemática, porém, se 

estende para o setor de energia e seus atores, de forma que o choque de interesse entre o 

jornalismo ambiental x greenwashing (marketing verde). A produção de energia em seu 
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cerne e seus entraves com a questão ambiental não são expostas, com exceções de casos de 

maior visibilidade onde um maior estrago ambiental foi causado:  

Desde que as ciências ambientais começaram a levantar, documentar e divulgar os 
riscos à saúde humana e ao ambiente natural provocados por certos produtos e 
processos industriais, empresas e associações corporativas vêm desenvolvendo 
formas de questionar – e às vezes deslegitimar – os métodos e resultados das 
pesquisas, além de promover atividades de lobby contra as regulamentações 
ambientais. (AGUIAR E CERQUEIRA, 2012, p.16)  

Por isso, manter uma relação estética com o ambientalismo é essencial para manter 

uma boa imagem com a população e agindo também como escape de fuga em casos de 

crises institucionais e ambientais, tendo no marketing verde, um álibi que demonstra que, 

apesar de tal crise ou problema, a empresa já prezava pelo ambientalismo, justificando e/ou 

amenizando a problematização. Dessa forma, entende-se que o objetivo do marketing 

verde, praticado por empresas e profissionais, se divide em “promover a limpeza de imagem 

de empresas predadoras” e “propor soluções cosméticas para a dramática questão 

ambiental” (BUENO, 2007, p. 38).  Em consonância com os conceitos apresentados, urge a 

necessidade de entender como as questões energéticas, especialmente relacionadas à 

Agenda 2030 da ONU, são abordadas no O Popular. 

 

4 METODOLOGIA 

O método adequado para a pesquisa em questão é o de análise de conteúdo. Para 

Carlomagno e Rocha (2016, p. 175), “A metodologia de análise de conteúdo se destina a 

classificar e categorizar qualquer tipo de conteúdo, reduzindo suas características a 

elementos-chave, de modo com que sejam comparáveis a uma série de outros elementos”. 

 Os autores ainda destacam que:  

O que está em uma categoria, não pode estar em outra. Um determinado 
conteúdo não pode ser passível de ser classificado em uma ou outra categoria, a 
depender da interpretação do analista. As categorias não podem ter elementos 
que se sobreponham ou sejam redundantes, que possibilite que as mensagens 
(conteúdos) encaixem em uma ou outra categoria. A quebra desta regra levaria à 
ausência de confiabilidade. (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016, p. 179)  

Com base nesses conceitos e características, foi usada a análise de conteúdo 

quantitativa, tomando como objeto de estudo materiais selecionados dO Popular, que 

compreendem o período de janeiro a dezembro de 2020. Foram observados os padrões de 
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abordagem sobre questões energéticas que o veículo trouxe ao longo do período, bem como 

se faz relações com a Agenda 2030 da ONU.    

O jornal foi escolhido por figurar entre os mais importantes do estado de Goiás. Para 

a análise, foi construída uma categorização por vieses que seguem alguns dos principais 

aspectos que permeiam a sociedade: política, economia, meio ambiente e o próprio 

cotidiano. Para fazer a separação das notícias por viés, foi considerada a predominância de 

uma determinada abordagem, pois a mesma publicação pode ter diversas perspectivas. Para 

tal análise, as fases cronológicas foram organizadas em: (1) Pré-análise; (2) Exploração do 

material; (3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação (DUARTE; BARROS, 2011). 

Para isso, as seguintes categorias foram construídas: i) viés político; ii) viés ambiental; iii) viés 

social/cotidiano); iv) viés econômico. Tais divisões não necessariamente seguem as editorias 

estabelecidas pelo veículo, tendo sido construídas a partir das recorrências de como o tema 

surge.    

Já o recorte temporal ser o ano de 2020 (de janeiro a dezembro) se deu por conta de 

dois fatores: Por compreender um ano no qual seu começo ainda não tinha iniciado a 

pandemia da Covid-19, sendo então possível analisar períodos pré e pós pandemia e 

também por conta do apagão no estado do Amapá. De acordo com a notícia do próprio O 

Popular: “Um apagão causado por incêndio em transformador em uma subestação do 

Amapá no dia 3 de novembro [2020] afetou 13 das 16 cidades do estado, prejudicando 

aproximadamente 700 mil pessoas. Foram cerca de 80 horas sem energia e após esse 

primeiro momento, a luz começou a ser distribuída, mas de forma insuficiente, com um 

rodízio entre as regiões.”  

 

5 A QUESTÃO ENERGÉTICA NA COBERTURA DO POPULAR 

A pesquisa tem como eixos temáticos o fazer jornalístico, meio ambiente, questões 

energéticas e relações entre esses fatores. Mais especificamente, se trata sobre de que 

forma as questões energéticas se relacionam à Agenda 2030 da ONU em O Popular. Após 

agrupar as notícias por editoria, foi perceptível que as matérias sobre energia que constam 

na editoria de Economia do veículo têm maior volume que as editorias de Cidades e Política 

somadas, explicitando a pertinência do tema como aquele com maior valor-notícia, nos 
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quais ocorrências que envolvam a economia, investimentos, dívidas e afins, possuem maior 

espaço. A distribuição das notícias por categorias de acordo com o viés abordado pelo 

veículo com relação ao tema no período de análise gerou os seguintes gráficos:  

 

Figura 1: Notícias por editoria                         

 
 
 

Fonte: Autores, 2021 

 
 

Figura 2: Divisão de categoria por viés 
 
 

 
 

Fonte: Autores, 2021 

 

No que tange a quantidade de matérias por cada viés, existe uma disparidade entre 

os vieses social e econômico, que contam com 46 e 30 matérias analisadas respectivamente. 
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Já os vieses político e ambiental, com nove e oito. Dessa forma, o viés social corresponde 

aproximadamente 49.4% das análises e o econômico 32.2%,  9.6% do viés político e 8.6% do 

viés ambiental.   

 

5.1 Viés Social 

A categoria “viés social” se caracteriza pela tendência a uma prestação de serviços. 

São notícias que se relacionam diretamente com os consumidores e questões do cotidiano. 

Nota-se uma intensificação significativa em informar os clientes sobre acontecimentos que 

os condicionam. De acordo com o estudo de Maria das Graças Targino (2009), o jornalismo 

social é uma estratégia de acesso à informação.  Pois, este viés vem para informar os 

cidadãos de uma maneira fácil, a fim de consolidar a democracia, principalmente por meio 

do webjornalismo:   

Em linha similar, expande-se o jornalismo cidadão, a partir do propósito de facultar 
ao cidadão comum difundir suas matérias noticiosas, graças à filosofia de 
publicação aberta, que possibilita a veiculação de informações no ciberespaço com 
a simples conexão de um computador à internet. (TARGINO, 2009, p. 12).  

É necessário destacar que o viés social está presente na maioria dos veículos de 

comunicação com a intenção de facilitar e fazer com que o leitor se identifique com aquelas 

informações em razão da existência de pautas que se aproximem daquela realidade. O 

estudo de Targino (2009) traz críticas e desconstruções sobre essa categoria dentro do 

jornalismo, além dos desafios dos profissionais da área.    

O periódico analisado neste artigo, O Popular, não possui uma editoria exclusiva para 

abordar o viés social. Mais da metade das notícias analisadas desta categoria, no total de 25, 

estão vinculadas a editoria de Economia do jornal. Apesar disso, a relação econômica está 

interligada ao modelo doméstico: “Projeto troca chuveiros por aparelhos mais econômicos 

em Goiânia” (13/08/2020) ou então “Enel cadastra moradores de Goiânia para concorrer a 

50 geladeiras” (18/08/2020). No entanto, há uma discrepância na notícia: “Enel tem queda 

no índice de satisfação do consumidor” (17/02/2020), tal fato talvez, pela temática 

abordada, pudesse estar inserido na editoria de Cidades, pelo fato de ser relacionado 

diretamente com a infraestrutura e qualidade do serviço prestado pela empresa Enel.   

Nas matérias do veículo em questão, é perceptível um grande foco nas fontes oficiais, 

prática que não coincide com o que recomenda a deontologia do jornalismo, como 
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conceitua Lage (2005, p. 27) “Fontes oficiais são mantidas pelo Estado; por instituições que 

preservam algum poder de Estado, como as juntas comerciais e os cartórios de ofício; por 

empresas e organizações, como sindicatos, associações, fundações”. Para complementar e 

agregar as informações, além de mostrar as condições significativas sobre a situação 

abordada na notícia, é interessante que o veículo midiático escute também as fontes 

denominadas por Lage (2005), de primárias que são os principais interessados ou que vivem 

o cotidiano da conjuntura apresentada.   

O estudo de Targino (2009) denuncia as mudanças sofridas por toda a sociedade ao 

longo dos tempos, inclusive as profissões. Em caso especial, o jornalismo aborda as 

transformações de uma maneira mais complexa e desordenada, pois se transforma e ao 

mesmo tempo traz essas mudanças para a população.  Foi constatado que O Popular tem 

um interesse em acompanhar e apresentar as mudanças dentro da cidade. Além disso, 

especifica para a sociedade o que a atinge diretamente em relação à energia, causas e 

consequências:  

No caso específico do jornalismo, mais do que outras profissões, as mudanças são 
significativas e visíveis. Como atividade profissional da área de comunicação social 
e, portanto, de teor social, voltada para a elaboração e divulgação de notícias em 
suportes impressos, televisivos, radiofônicos, digitais e eletrônicos, não se mantém 
isolado das inovações científicas e tecnológicas, presentes nos diferentes estágios 
de desenvolvimento dos povos. Acompanha, com avidez, as tendências de cada 
momento histórico. (TARGINO, 2009, p. 27).  

Após a análise das 25 matérias, não foram detectadas pautas que inserissem a 

Agenda 2030 no cotidiano da população goiana. Assim como abordado nos estudos de 

Targino (2009) e Lage (2005), o jornalismo busca estratégias de comunicação para informar 

as pessoas, seja pela web (Targino, 2009) seja por meio de dados oficiais e estatísticas (Lage, 

2005), inclusive com notícias que se relacionam às energias limpas.   

 

5.2 Viés Econômico  

Na categoria de “viés econômico”, foram selecionadas as notícias que tratam da 

questão energética de forma relacionada à arrecadação, taxação, tributos, investimento e 

qualidade na prestação de serviços por parte das empresas concessionárias de distribuição 

de energia elétrica. Dentre as trinta (30) produções noticiosas com viés econômico, quinze 
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(15) delas possuem como foco principal a Enel, que é a empresa concessionária responsável 

pela distribuição de energia elétrica no estado de Goiás.   

Com base nos dados coletados, foi constatado que no ano de 2020, nas produções 

relativas à energia com viés econômico, o veículo se acentuou integralmente nas questões 

governamentais e políticas. É perceptível a repetição de notícias que tratam do não 

cumprimento do Termo de Acordo assinado pela Enel Distribuidora Goiás, que previa 

ampliação e melhorias no fornecimento de energia no Estado de Goiás. Notícias como 

“Ministério nega acréscimo de recursos à Enel Goiás” (24/08/2020), “Enel pode ganhar mais 

tempo para realizar melhorias em Goiás” (26/08/2020) e “Universalização está em 65%, diz 

ministério” (26/08/2020) apontam que o assunto é tema recorrente nas matérias sobre 

energia elétrica.   

Necessário então o apontamento que a cobertura feita sob o viés econômico teve 

seu foco principal na empresa Enel, desta forma fica explícito que nesse viés o foco não foi o 

consumidor. O que o jornal O Popular traz ao leitor são informações sobre melhorias na 

prestação de serviços, alteração nos valores de cobrança junto ao consumidor, além de 

taxação e arrecadação. Desta forma, por se tratar do viés econômico, a construção das 

notícias usualmente gira em torno de pautas financeiras, em um nível mais técnico, quando 

abordando a Enel, investimentos federais e pautas que envolvem grandes quantias 

financeiras, ou em um uma escala popular, quando se aborda diretamente os valores que 

dizem a respeito da população.    

A relação que se estabelece na cobertura da pauta energética e a Agenda 2030 da 

ONU, sob o viés econômico, mostra-se de forma indireta, pois apesar das cobranças 

efetuadas pelo veículo se enquadrarem, não existe nenhum sinal de citação, ou ao menos 

consciência/conhecimento acerca o fator 7.1 estipulado pelas ODS: Até 2030, assegurar o 

acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia.  

 

5.3 Viés Politico 

Na categoria de “viés político” foi adotado como critério de seleção as notícias nos 

quais as questões de energia elétrica estão diretamente relacionadas à empresa responsável 

pela distribuição, além das questões que concernem ao governo, seja no âmbito municipal, 
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estadual e/ou federal. De uma forma mais aprofundada, tal viés apresenta também falas de 

políticos sobre as questões energéticas e ambientais, entrando nesse quadro por se 

tratarem de abordagens voltadas ao acompanhamento de suas ações e não 

necessariamente com objetivo de conscientizar a população sobre determinadas atitudes. 

Bueno (2007) destaca que a temática ambiental pode ter diversas abordagens, incluindo a 

política:  

A Comunicação Ambiental e o Jornalismo Ambiental se interessam por um número 
formidável de pautas e questões, o que, certamente, define esses campos como 
multi e interdisciplinares, já que, para seu entendimento, concorrem vários saberes 
e competências. A multiplicidade tem impacto na própria cobertura do meio 
ambiente pela mídia, de tal modo que se pode contemplar matérias em vários 
cadernos, editorias ou veículos (cidades, política, economia, ciência e tecnologia, 
saúde, etc.) (BUENO, 2007, p. 35).  

Uma recorrência observada diz respeito ao quanto o presidente Jair Bolsonaro está 

presente nas notícias de O Popular. De acordo com as palavras-chave coletadas dos títulos 

das notícias do viés político, o presidente aparece uma vez a mais que o governador do 

estado de Goiás Ronaldo Caiado8. Isso demonstra que as questões federais têm certo 

espaço, mesmo se tratando de um veículo regional. Ademais, quando analisadas as notícias 

“Bolsonaro quer subsidiar conta de luz de igrejas” e “Ministério da Economia confirma que 

estuda subsídio à conta de luz de igrejas” (ambas do dia 10/01/2020), se torna perceptível 

uma combinação de interesses financeiros, políticos e religiosos (esse último é uma das 

bases do governo Bolsonaro). Em âmbito regional ou nacional, é comum trazer apenas falas 

dos governantes, mesmo que seja em um assunto que necessitaria também de um juízo da 

população, sobretudo quando abordados temas referentes à qualidade do serviço prestado.   

Novamente Bueno (2007) debate a questão, afirmando que a participação popular 

também entra na questão política, pois esta não se resume apenas aos partidos:  

A função política (aqui entendida em seu sentido mais amplo e não obviamente 
restrita à sua instância meramente político-partidária) tem a ver com a mobilização 
dos cidadãos para fazer frente aos interesses que condicionam o agravamento da 
questão ambiental. Incluem-se entre esses interesses a ação de determinadas 

                                                 
8 Palavras-chave: “Bolsonaro” em três (03) títulos: “Bolsonaro quer subsidiar conta de luz de igrejas” 

(10/01/2020); “Caiado deve acionar Bolsonaro e ministro de Minas e Energia para forçar que Enel venda 

distribuição” (14/01/2020); “Bolsonaro desiste de dar desconto na conta de energia de igrejas” (15/01/2020). 

“Caiado” em dois (02) títulos: “Caiado deve acionar Bolsonaro e ministro de Minas e Energia para forçar que 

Enel venda distribuição” (14/01/2020); “Caiado volta a criticar Enel e propor que outra empresa assuma 

concessão em Goiás” (15/02/2020). 
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empresas e setores que, recorrentemente, têm penalizado o meio ambiente para 
favorecer os seus negócios (indústria agroquímica, de biotecnologia, de mineração, 
de papel e celulose, agropecuária, etc.). Incorpora também uma vigilância 
permanente com respeito à ação dos governantes que, por omissão ou 
comprometimento com os interesses empresariais ou de grupos privilegiados da 
sociedade, não elaboram e põem em prática políticas públicas que contribuem 
efetivamente para reduzir a degradação ambiental. (BUENO, 2007, pp. 35-36)  

Em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o objetivo 

7 sobre Energia Limpa e Acessível, convém ressaltar as metas de dobrar a taxa global de 

melhoria da eficiência energética e expandir a infraestrutura para seu fornecimento. Com 

relação ao nível estadual, é pertinente mencionar que a Enel tem como missão para o ano 

de 2025 algo semelhante: “Usar e expandir as dimensões para alcançar e conectar mais 

pessoas a uma energia segura e sustentável9”.  No entanto, todas as notícias que envolvem 

sua participação são de cunho negativo, sendo assim, outra recorrência10. As críticas são 

encabeçadas pelos políticos e sem que a população seja ouvida pelo veículo. Os preceitos 

dos ODS se ligam às metas da empresa, que se compromete com a sustentabilidade e o 

desenvolvimento. Porém, tendo como base as produções noticiosas sobre a empresa 

analisadas no período, pode-se fazer uma comparação entre seus compromissos firmados 

em documentos (a conduta esperada) e repercussão dos serviços prestados em O Popular11 

 

5.4 Viés Ambiental 

As notícias que formam o “viés ambiental” foram retiradas das editorias de Economia 

e Cidades. Foram consideradas como viés ambiental as notícias que apresentam 

características explícitas sobre questões ambientais, como falta ou excesso de chuvas, 

quedas de árvores, fontes alternativas para a produção de energia elétrica e 

                                                 
9 Informações extraídas do documento oficial da empresa “Compromisso com a sustentabilidade Enel Brasil.” 

10 Notícias: “Caiado deve acionar Bolsonaro e ministro de Minas e Energia para forçar que Enel venda 

distribuição” (14/01/2020); “Caiado volta a criticar Enel e propor que outra empresa assuma concessão em 

Goiás” (15/02/2020); “Em videoconferência, Lissauer Vieira cobra da Enel ações de prevenção de incêndios em 

Rio Verde” (03/07/2020); “Termina neste sábado (15) prazo para Enel realizar melhorias em Goiás 

(13/08/2020). 

11 A análise feita no item 6. 
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reaproveitamento de resíduos. Ou seja, esse viés engloba qualquer assunto ligado à pauta 

energética e ao meio ambiente. Para Bueno (2007):  

Meio ambiente é o complexo de relações, condições e influências que permitem a 
criação e a sustentação da vida em todas as suas formas. Ele não se limita apenas 
ao chamado meio físico ou biológico (solo, clima, ar, flora, fauna, recursos hídricos, 
energia, nutrientes, etc.), mas inclui as interações sociais, a cultura e 
expressões/manifestações que garantem a sobrevivência da natureza humana 
(política, economia, etc.). (BUENO, 2007, p. 35)  

Retoma-se o conceito de Bueno (2007, p.33) de Comunicação Ambiental como o 

conjunto de esforços de comunicação destinados a promover a causa ambiental. Mas nesse 

viés de análise, tal conceito não foi tão aproveitado e muito disso por conta das abordagens 

escolhidas pelo veículo. Pode-se dizer que a nível federal, em nenhum momento se fala 

sobre meio ambiente quando se fala sobre economia, sendo que o foco é apenas o capital. 

Regionalmente, a energia sustentável não é ligada à empresa fornecedora Enel, mesmo que 

esta tenha como meta desenvolver novas tecnologias e expandir para fontes renováveis (de 

acordo com o documento “Compromisso com a Sustentabilidade Enel”).   

Sobre as palavras-chave, o fato de “Goiânia” aparecer na mesma quantidade de 

vezes que “Goiás”12 pode demonstrar que o veículo prioriza a capital ao selecionar as 

pautas. Foi constatado que a capital figura em notícias sobre quedas de árvore que deixam 

pessoas sem energia (a expressão “sem energia” também é regular, estando presente em 

três (03) matérias13) e aparece majoritariamente como forma de mostrar estragos e também 

criticar eventuais atrasos nas ações da fornecedora de energia. Já o estado protagonizou 

matérias mais aprofundadas e com teor otimista sobre desenvolvimento. Camargo, Lage e 

Mattozo afirmam que:  

Criar condições adequadas de vida é a intenção básica de toda ação humana na 
busca do desenvolvimento. Contudo, a qualidade de vida requer um equilíbrio 
dinâmico entre as dimensões ecológicas, sociais e econômicas visando a garantir a 
própria sustentabilidade e da qual um dos fundamentos diz respeito à energia, sua 

                                                 
12 Palavras-chave: “Goiás” em dois (02) títulos: “Água reduz 34% em 9 anos nas hidrelétricas de Goiás” 

(07/02/2020); “Uso de resíduos de produções do campo tem potencial para iluminar Goiás” (13/03/2020). 

“Goiânia” também em dois (02) títulos: “Queda de árvore no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, deixa 100 

famílias sem energia” (24/01/2020); “100 famílias ficam 10 horas sem energia após queda de árvores no Jardim 

Novo Mundo, em Goiânia” (25/01/2020). 

13 Notícias: “Queda de árvore no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, deixa 100 famílias sem energia” 

(24/01/2020); “100 famílias ficam 10 horas sem energia após queda de árvores no Jardim Novo Mundo, em 

Goiânia” (25/01/2020); “Chuva deixa Setor Jaó sem energia elétrica” (02/02/2020). 
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disponibilidade, seus usos e seus efeitos sobre o ambiente. (CAMARGO, LAGE, 
MATTOZO, 2004, p. 1)  

É importante mencionar também a discussão que Veiga (2008, p.16) propõe sobre a 

questão do desenvolvimento, ao afirmar que “até hoje é difícil convencer a maioria dos 

economistas e políticos de que o crescimento econômico não é suficiente para gerar 

desenvolvimento, ainda que na maior parte do mundo continue a ser o principal meio de 

alcançá-lo.” O autor ainda aponta que antes mesmo da criação do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), as pessoas já haviam percebido que o progresso só seria de fato 

proveitoso em sua totalidade, caso os ecossistemas tivessem atenção especial, pois “a 

melhoria de vida das pessoas – pela renda, saúde e educação – não deveria ser obtida em 

prejuízo das futuras gerações” (VEIGA, 2008, p.17). Assim foi pensado o termo 

“desenvolvimento sustentável”. Para Veiga:  

Pode-se dizer que isso significou uma verdadeira revolução na forma de entender o 
processo de desenvolvimento, mesmo que até agora esse avanço não tenha sido 
assimilado pelas elites dirigentes de muitos países. Por um lado, de nada vale obter 
uma alta taxa de aumento do PIB se ela não se traduzir em melhor desempenho de 
pelo menos duas áreas: saúde e educação. Por outro, nada disso pode ser obtido 
com práticas predatórias que comprometam os ecossistemas e diminuam assim as 
chances de que nossos filhos, netos, bisnetos etc. também possam se beneficiar 
desses recursos no futuro. (VEIGA, 2008, p.18).  

Assim como apontado no viés político, aqui também não se tem a voz da população 

consumidora dos serviços. Tal regularidade é muito presente nas análises das notícias no 

veículo. A notícia de nível federal “Subsídio para painéis solares deve custar R$ 56 bilhões 

até 2035” (09/01/2020), mesmo sendo sobre fontes renováveis de energia, apresenta uma 

abordagem econômica, sendo assim uma discrepância (a notícia entra no viés ambiental por 

ter como ponto central energia solar). Preceitos do objetivo 7 dos ODS são encontrados no 

que tange a meta de assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a 

serviços de energia. Na notícia em questão, são evidenciados pontos negativos sobre o uso 

de energia solar, pois esta gera custos adicionais na conta de luz da população brasileira, 

sobretudo para os mais pobres: “... o Ministério da Economia elaborou um relatório segundo 

o qual o subsídio para painéis solares terá um impacto de aumentar a conta de luz de todos 

os consumidores [...]. Com os mesmos recursos, seria possível construir mais de 9 mil 

creches ou adquirir 180 mil ambulâncias”14.    

                                                 
14 Trecho da notícia “Subsídio para painéis solares deve custar R$ 56 bilhões até 2035”(09/01/2020). 
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Não é um texto que critica a energia solar em si, mas a falta de análises profundas 

sobre seus gastos e impactos econômicos. Há também destaque para pontos da nota técnica 

do Ministério da Economia: “Apenas uma parcela da população brasileira, representada por 

aqueles com maior renda, têm acesso à essa política de painéis solares, mas seus custos são 

rateados entre todos que não possuem os painéis, normalmente, a camada da população de 

menor poder aquisitivo”15.  

 

6 A EMPRESA ENERGÉTICA ENEL 

Após a verificação a partir de quais enquadramentos as notícias sobre a questão 

energética são abordadas em O Popular (político, ambiental, social e econômico) foi possível 

encontrar alguns padrões. No que tange o nível estadual no veículo, foi perceptível o 

protagonismo da empresa fornecedora de energia Enel. A companhia é constantemente 

mencionada para ser alvo de críticas negativas, sobretudo vindas de políticos. Ao priorizar 

tais abordagens, O Popular contribui com essas críticas ao difundir as falas dos 

representantes.   

O uso de nomes políticos nas chamadas teve seu uso registrado em duas ocasiões: 

“Caiado deve acionar Bolsonaro e ministro de Minas e Energia para forçar que Enel venda 

distribuição” (14/01/2020) e “Caiado volta a criticar Enel e propor que outra empresa 

assuma concessão em Goiás” (15/02/2020). Existe na construção dos textos, a implicação de 

instabilidade da Enel com o governador do Estado, Ronaldo Caiado. Os títulos propõem uma 

relação conflituosa ao usar “forçar que Enel” e “propor que outra empresa assuma”. Em 

ambas, declarações de Ronaldo Caiado são usadas no corpo do texto com referência à 

população e sua percepção da empresa, quando diz  “É sempre a mesma tese de que estão 

investindo mais, que vão melhorar, que as coisas vão acontecer. A população não confia 

mais naquilo que eles assinam e naquilo que eles dizem.” e “O que eu sinto é que já se criou 

um antagonismo completo entre a população do Estado e a Enel.”.   

                                                                                                                                                         
 

15 idem 
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Considerando-se também a citação direta à empresa e ligada a causas ambientais e 

sociais, a síndrome das indulgências verdes deve ser considerada, uma vez que se refere ao 

chamado marketing verde.  A construção das matérias16 pode indicar certo uso da persona 

environmentally-friendly, usada popularmente no marketing verde para se referir àquelas 

empresas que são “amigas do meio ambiente e da causa sustentável”, porém, apenas de 

forma superficial ao uso de uma identidade eco-friendly para amenizar possíveis polêmicas e 

atos duvidosos por parte do público que possam chegar até a população consumidora.  

No mundo atual, uma empresa pode danificar sua imagem positiva se ela não atua 
com responsabilidade ambiental. Assim, para continuarem sobrevivendo, as 
organizações passam a acompanhar essa tendência para obter mais lucro, mas 
sem, de fato, se preocuparem com as questões naturais. Além disso, é obrigação da 
empresa possuir um impacto social, cultural, ambiental e economicamente viável 
na sociedade (GUIMARÃES; VIANA; COSTA, 2015, p.101)  

É possível abordar também conflito nas metas 7.1 e 7.b, referentes à qualidade e 

distribuição da energia, e em produções em que a eficiência e qualidade do serviço prestado 

é a pauta principal. Em três produções analisadas17 existe a relação direta, já no título, entre 

a empresa e seus clientes, sempre de forma negativa. Destaca-se o uso dos termos 

“consumidor” e “clientes” em ambas as matérias, o que trás a luz a relação entre empresa 

fornecedora e público consumidor, mas neste caso, com a tensão de que a Enel é a única 

empresa licenciada para fornecer energia no Estado.    

Seguindo a mesma linha, está presente também a relação de qualidade e serviço 

prestado de forma mais emblemática em outras três produções18, destacadas pelo fato do 

uso de pesquisas que elencam de forma direta o desempenho e a citação de órgãos federais 

que corroboram a linha de pensamento. Nessas três produções em questão, o nome da 

empresa é a palavra que inicia a linha do título, esclarecendo assim o antagonismo entre o 

                                                 
16 Notícias: “Enel troca até 2,5 mil lâmpadas gratuitamente em Goiânia” (21/02/2020)  e “Enel retoma troca de 

geladeiras em Goiânia com formato adaptado à pandemia da Covid-19“ (20/07/2020) 

17 Notícias: Clientes da Enel reclamam de altas significativas nos valores de suas faturas durante a pandemia 

(22/07/2020), Enel tem queda no índice de satisfação do consumidor (17/02/2020) e MP requer que a Enel 

corrija falhas nas informações dadas ao consumidor (11/02/2020) 

 

18 Notícias: “Enel Goiás é a 2ª pior distribuidora do País em ranking da Aneel” (24/05/2020), “Enel Goiás é 4ª do 

País em reclamações comerciais” (07/01/2020) e “Enel é multada em R$ 9,1 milhões pelo Procon Goiás por má 

prestação de serviço” (07/01/2020). 
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grupo comercial e a pauta. Foi problematizado, portanto, “Energia” como uma possibilidade 

dentro da pauta que caberia ao jornalismo ambiental, mas as produções que envolvam a 

empresa responsável pelo fornecimento de energia do Estado de Goiás aqui citadas e 

aplicadas ao contexto das ODS e da comunicação ambiental, evidenciam em sua construção 

a persistência de pautas econômicas e judiciais.   

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas matérias de nível estadual do veículo é perceptível o protagonismo da empresa 

fornecedora de energia Enel. A companhia é constantemente mencionada para ser alvo de 

críticas negativas, sobretudo vindas de políticos.    

A meta número um do objetivo 7 dos ODS defende além do acesso universal com 

preços acessíveis a serviços de energia, a confiabilidade. No O Popular, a falta de voz da 

população nas matérias evidencia um viés muito mais técnico do que social. Ao priorizar as 

fontes oficiais e deixar de lado as pessoas que usufruem de tais serviços, o veículo se 

esquece de que nem só de questões burocráticas vive o jornalismo, pois a opinião cidadã 

tem igual importância.    

Em relação ao viés social, o periódico tenta prestar um serviço à população, com 

assuntos que os atingem diretamente, como danos e consequências relacionadas à energia. 

Não há uma fidelidade à agenda da ONU, quiçá uma discussão direta com as ODS. Destarte, 

o viés social ainda tangencia os estudos apontados neste artigo, como a estratégia de 

comunicação, a falta de uma editoria específica para o assunto e a ausência de fontes que 

são diretamente atingidas nas matérias, como a comunidade no geral.    

Ao que se refere ao viés econômico, a cobertura dentre as notícias aqui analisadas 

tiveram um foco maior na empresa Enel, se referindo quase sempre a assuntos relacionados 

à arrecadação e tributação.  Foi constatado também que não houve nenhum indício de 

menção a agenda da ONU e menos ainda uma discussão que envolvesse os ODS.   

Quanto ao viés político, foi perceptível seu teor mais voltado aos políticos em si do 

que aos debates sobre os temas que circundam suas participações. A voz dos representantes 

ganha protagonismo em detrimento da participação da população consumidora dos serviços 

de energia, fazendo com que a cobertura vá na contramão do que é defendido por Bueno 
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(2007), que afirma que tal questão vai além da política-partidária. Além disso, novamente a 

empresa Enel ganha destaque a nível regional, com críticas negativas vindas de políticos. 

Sobre preceitos do objetivo 7 dos ODS, não há tanta aproximação justamente por conta do 

que é apresentado.    

Já no viés ambiental, as escolhas de abordagem do veículo evidenciam uma 

tendência em enfocar os assuntos mais sob uma perspectiva econômica do que de fato 

relacionada ao meio ambiente. Um tópico relevante em tal viés é o de energia sustentável, 

que aqui também foi direcionado à economia, fazendo com que a questão ambiental fique 

em segundo plano. Até mesmo quando o veículo se coloca em uma postura de defesa ao 

consumidor, foca apenas em vantagens e desvantagens para “o bolso”, sendo que nesse 

ponto se liga à meta da defesa aos preços acessíveis.    

Após as análises e observações acerca dos quatro vieses escolhidos - social, político, 

econômico e ambiental - a pesquisa evidencia que a aproximação entre a Agenda da ONU e 

jornal O Popular, ao que se refere às questões energéticas, ocorrem de forma indireta, não 

abrangendo o tema em sua totalidade. As falas trazidas pelo veículo tendem a priorizar os 

políticos como fontes, além de uma aproximação mais contínua com a economia e diversas 

abordagens sobre a Enel. O veículo não se aproxima diretamente com a Agenda da ONU, em 

especial com o objetivo 7, que foi o norteador da pesquisa aqui realizada.   

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

ECOLOGICAL OMISSION IN ENERGY ISSUES JOURNALISM: O POPULAR AND 2030 AGENDA  

ABSTRACT  

 
This paper seeks to discuss how energy issues related to the 2030 Agenda of the United Nations (UN) 

are addressed in O Popular, one of the largest circulation newspapers in the state of Goiás, especially 

if the news related to energy issues have approaches with objective 07, of the 17 Sustainable 

Development Objectives (SDG), on accessible and clean energy. For this, the study was based on the 

method of framing and categorical analysis, content analysis, as well as bibliographical research, 

based on the concepts of environmental journalism and sustainable development by Wilson Bueno 

and José Eli Veiga, respectively. For the analysis, news from O Popular, covering the period from 

January to December 2020, was selected. For this, the following categories were constructed: i) 

political bias; ii) environmental bias; iii) social/everyday bias); iv) economic bias. Thus, the social bias 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                              944 
 

corresponds to approximately 49.4% of the analyzes and the economic 32.2%, 9.6% of the political 

bias and 8.6% of the environmental bias. When verifying the various biases addressed when energy is 

on the agenda in the vehicle, something recurrent was the protagonism of the energy supplier 

company Enel, which, in theory, has goals that are linked to the seventh of the 17 SDGs of the UN 

2030 Agenda. Thus, this research points out that the consonances between the Agenda and the 

vehicle occur indirectly, and apparently, they are not taken into account in their entirety. 

Furthermore, there is a noticeable tendency to prioritize speeches by politicians at the expense of 

popular participation, in addition to the constant flirtation with the economy. “Energy” was also 

problematized as a possibility within the agenda that would fit to environmental journalism. 

Keywords: Electricity; O Popular; Journalism; 2030 Agenda; 17 SDG. 
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 A MORTE COMO PURIFICAÇÃO DA IMAGEM JORNALÍSTICA: O ENQUADRAMENTO DO 
PREFEITO ELEITO DE GOIÂNIA MAGUITO VILELA NO PODFALAR 

 
 

Guilherme de Andrade Santos1 

Isabela Maria Moraes Serra2 

Maria Luiza Valeriano de Menezes3 

Hélder Samuel dos Santos Lima4 
  

 
RESUMO 

O presente artigo teve por objetivo identificar o enquadramento construído pelo PodFalar, podcast 
da Rádio Sagres (AM 730 KHz), acerca da imagem do prefeito eleito de Goiânia Luís Alberto Maguito 
Vilela, conhecido como Maguito Vilela, durante as eleições municipais de 2020. A pesquisa apresenta 
recorte temporal entre 31 de agosto de 2020 e 13 de janeiro de 2021, período que demarca o início 
oficial da campanha eleitoral, perpassando o anúncio do diagnóstico de Covid-19 do candidato até o 
seu falecimento. Neste sentido, buscou-se compreender em que medida o enquadramento dado 
pelo podcast PodFalar contribuiu para a construção ou desconstrução da imagem do prefeito com as 
variáveis de sua saúde. Por meio da Análise de Conteúdo, foi identificado um percurso de 
desconstrução e construção ao longo do agravamento da doença de Maguito com fortes influências 
do posicionamento dos apresentadores. Para que tal análise fosse possível, o mapeamento inicial 
identificou 14 episódios que tratavam da imagem do candidato Maguito Vilela direta ou 
indiretamente, de 12 de setembro de 2020 até 16 de janeiro de 2021. A partir da transcrição dos 
episódios e leitura flutuante do material coletado, foram apontados termos, expressões e palavras 
repetidas, assim como assuntos recorrentes relacionados ao personagem analisado. Além disso, o 
tempo destinado para retratar Maguito Vilela foi contabilizado em cada etapa analisada, sendo elas a 
pré-covid, durante a covid e pós-covid. Como resultados, a Análise de Conteúdo demonstra que na 
primeira fase de análise, palavras como substituto e divergências foram recorrentes para relacionar 
Maguito ao então prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Em comparação com as demais etapas, esta 
apresenta maior teor desfavorável. Com o agravamento da doença, o enquadramento sofreu uma 
mudança para que, ao final, fosse mais favorável. Também se destaca o peso que os apresentadores 
do PodFalar tiveram na construção e desconstrução da imagem do personagem em questão. O 
presente artigo identificou que a morte, nesse contexto jornalístico, contribui para construir uma 
imagem favorável e de purificação em torno de Maguito Vilela.   

Palavras-chave: Análise de enquadramento; Imagem; Maguito Vilela; Podcast; Política.   
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1 INTRODUÇÃO 

No segundo semestre de 2020, 5.570 municípios brasileiros foram às urnas para a 

escolha de seus representantes para o poder legislativo e executivo municipal. No município 

de Goiânia naquele ano, foram registrados 967.492 eleitores, o que representa mais de 21% 

do eleitorado do Estado de Goiás (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2020). Na disputa pelo 

voto destes quase um milhão de eleitores, 1.113 candidatos buscaram uma das 35 vagas no 

legislativo municipal e dezesseis pleitearam o cargo de Iris Rezende5 do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) que decidiu se aposentar e optou por não concorrer a 

reeleição.    

Dentre os candidatos que pleitearam a vaga de prefeito de Goiânia estavam: Maguito 

Vilela (MDB), Vanderlan Cardoso (PSD), Delegada Adriana Accorsi (PT), Gustavo Gayer (DC), 

Elias Vaz (PSB), Major Araújo (PSL), Dra. Cristina (PL), Alysson Lima (Solidariedade), 

Virmondes Cruvinel (Cidadania), Samuel Almeida (PROS), Talles Barreto (PSDB), Manu Jacob 

(PSOL), Cristiano Cunha (PV), Fábio Júnior (UP), Professor Antônio (PCB) e Vinícius Gomes 

(PCO). (SAGRES ONLINE, 2020).   

Durante o processo eleitoral, o podcast PodFalar, produzido pela Rádio Sagres AM 

730 e intitulado como primeiro podcast de política do Estado de Goiás, fez a cobertura 

semanal das eleições municipais. Na intenção de auxiliar na escolha desse eleitorado, o 

podcast da Rádio Sagres deu maior ênfase na repercussão das campanhas dos candidatos 

que mais se destacaram nas pesquisas de intenção de voto representadas por Vanderlan 

Vieira Cardoso do Partido Social Democrático (PSD) e Luiz Alberto Maguito Vilela do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), candidatos que passaram para o segundo turno 

do pleito municipal.    

Considerando a relevância da temática para o fortalecimento da Cidadania, o intuito 

da presente pesquisa é analisar o enquadramento construído pelo PodFalar sobre o 

candidato do MDB, Luiz Alberto Maguito Vilela. O recorte pela análise do enquadramento 

dado a candidatura do emedebista está alicerçada nas intercorrências que o candidato 

                                                 
5 Iris Rezende foi eleito prefeito de Goiânia por quatro vezes (1965, 2004, 2008 e 2016). Foi eleito govenador 

em 1982 e em 1990. Assumiu o Ministério da Agricultura no mandato do presidente José Sarney e o da Justiça 

no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Também se elegeu senador por Goiás em 1994 

(CUNHA, 2008). 
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sofreu durante a campanha eleitoral, sendo eleito, mesmo tendo acometido Covid-19 e 

internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante todo o segundo turno.   

Inicialmente, a partir de pesquisa exploratória, foram identificados, entre as 139 

edições do podcast lançadas até junho de 2021 pelo PodFalar, os episódios que tratavam da 

trajetória de Maguito Vilela desde o lançamento de sua candidatura até sua morte. Em 

seguida foram feitas análises individuais do conteúdo de cada episódio que mencionava o 

candidato do MDB. Finalmente, buscou-se compreender como a construção dessa imagem 

contribuiu para a validação de Maguito como prefeito de Goiânia. Tão importante quanto 

olhar para a campanha em si dos candidatos, é enxergar em que medida os meios de 

comunicação que se dedicam a acompanhar tal produção reagem a esse material, visto sua 

influência no processo de tomada de decisão do eleitor.  

 

2 PODCAST E RADIOJORNALISMO 

Primeiro objeto de análise do presente trabalho é o podcast, formato de origem 

relativamente recente, que tem se tornado cada vez mais popular graças à dinamicidade das 

novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Porém, antes do surgimento do 

podcast, houve seu predecessor, o rádio. Conforme Ferraretto (2020), o início da 

radiodifusão sonora no Brasil se deu em Recife, estado de Pernambuco, a partir da fundação 

do Rádio Clube em 6 de abril de 1919. Na sequência, em 1923, foi estabelecida através do 

empenho de Edgard Roquette-Pinto a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que na ocasião era 

a capital federal brasileira (FERRARETTO, 2012).   

Por apresentar “supostamente”, como destaca Ferraretto (2020) caráter mais regular 

nas transmissões, ao longo da história, diversos pesquisadores atribuíam o pioneirismo do 

rádio no Brasil a transmissão no pavilhão da Exposição Internacional do Rio de Janeiro em 

1922.   

A primeira pessoa que falou ao microfone de rádio, em uma estação instalada no 
Sumaré, pela Western Electric, foi o presidente Epitácio Pessoa. E o povo, que se 
juntava na exposição do centenário [da Independência, em 7 de setembro de 1922, 
no Rio de Janeiro], uma multidão incalculável, era pior do que São Tomé. Estava 
vendo, ouvindo e não acreditando. Como que em um aparelhinho, pequenino, lá 
longe, sem nada, sem fio, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância? E 
ficava embasbacado. Mas não nasceu para o Brasil propriamente o rádio, porque 
não havia ainda quase nenhuma rádio receptora. Era de galena, muito complicado. 
E quase ninguém podia ouvir a não ser aqueles que estivessem ali presentes. E os 
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que ouviram, ouviram o Guarani, de Carlos Gomes, irradiado diretamente do 
Teatro Municipal. Esta foi a primeira experiência do rádio no Brasil (JUNG, 2004, p. 
21).  

O início da transmissão radiofônica no Brasil foi restrito à elite, ligada à cultura da 

década de 20. Amigos se juntaram para comprar equipamentos, alugar salas e transmitir, 

principalmente, música (SOUSA, 2017). Com cada vez mais pessoas interessadas, a Rádio 

Record foi fundada em 1933 e, em 1941, o radiojornalismo ganhou destaque. A estreia do 

Repórter Esso, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro mudou a história da comunicação no 

Brasil, tendo os outros programas no mesmo molde: notícias rápidas, sem aprofundamento 

e de forma objetiva, ou seja, sem comentários dos apresentadores.   

Em 1980, com as redes via satélite, o cenário radiofônico se capilarizou. O 

surgimento de cabeças de rede e afiliadas permitiu maior foco regional. Com o advento da 

internet e uma tendência de conteúdos rápidos e direcionados, o radiojornalismo se inovou 

para atender às demandas. Sendo assim, a rádio web com locução ao vivo no Brasil foi 

implementada em 2000, com a Rádioficina, lançada na maior feira de informática do país, 

Fenasoft (CÉSAR, 2015 apud Sousa 2017).   

Contudo, o imediatismo da nova era da internet não se adequou à necessidade de 

organizar o cotidiano de acordo com os horários das locuções. Nesse contexto, o podcast, 

conteúdo on-line disponível para se encaixar nos mais diversos cotidianos dos consumidores, 

foi a resposta. Para compreender o mercado radiofônico em que o podcast estava surgindo, 

é importante ressaltar que, no começo dos anos 2000, de acordo com Jung (2004), o rádio 

era o meio de maior alcance totalizando 96% da audiência nacional, sendo consumido por 

todas as camadas sociais.   

Segundo Luiz e Assis (2010) o surgimento do termo é proveniente do termo 

podcasting, que, por sua vez, é junção de duas palavras. Pod é derivação de IPod, aparelho 

revolucionário da empresa Apple, lançado em 2001 para reproduzir músicas. A segunda 

palavra, casting, é derivada do termo broadcasting, que significa transmissão. Esse termo é 

utilizado para se referir à transmissão massiva e simultânea de conteúdos .  

Falcão e Temer (2019, p. 2) definem o podcast como “uma mídia sonora distribuída e 

consumida por meio da internet, que não exige altos custos de produção, que divide seu 

conteúdo por episódios temáticos e que possui periodicidade”. Nessa definição podemos 
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encontrar características do novo gênero que justificam a importância crescente do podcast 

no cenário político. Por ser mais facilmente produzido, distribuído e reproduzido, a 

tendência desse gênero é ser cada vez mais utilizado, conquistando audiência que até então 

era predominantemente fiéis aos veículos tradicionais da grande mídia.   

Matéria da Revista Isto é intitulada A Era do podcast traz dados do Instituto Brasileiro 

de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) no qual quatro em cada dez internautas brasileiros, 

ou seja, em torno de 50 milhões de pessoas já consumiram conteúdo de podcast em 2019. 

Os dados revelam que deste universo, 16 milhões de pessoas ouvem podcasts diariamente. 

A plataforma de áudio Deezer aponta que o consumo de podcasts no Brasil cresceu 67% 

apenas em 2019 (MACHADO, 2020)   

Ainda no Brasil, o primeiro podcast surgiu no ano de 2004, chamado Digital Minds, 

como apontam Luiz e Assis (2010). Porém, somente em 2018 que a Associação Brasileira de 

Podcasters (ABPod) registrou um crescimento expressivo da mídia. Pesquisa realizada em 

2020 pela ABPod mostrou que cerca de 70% dos produtores começaram a produzir seus 

programas depois de 2018. Aproximadamente 65%, ainda têm a função como hobby e não 

conseguem tirar algum tipo de receita. A mesma pesquisa, no entanto, aponta que 24% dos 

podcasters conseguem lucros com o produto.   

Em comparação com o rádio, Herschmann e Kischinhevsky (2008, p.101) sintetizam 

que “um fator de sedução é a ausência de regras rígidas nos podcasts. Não há padrões de 

locução ou restrições em termos de linguagem e temas abordados”. Com a crescente adesão 

do público ao novo formato, surgem novas variações temáticas e estruturais que extrapolam 

os limites amadores da internet e despertam interesse de grandes empresas voltadas à 

produção de informação, comprometidas em juramento com um código ético. O 

desenvolvimento do novo gênero ultrapassou a fronteira das discussões gerais sobre cultura 

popular, onde teve sua origem, e alcançou a esfera jornalística, o que explica a criação de 

um podcast específico sobre política por uma rádio. Como afirmam Luiz e Assis (2010, p.15):  

Há no Brasil uma crescente preocupação das mídias de massa em se inteirar do 

assunto, ou seja, apesar do início amador dos podcasts no país e, posteriormente, a 

profissionalização de sua produção e edição, hoje a crescente busca das empresas 

tradicionais de comunicação para participar da área demonstra o potencial da 

mídia.  
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Pesquisa de 2019 realizada pela ABPod revela que 88% das pessoas que 

frequentaram uma faculdade já ouviram algum episódio de podcast. A mesma pesquisa 

demonstra que temáticas de política foram citadas como um dos interesses e preferências 

por 42,6% dos entrevistados. A média dos ouvintes foi de 28 anos. Já a pesquisa da mesma 

entidade realizada em 2020 mostra que 7,8% das produções de podcast são caracterizadas 

como jornalismo.   

A adesão de assuntos políticos ao formato podcast pode ser explicada pelos fatores 

citados acima em relação ao gênero, assim como pela natureza do jornalismo em si. A 

prática jornalística é considerada um dos pilares essenciais de sustentação da democracia, 

pois se configura num instrumento que assegura a liberdade de expressão e o acesso às 

informações, imprescindíveis no processo de tomadas de decisão. Assim, a facilidade de 

criar, distribuir e consumir podcast se torna terreno fértil para o desenvolvimento e 

fortalecimento do jornalismo.   

A partir da importância que a cobertura jornalística, encarnada no podcast, 

representa para o exercício da cidadania e fortalecimento da democracia brasileira, propôs-

se esta pesquisa no intuito de compreender de que forma o podcast PodFalar enquadrou a 

imagem do prefeito de Goiânia Maguito Vilela, nos episódios veiculados durante a cobertura 

das eleições municipais de 2020, identificando em que medida contribuiu na construção 

e/ou desconstrução da imagem do candidato eleito.   

 

3 O ENQUADRAMENTO DE IMAGEM NO JORNALISMO 

Sabendo-se do caráter jornalístico adotado pelo novo gênero e das intenções 

políticas específicas do PodFalar da Rádio Sagres, é de singular importância compreender o 

aspecto subjetivo que existe na construção de produtos deste gênero de pretensões 

jornalística-opinativas. Mas, anterior a isto, é necessário refletir sobre a importância da 

prática jornalística.   

Uma das premissas do jornalismo é a objetividade garantida pelo profissionalismo e 

ética do repórter bem como do veículo jornalístico.  De acordo com Traquina (2005, p.142), 

o campo jornalístico deve atuar sempre “com justiça, ouvindo as diversas perspectivas, 

mantendo a sua independência”.    
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Para proporcionar a fidelidade aos fatos, há intensa averiguação, busca pela 

imparcialidade e aspiração a verdade, embora esta última como explicam Lisboa e Benetti 

(2015, p.15) seja sempre uma aproximação do real. “Não há como fugir das interpretações, 

pois qualquer fato será mediado por uma”, ressaltam. As autoras complementam ainda que 

“um relato jornalístico é sempre uma interpretação. Como tal, a fiabilidade aos fatos se dá 

em níveis ou graus de certeza, e a verdade é sempre uma aproximação” (p.16).   

Sendo atividade humana, o jornalismo também está sujeito às subjetividades 

daqueles que reportam, e, como resultado, jornalistas buscam noticiar utilizando da 

objetividade. Para Guerra (1998, p.7), “do ponto de vista acadêmico, é quase consensual a 

crítica à objetividade que, apesar disso, ainda hoje é um dos pilares sobre os quais a 

instituição jornalística se sustenta”.   

Ao recorrer a Goffman, Carvalho (2009, p.4) explica que o enquadramento é um 

conceito para análises de como cada sujeito particular se envolve subjetivamente em uma 

dada situação social, e não um conceito sobre a organização da estrutura social. Assim, toda 

narrativa desenvolvida, mesmo que com assumido caráter jornalístico, é afetada ao ser 

enquadrada, pois parte de uma perspectiva específica, seja do jornalista, do editor, ou 

qualquer profissional, antes sujeito, envolvido na produção cotidiana da profissão. Os fatos 

reunidos e averiguados ao serem narrados precisam partir de um ponto de vista subjetivo, 

em alguma medida.   

Entender quais temas foram trabalhados, quais foram silenciados, quais foram as 

associações feitas à imagem de Maguito e como foram feitas essas conexões é trabalho 

primordial a fim de entender o real posicionamento do podcast. Avrella, Cappellari e 

Dornelles (2017) resumem a importância de um olhar crítico no processo de produção 

jornalística no rádio.    

Para as autoras, “é a partir do enquadramento dado à informação que o emissor 

expõe suas intenções ao produzir aquele discurso. O enquadramento faz com que os meios 

apresentem suas interpretações do mundo, seja implícita ou explicitamente” (AVRELLA; 

CAPPELLARI; DORNELLES; 2017, p. 3). Já Carvalho (2009, p.3) complementa que os 

enquadramentos “revelam as peculiaridades de cada veículo noticioso, em suas múltiplas 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                953 
 

inserções sociais, e por isso dizem para além de um componente operacional da lógica 

narrativa noticiosa”.   

Araújo (2017, p.2) em seu estudo bibliográfico acerca do tema também aponta que 

“apesar do discurso de defesa da objetividade, a mídia utiliza-se de esquemas discursivos 

subjetivos para a publicação de seus conteúdos”. Contudo, tendo a imparcialidade como 

pilar da prática, não é benéfico aos veículos, para a manutenção do poder e posição na 

sociedade, afirmar que, inevitavelmente, seus conteúdos são humanamente parciais em 

algum grau, sem adentrar nos méritos de linhas editoriais e interesses do próprio veículo.    

Por essa razão, Araújo complementa de que forma o veículo pode exercer essa 

parcialidade de forma aceitável. Ao resgatar a proposição de Entman, Araújo (2017, p.3) 

explica que as “técnicas de seleção, ênfase e exclusão, que por sua vez permitem aos 

veículos de comunicação selecionarem alguns dos aspectos da realidade e trabalhar a 

intencionalidade em seus respectivos noticiários”.   

Desta forma, considera-se necessário realizar questionamentos mais profundos sobre 

as produções opinativas-jornalísticas de caráter político. Para Porto (2004), os 

enquadramentos são “marcos interpretativos”, construídos socialmente e utilizados pela 

mídia para buscar essa aproximação dos acontecimentos e o conhecimento social. Sendo 

assim, o caráter opinativo do PodFalar aproxima-se dos ouvintes, que por sua vez não 

ocupam seus espaços como meros receptores.    

Nesse sentido, Goffman (2012) destaca que os indivíduos, a partir do quadro por eles 

definido, exercem papéis de acordo com a atividade enquadrada. Para a construção de 

sentidos, se faz necessário uma dinâmica conjunta tanto dos emissores, neste caso, o 

PodFalar, quanto dos receptores, os seus ouvintes.    

Avrella, Cappellari e Dornelles (2017) ressaltam a influência que o enquadramento de 

um veículo pode ter sobre os receptores. “Dependendo do modo como são expostos, os 

enquadramentos podem influenciar a forma como o público recebe, percebe e interpreta 

determinado discurso, chegando até, em muitos casos, a mudar de opinião” (2017, p. 4). No 

caso do jornalismo opinativo político, é de suma importância analisar de que forma o 

PodFalar da Rádio Sagres enquadrou Maguito Vilela durante sua campanha e eleição.  
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4 A IMAGEM DE MAGUITO VILELA NO PODFALAR 

Para analisar o enquadramento feito pelo PodFalar da Rádio Sagres, recorreu-se a 

Análise de Conteúdo sob o marco teórico conceitual de Laurence Bardin (1988). De forma 

didática, a pesquisadora exemplifica o funcionamento do método:  

Assim como o arqueólogo ou o detetive trabalham com vestígios, o analista 
trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência, tirando partido do 
tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) 
conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário da comunicação (BARDIN, 
1988, p. 39-40)  

A rádio Sagres se denomina o primeiro veículo a lançar um podcast sobre política, o 

Podfalar. Com 138 episódios veiculados desde sua origem, em 4 de agosto de 2018, até o dia 

22 de maio de 2021, o podcast é disponibilizado em diversas plataformas digitais dentre as 

quais estão: Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Music, o próprio site da rádio Sagres, entre 

outras.    

Cada episódio possui, em média, 33 minutos de duração, separados entre dois blocos 

apresentados pelos jornalistas Cileide Alves e Rubens Salomão. Cada bloco possui um tema 

principal sobre o cenário político municipal de Goiânia e de Goiás, tendo comentários dos 

apresentadores e convidados, assim como trechos de demais personagens pertinentes para 

discutir os assuntos mais relevantes da semana.  

Posto isto, foram selecionados os episódios que abordam o personagem Maguito 

Vilela a fim de observar o tratamento concedido pelo PodFalar ao candidato durante a 

cobertura das eleições municipais de 2020 em Goiânia. Da campanha eleitoral até a morte 

do então prefeito, foram destacados três períodos principais: o primeiro com Maguito Vilela 

enquanto candidato ativo e saudável na fase da pré-campanha e campanha do primeiro 

turno; o segundo, ainda durante a campanha até o início de seu mandato, mas com o já 

prefeito eleito pelo MDB internado na UTI em estado grave, devido a complicações da Covid-

19; e o terceiro em que a narrativa destaca a morte do personagem analisado, após ser 

empossado prefeito de Goiânia.   

Foram identificados eixos temáticos predominantes ao longo do percurso, sendo 

eles: desafios da campanha, a disputa eleitoral, desafios da gestão do prefeito eleito e seu 

histórico como político. A cada episódio, foram catalogadas palavras-chave relacionadas à 
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imagem do prefeito eleito, com conotações que variam entre a incapacidade de administrar 

o município adequadamente até seu brilhante trabalho como político.  

4.1 A IMAGEM DE MAGUITO VILELA NA FASE 1 (PRÉ-CAMPANHA E CAMPANHA - 1º 

TURNO) 

Desde o lançamento do episódio número 103, no dia 12 de setembro de 2020, no 

qual se anunciava oficialmente a candidatura de Maguito Vilela a prefeito de Goiânia pelo 

MDB, até a sua internação por conta da covid-19, anunciada no podcast em sua edição 110, 

do dia 31 de outubro do mesmo ano, a forma de tratamento dada ao candidato conheceu 

sua fase de maior regularidade. Durante o período anterior à contaminação do candidato 

por Covid-19, apenas o episódio 109 não trouxe menções à Maguito. Ao longo de sua fase 

ativa na campanha, o emedebista era mencionado de forma praticamente sistemática no 

PodFalar.   

A partir do anúncio oficial de sua candidatura, Maguito Vilela teve especial atenção 

por ser o representante do MDB, um dos partidos favoritos à eleição e mais tradicionais da 

história política de Goiás. Essa lupa sobre suas ações era vantagem e desvantagem, seus 

acertos e erros logo viraram pauta em destaque no PodFalar.  Maguito ocupava ao menos 

um segmento do episódio quando sua campanha dava importantes passos da confirmação 

de sua candidatura até às provocações públicas com seu principal concorrente, o senador 

Vanderlan Cardoso do PSD.   

Durante a primeira fase de análise, que vai do episódio 103 ao 109, foram 

contabilizados 30 minutos e 23 segundos de conteúdo referentes à Maguito. Enquanto 

saudável e ativo politicamente, o candidato ocupou quase 15% dos mais de 200 minutos de 

podcast lançados entre 12 de setembro e 24 de outubro de 2020.   

A cobertura das eleições feita pelo PodFalar deu foco para as movimentações 

habituais de uma campanha, como análise de jingles e pesquisas de intenção de voto, mas 

também foi preocupação em destaque a capacidade de Maguito em suceder o prefeito Iris 

Rezende, seu companheiro de partido.   

Os apresentadores do PodFalar reforçavam sistematicamente que a aposentadoria 

de Iris traria a Maguito inúmeros desafios. A partir da análise do conteúdo dos episódios, se 

observou que frequentemente eram questionadas não só a capacidade de Maguito alcançar 
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os níveis de aprovação de seu antecessor, mas também sua habilidade em manter uma 

união coesa dentro de seu próprio partido.   

Os bastidores da campanha de Maguito e o embate com membros de seu partido, 

vinculados ao grupo político de Iris Rezende, eram sempre pautas recorrentes quando se 

abordavam a candidatura emedebista. A existência ou inexistência de conflito na campanha 

dos concorrentes de Maguito Vilela é uma incógnita, uma vez que a narrativa construída 

pelo PodFalar deixa transparecer que esta relação conflituosa de ordem interna, era um 

ponto específico da campanha do emedebista, deixando subentendido pelo conteúdo dos 

episódios analisados que apenas o candidato do MDB enfrentava estes percalços, conforme 

pode ser observado abaixo em trecho do episódio 103:  

Maguito Vilela foi confirmado como candidato do MDB, num evento que ele 
mesmo organizou, por coincidência ou não, no mesmo local onde o Iris Rezende 
anunciou a renúncia à candidatura dele e o anúncio da aposentadoria no dia 25 de 
agosto num evento que tava lá a boa parte dos vereadores, os deputados. Tentou 
fazer um discurso de pacificador, apaziguador, mas o que a gente sabe é que 
Maguito Vilela vai ter que suar muito ainda para atrair os iristas mais passionais 
(PODCAST PODFALAR EPISÓDIO 103, 2020).  

Ponto de maior regularidade e intensidade sobre a imagem construída de Maguito no 

podcast, como pode ser observado, é a sua relação com Iris. Palavras como continuidade, 

legado e substituto são recorrentes nesse período das eleições ao se referir a Maguito. As 

falas e o silêncio de Iris são analisados em relação à campanha desenvolvida pelo grupo de 

Maguito Vilela. Até mesmo durante a internação do candidato esse ponto é abordado. No 

episódio 110, a narrativa traz a declaração de Iris em favor de Maguito como algo 

surpreendente, levando o ouvinte a interpretar que havia um clima de animosidade entre os 

políticos que integram o mesmo partido.  

Maguito Vilela só teve problemas para ele essa semana, né? Piorou o estado de 
saúde, parou a campanha, comoção, angústia. Pelo menos uma coisa eu acho que 
o Maguito Vilela pode tirar de positivo dessa semana, que foi o envolvimento, 
ainda que de solidariedade, de Iris Rezende com ele” (PODCAST PODFALAR 
EPISÓDIO 110, 2020).  

A crítica mais duramente feita a Maguito durante a fase ativa na campanha é 

reforçada em outros momentos ao longo de sua internação e no episódio dedicado à sua 

morte. Posto em comparação com o então prefeito Iris Rezende, a construção da imagem de 

Maguito frequentemente se via negativamente afetada. A partir de comparações traçadas 
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com Iris, o tratamento dado a Maguito pelo PodFalar na fase “pré-covid” já era esperado 

para um candidato líder nas pesquisas de intenção de voto.    

O anúncio tardio de sua candidatura é recebido sob críticas no episódio 103, os 

ataques direcionados a Vanderlan Cardoso, seu rival, despertam comentários positivos e 

negativos nos apresentadores durante o episódio 105, sua indiferença (junto aos outros 

candidatos) acerca da questão do transporte público é atacada na edição 108 e assim 

seguiu-se o tratamento ao candidato do MDB, até o anúncio de seu diagnóstico positivo para 

covid-19.   

Essa também é a fase em que o prefeito Iris Rezende é citado de forma efetiva. Toda 

crítica a Maguito Vilela estava vinculada a comentários sobre o prefeito Iris Rezende, no qual 

se enfatizavam as divergências e rachas no MDB, por parte da ala que acompanha 

politicamente Iris, mas não confia em Maguito Vilela. O conteúdo enfatiza também a falta de 

preparo do candidato à sucessão do então prefeito para driblar questões internas e 

conseguir apoio integral de correligionários emedebistas  

3.2 A IMAGEM DE MAGUITO VILELA NA FASE 2 (INTERNADO COM COVID-19) 

No dia 20 de outubro de 2020, Maguito Vilela testou positivo para covid-19.  Dois 

dias depois, já havia sido internado em Goiânia. No dia 27 de outubro, o então candidato à 

prefeitura de Goiânia foi encaminhado para a UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, 

transferindo assim o foco da eleição goianiense, já em seu segundo turno, para a capital 

paulista.   

Até aquele momento, os apresentadores do PodFalar davam enfoque as dificuldades 

enfrentadas na campanha de Maguito Vilela, principalmente relacionadas à falta de apoio de 

dirigentes do MDB, principalmente daqueles mais próximos ao prefeito Iris Rezende. Com o 

diagnóstico de covid-19, é possível perceber uma mudança significativa no enquadramento 

da imagem de Maguito Vilela.    

Uma vez internado, o candidato do MDB deixou de ser mencionado regularmente 

pelos apresentadores do Podcast, assim a repercussão da campanha do MDB recaía sobre 

outros representantes do partido. As críticas inicialmente tecidas à Maguito Vilela, foram 

redirecionadas para o MDB e, para o presidente regional do partido em Goiás, ex-deputado 

estadual e federal Daniel Vilela, filho de Maguito (XIMENES, 2021).    
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Líder nas pesquisas de intenção de voto, mesmo em estado grave na UTI, as palavras 

utilizadas pelo PodFalar para se referir ao candidato foram, em sua maioria, relacionadas à 

sua doença quando o seu estado de saúde se agravou. Termos como “coronavírus”, 

“doença” e “entubado” foram predominantes nesta etapa. Especificamente, palavras dessa 

natureza foram ditas aproximadamente 25 vezes ao longo de sete episódios.  

 Ao mesmo passo, sua imagem se tornou mais favorável, com palavras como 

“continuidade”, “experiência” e “autoridade” vinculadas de maneira positiva. Além disso, 

nesta etapa, o tempo gasto para levantar assuntos relacionados ao candidato foi menor, 

apesar da crescente intenção de voto6. Ao todo, 12% da programação foi destinada a 

menções a Maguito Vilela, tempo distribuído em sete episódios totalizando 31 minutos e 19 

segundos do total de 242 minutos e 2 segundos transmitidos no período.    

Ponto discrepante com relação a primeira fase de análise é a ausência de menções a 

Maguito em três edições seguidas, do episódio 116 ao 118. Na fase 1 analisada, apenas um 

episódio não mencionou o nome do candidato do MDB. Observa, portanto, que uma vez 

internado, fora da campanha eleitoral e com os rumos da eleição caminhando para 

definição, os episódios posteriores não fizeram menção ao prefeito eleito no segundo turno, 

empossado em unidade hospitalar e licenciado do cargo para tratamento de Covid-19.  

3.3 A IMAGEM DE MAGUITO VILELA NA FASE 3 (ELEITO E PÓS-COVID-19) 

Na fase 3, o único episódio analisado totalizou 29 minutos e 55 segundos e embora, 

mantivesse o foco nos rumos do MDB em Goiás, observou-se que as críticas antes tecidas ao 

prefeito licenciado Maguito Vilela desapareceram. Após a morte por Covid-19, a narrativa 

construída buscou reconstituir o histórico da vida política de Maguito.   

Neste episódio, destacou-se pontos positivos do personagem uma vez que a 

narrativa construída pelos apresentadores trouxe uma imagem como se sua carreira fosse 

irretocável, mesmo que o próprio podcast já havia tecido inúmeras críticas ao político ao 

longo da corrida eleitoral. Os questionamentos, já escassos desde a internação de Maguito 

para tratamento de Covid-19, desapareceram.   

                                                 
6 No dia 3 de novembro de 2020, ou seja, uma semana após ser transferido para UTI em São Paulo, o candidato 

Maguito Vilela oscilou 3,6% na Pesquisa Diagnóstico/Sagres chegando a 33,7% ficando mais de 7% a frente do 

seu oponente Vanderlan Cardoso (STRAIOTO, 2020). 
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Seja nos trechos de falas do próprio Maguito ou de algum apoiador, a imagem que se 

constrói a partir da narrativa do PodFalar é a de um político experiente, que veio do interior 

do estado, se tornou figura política popular por ter protagonizada inúmeras eleições no 

Estado de Goiás. A narrativa deste episódio, realça a imagem de um político de longa 

trajetória, fácil de se identificar e se inspirar.   

A partir de sonoras captadas de expoentes políticos goianos como o ex-prefeito Iris 

Rezende e o governador Ronaldo Caiado do Democratas (DEM), antes mostrados num tom 

pejorativo à campanha de Maguito, se consolida a imagem de um homem que veio do povo 

e viveu uma carreira política digna de honrarias. Mesmo que a sua gestão e seu partido 

estejam num momento crítico, se constrói uma imagem póstuma inconteste de grande 

político popular sendo perceptível na menção de Cileide Alves ao classificar Maguito Vilela e 

Iris Rezende como pilares do MDB.   

No episódio póstumo do prefeito emedebista, se levanta questionamento de como o 

partido seguirá sem a presença de Maguito. Indaga-se o tamanho e força política do MDB 

sem os personagens Iris e Maguito, e coloca-se em xeque a capacidade do presidente 

regional Daniel Vilela, e do prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha, de 

conseguir aglutinar forças e levar adiante o projeto de capilaridade do MDB goiano. “Iris 

Rezende vai manter a aposentadoria ou voltará para as articulações políticas? O partido 

ficará mais vulnerável ao governador Ronaldo Caiado”, questiona Cileide Alves no episódio 

final, um tratamento diferenciado que não se observou ao longo da campanha.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após feitas todas as análises, concluiu-se que os episódios que retratam de Maguito 

apresentam uma enorme discrepância com o decorrer da evolução da doença do candidato 

e utilizam de dois enquadramentos distintos. Na era "pré-covid", os apresentadores Cileide 

Alves e Rubens Salomão constroem uma narrativa marcada por críticas, ainda que de forma 

indireta ao candidato emedebista.    

A partir da repercussão de falas de Maguito nos debates, o PodFalar ironiza a 

capacidade do emedebista em se consolidar como candidato da situação e representar a 

continuidade da gestão do MDB em Goiânia. Além disso, as narrativas do podcast enfatizam 
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a falta de apoio do então prefeito no próprio partido, expondo o racha entre correligionários 

e os tornando públicos a partir do relato de embates que ocorrem nos bastidores da 

campanha.    

Assim, nota-se que todas as críticas sempre são acompanhadas por comentários 

relativos à comparações de ações e atitudes do prefeito Iris. Na primeira fase da campanha, 

observa-se que dos 30 minutos e 23 segundos em seis episódios que mencionam Maguito 

Vilela, pelo menos cinco episódios o apresentam com teor negativo, sendo apenas um com 

teor neutro.   

Observa-se que os apresentadores do PodFalar constroem uma narrativa marcada 

por comentários críticos a Maguito deixando transparecer certa preferência pelo prefeito Iris 

Rezende e não há comentários críticos em relação a falta de apoio deste ao candidato do 

próprio partido. A narrativa culpa a “falta de tato” de Maguito na condução da campanha 

que resulta em indiferença a sua campanha por parte de lideranças expressivas do MDB, 

como o prefeito Iris Rezende. Embora não sejam de campos políticos opostos, a conotação 

adotada nos episódios deixa transparecer a existência de rivalidade entre ambos.   

Na fase 1 denominada como “pré-covid”, portanto, podemos definir que o 

enquadramento utilizado seria o de conflito. O qual o discurso é sempre focado nos embates 

entre candidatos - tanto de Maguito com seu principal concorrente na disputa eleitoral, 

Vanderlan Cardoso, quanto com Iris Rezende nos bastidores da campanha. Segundo Soares 

(2006), o Enquadramento de Conflito é o mais usado em cobertura de campanhas eleitorais 

e um dos responsáveis pelo “cinismo público e à desconfiança dos líderes”.    

Na fase 2 denominada “internado com covid-19”, composta por sete episódios que 

somam 31 minutos e 19 segundos, o conteúdo enfatiza a internação e o estado de saúde de 

Maguito Vilela. Há ênfase nos comentários do candidato oponente Vanderlan Cardoso, que 

passa a ser alvo de crítica pelos apresentadores por demonstrar desconfiança em relação a 

gravidade do estado de saúde de Maguito.   

Observa-se que as críticas ao candidato do MDB são praticamente inexistentes 

durante esses episódios, na medida que seis dentre os sete episódios, apresentam teor 

positivo e um manifesta teor neutro em relação ao candidato Maguito. Nesta fase, há 

momentos que deixam explícitos a forma como Cileide Alves sempre ressalta a figura de Iris 
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Rezende, em algumas situações até de forma inoportuna. No anúncio do agravamento do 

estado de saúde de Maguito Vilela após ter sido transferido para a UTI em São Paulo, a 

apresentadora destacou como “ponto positivo” o discurso de Iris desejando saúde e 

melhoras ao candidato de seu partido.   

O último episódio analisado, que corresponde a fase 3 denominada como “Pós-

Covid”, é integralmente dedicado ao personagem Maguito Vilela e repercute o seu 

falecimento. Ao todo, são 29 minutos e 55 segundos. No conteúdo analisado, observou-se 

que não há críticas ao político emedebista, pelo contrário, sua trajetória é tratada como 

respeitosa e civilizada, apresentando teor positivo e favorável a sua imagem.   

Assim, nota-se que da fase “durante covid-19” para a “pós-covid”, o enquadramento 

ganha contornos diferenciados. Os apresentadores sensibilizados pela situação de Maguito, 

o eximem de críticas e a narrativa traz informações sobre sua saúde, comunicado de seu 

falecimento e declarações de apoiadores e familiares. Logo, o enquadramento utilizado é o 

de interesse humano. Soares (2006), define este como o enquadramento que destaca o 

sentimento, a emoção e dramatiza as notícias.   

Deste modo, é possível observar que a doença fez como que a imagem de Maguito 

Vilela se tornasse blindada de críticas e o personagem passasse a ser caracterizado como 

uma espécie de mártir após sua morte. Essas questões, alinhadas à falta de empatia do 

outro candidato, fez com que Maguito, mesmo internado e sem fazer uma campanha, 

conseguisse a vaga para o segundo turno e por fim, alcançasse a vitória com 277.497 votos o 

que corresponde a 52,3% dos votos válidos (SANTANA, 2020).    

Além disso, ao analisar a narrativa subjetiva reverberada pela jornalista e 

apresentadora Cileide Alves, observou-se que as críticas direcionadas a Maguito Vilela 

durante a fase “pré-covid” continham opiniões favoráveis ao prefeito Iris Rezende numa 

contraposição a imagem do então sucessor emedebista. O enquadramento da imagem de 

Maguito foi construído em torno de um comparativo a imagem do então prefeito Iris 

Rezende. Assim, apesar do avanço da doença alavancar os elogios e promover a purificação 

de sua imagem, Maguito Vilela seguiu até o último momento na sombra de Iris Rezende.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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DEATH AS PURIFICATION OF THE JOURNALISTIC IMAGE: THE FRAMEWORK OF THE MAYOR 

ELECTED OF GOIÂNIA MAGUITO VILELA NO PODFALAR 

 

ABSTRACT  

 

This article aimed to identify the framework built by PodFalar, a podcast by Rádio Sagres (AM 730 
KHz), about the image of the elected mayor of Goiânia Luís Alberto Maguito Vilela, known as Maguito 
Vilela, during the municipal elections of 2020. The research presents a time frame between August 
31, 2020 and January 13, 2021, the period that marks the official beginning of the electoral 
campaign, running through the announcement of the candidate's Covid-19 diagnosis until his death. 
In this sense, we sought to understand to what extent the framework given by the podcast PodFalar 
contributed to the construction or deconstruction of the mayor's image with the variables of his 
health. Through Content Analysis, a path of deconstruction and construction along the aggravation of 
Maguito's disease was identified, with strong influences from the position of the presenters. For such 
an analysis to be possible, the initial mapping identified 14 episodes that dealt with the image of the 
candidate Maguito Vilela directly or indirectly, from September 12, 2020 to January 16, 2021. From 
the transcription of the episodes and floating reading of the collected material, terms, expressions 
and repeated words were pointed out, as well as recurrent issues related to the analyzed character. 
In addition, the time allotted to portray Maguito Vilela was accounted for in each stage analyzed, 
being them the pre-covid, during the covid and post-covid. As a result, Content Analysis 
demonstrates that in the first phase of analysis, words like substitute and divergences were recurrent 
to relate Maguito to the then mayor of Goiânia, Iris Rezende. Compared to the other steps, this one 
has a higher unfavorable content. With the worsening of the disease, the framework underwent a 
change so that, in the end, it was more favorable. The weight that PodFalar presenters had in the 
construction and deconstruction of the image of the character in question is also highlighted. This 
article identifies that death, in this journalistic context, contributes to building a favorable and 
cleansing image around Maguito Vilela. 

 

Keywords: Framing analysis; Image; Maguito Vilela; Podcast; Politics. 
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COMO AS NOTÍCIAS SOBRE EMERGÊNCIAS AERONÁUTICAS NA AVIAÇÃO COMERCIAL 
FORAM RETRATADAS NO PORTAL G1 NO ANO DE 2019 

 
 

Fabrício Vera de Assis Costa1 

Rosana Maria Ribeiro Borges2 

 
 

 RESUMO 

Este artigo propõe como principal temática analisar a retratação de notícias sobre emergências 
aeronáuticas presentes na aviação comercial no portal de notícias G1, do site Globo.com, durante o 
período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. A análise buscará 
compreender se existe a presença ou não de sensacionalismo nas notícias analisadas; avaliar a 
recorrência deste tipo de notícia e a forma na qual é divulgada dentro do portal G1; compreender as 
prioridades do portal G1 na definição de pautas e notícias acerca da área da aviação comercial; 
entender a centralidade que as notícias sobre o tema adquirem no portal, além de analisar o teor das 
notícias para verificar se houve o uso de artifícios para espetacularizar acontecimentos inócuos para 
as pessoas.  Para isso, foi utilizado o método do estudo de caso, junto aos instrumentos do 
levantamento bibliográfico, pesquisa documental e análise de conteúdo para poder coletar, 
processar e analisar os dados necessários para a pesquisa. Dessa forma, com base no procedimento 
metodológico, foi encontrada a presença de sensacionalismo utilizado como uma forma de artificio 
para a atração de público e/ou para gerar visualizações nas notícias do site. Sendo que o uso de tal 
instrumento pode ser extremamente danoso para a sociedade, caso se leve em conta o medo de 
uma parcela das pessoas em voar de avião, principalmente aquela que não possui informações ou 
conhecimento prévio a respeito do tema.  Foi possível concluir, com base na linguagem das notícias 
que o portal de notícias utiliza o sensacionalismo de forma constante em matérias sobre a temática, 
por mais que os eventos retratados não possuam algum risco significativo para a tripulação e/ou 
aeronave durante a situação. É possível destacar que houve uma grande quantidade de eventos 
inócuos retratados durante a cobertura do portal no prazo escolhido para a pesquisa.   

Palavras-chave: Sensacionalismo; Aviação Comercial; Avião; Emergências Aeronáuticas; Notícia.     

 

1 INTRODUÇÃO 

A aviação comercial tem uma grande importância na conjuntura atual do mundo 

globalizado, tanto no transporte de passageiros e quanto de cargas. Entre todas as 

modalidades de transporte, o modal aéreo é o mais rápido e que pode percorrer maiores 
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distâncias no globo terrestre. Por exemplo, qualquer pessoa pode ir de um continente a 

outro em horas, não sendo necessário o período de dias ou meses, caso fosse por meio 

rodoviário, ferroviário, fluvial ou marítimo.   

Segundo Oliveira, Guimarães e Cunha (2014), no nicho da aviação comercial3, a 

imprensa trata com dois olhares distintos o tema, sendo um positivo e um negativo. Por 

exemplo, avanços tecnológicos da indústria aeronáutica e aprimoramento dos serviços das 

linhas aéreas são glorificados pela mídia, enquanto, acidentes e incidentes aéreos viram 

fontes para o sensacionalismo. É possível considerar que existe uma relação de admiração e 

medo no que tange desbravar os céus, uma busca que cria uma fantasia para os seres 

humanos. A exploração de fantasias por parte da imprensa causa impactos nas pessoas e 

fortalece o sensacionalismo (ANGRIMANI, 1995).   

Todavia, os eventos catastróficos são acontecimentos raros e cada vez mais 

reduzidos por conta do avanço de tecnologias e aprimoramento em protocolos de 

segurança. Como afirma o ex-diretor da Associação Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA)4 no Brasil, Carlos Ebner: “Cada acidente na aviação é uma gama de lições que vão ser 

implementadas para que futuros acidentes sejam evitados”. Ou seja, existe um aprendizado 

que evita novas catástrofes no futuro e que as lições aprendidas são as mais importantes 

(PORTAL G1, 2021b).   

De acordo com os dados da IATA, no Relatório de Segurança de 2019 das Companhias 

Aéreas, fica notável que a segurança no setor foi aprimorada de forma contínua. É visto no 

relatório que existe uma melhora nos números em 2019 com relação a 2018 ou na média 

dos cinco anos anteriores (2014 a 2018). Para comparar, no ano de 2019 ocorreu um 1,13 

acidente para 884 mil voos em 2019 e 240 óbitos em oito acidentes fatais; em 2018 foi 

registrado 1,36 acidente para 733 mil voos em 2018 e 523 mortes para onze acidentes fatais; 

e anteriormente, na média feita entre os anos de 2014 a 2018, aconteceu 1,56 acidente para 

640 mil voos  e uma média de 303,4 mortes para 8,2 acidentes fatais por ano (IATA, 2020).   

                                                 
3 Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), emergências aeronáuticas são situações em que uma 

   aeronave e seus ocupantes se encontram sob condições de perigo latente ou iminente decorrentes de sua 

   operação ou que tenham sofrido suas consequências (ANACPÉDIA, 2021). 

4 Sigla em inglês: International Air Transport Association. 
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Por conta disso, se faz necessário analisar as notícias reproduzidas pela mídia a 

respeito da aviação comercial, principalmente aquelas que retratam as emergências 

aeronáuticas. Eventos que podem não possuir perigo iminente para tripulação e passageiros, 

mas retratadas como tragédias e situações próximas a morte. Tal análise buscará 

compreender se existe a presença de sensacionalismo nas notícias analisadas; avaliar a 

recorrência deste tipo de notícia e a forma na qual é divulgada no portal G1; compreender 

as prioridades do portal G1 na definição de pautas e notícias acerca da área da aviação 

comercial; entender a centralidade que as notícias sobre o tema adquirem no portal.   

Para isso, foi escolhido o portal G1 como fonte de notícias para analisar. O portal é 

um dos maiores do país, um local que veicula notícias regionais, nacionais e internacionais e 

que possui uma grande visibilidade no Brasil. Sendo assim, o G1 pode ser um espaço que 

espalha medo e pânico desnecessários para as pessoas. Principalmente para aqueles que 

possuem pouco conhecimento do assunto e que não têm acesso aos dados e estatísticos que 

comprovam a segurança na aviação comercial. Dessa forma, o portal G1 é um espaço ideal 

para ser analisado entre os diversos veículos de comunicação presentes no Brasil.   

Ressalta-se que o presente estudo foi elaborado como Projeto de Pesquisa 

Monográfica que embasará um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de 

Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). Portanto, no presente momento, não se tem considerações finais acerca do 

desenvolvimento da pesquisa, ao passo que se apresenta o escopo da mesma, em termos 

teóricos e metodológicos e tece algumas considerações acerca do que se apurou até o 

momento. Inicialmente, o texto discorre sobre o corpo teórico que embasa a pesquisa, para 

depois dissertar brevemente sobre a metodologia e apresentar alguns dos resultados.  

 

2 CORPO TEÓRICO 

Para analisar as notícias publicadas pelo portal de notícias G1 no ano de 2019 sobre 

emergências aeronáuticas, primeiro passo é conceituar o que é jornalismo, a definição e 

suas funções sociais como um produto jornalístico. Em seguida, é necessário conceituar os 

gêneros e formatos jornalísticos para poder identificá-los no objeto de estudo. Com a 

catalogação, a reflexão será possível ao decorrer do estudo. Por se tratar de um estudo a 
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respeito de uma notícia, será definido o conceito da mesma, assim como a respeito de valor-

notícias, para se analisar como os valores-notícias e os gêneros jornalísticos se encaixam nas 

notícias atualizadas do portal G1. E por último, se tratando de um portal de notícias online, 

também será abordado a produção jornalística da webnotícia no webjornalismo.   

De acordo com Lage (2014), o jornalismo é caracterizado por seu compromisso ético 

peculiar. Tal atividade necessita de um profissional, o jornalista, que precisa buscar o que 

seja interessante e útil para o seu público. Então, ele precisa veicular a informação para que 

ela atraia o seu público-alvo, ao mesmo tempo que precisa ser correto com a veracidade dos 

fatos. Além de aceitar a pluralidade de versões para o mesmo objeto, ser fiel às ideias que 

transmite e se responsabilizar por informações incorretas que forem repassadas. Dessa 

forma, o autor assim define o jornalismo:    

O jornalismo é uma prática social que se distingue das outras pelo compromisso 
ético peculiar e pela dupla representação social: jornalistas podem ser vistos, de 
maneira ampla, como intermediários no tráfego social da informação ou, de 
maneira estrita, como agentes a serviço de causas consideradas nobres. A razão 
dessa duplicidade é histórica e suas consequências ganham relevância numa época 
em que as narrativas impostas se sobrepõem e determinam os fatos (LAGE, 2014, 
p. 20).  

Segundo Traquina (2005), o jornalismo que é conhecido iniciou-se no século XIX no 

desenvolvimento da "mass media", ou simplesmente imprensa. A partir de então, o ramo de 

divulgação de informações teve um enorme crescimento. Uma expansão que possibilitou o 

emprego de jornalista, um trabalho para que pessoas se dediquem a espalhar a informação. 

Esta nova atividade em questão prezou pela busca da verdade, no fornecimento de 

informações precisas, exatas, independentes e como um serviço público (TRAQUINA, 2005). 

Porém, ainda no mesmo século, a situação foi alterada com o surgimento das "penny press", 

momento em que o jornalismo começa a ser visto como um ramo de negócios lucrativos e 

que notícias se tornam um produto.   

No decorrer da história, os jornalistas passaram a dominar o “monopólio do saber”: 

as notícias. O que contribuiu para que a informação fosse tratada como uma mercadoria a 

ser adquirida (TRAQUINA, 2005). Da mesma forma que se compra comida para saciar a 

fome, também se compra um jornal para sanar a falta de informação. Então Traquina conclui 

que a comercialização de informação e a profissionalização de jornalistas foram processos 

fundamentais e que marcaram a evolução do jornalismo.   
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Seguindo com Netto (2013), ainda em meados do século XIX ficou visível a força que 

o jornalismo conquistou na sociedade. A atividade passou a ser considerada como um 

“quarto poder'' de uma sociedade democrática. O jornalismo então se tornou o fiscalizador 

dos outros três poderes originais de Montesquieu (Legislativo, Executivo e Judiciário). Como 

fiscalizador, o “quarto poder” deveria denunciar quaisquer violações ocorridas nos regimes 

democráticos.   

Dessa forma, na importância adquirida com o passar do tempo na sociedade, Lage 

(2014) aponta que o jornalismo tem o “dever da militância”. Tal tarefa encarrega os 

jornalistas de escolherem quais fatos serão apresentados e divulgados, não apenas em 

informar os fatos com exatidão e veracidade. Por essa razão é de exímia importância existir 

liberdade para a prática jornalística. Como afirmou o filósofo francês Alexis de Tocqueville: 

"a liberdade de imprensa é uma consequência necessária da soberania do povo" 

(TOCQUEVILLE, 2005, p.2007). O poder da liberdade de imprensa possui grande influência na 

sociedade civil, tanto na política quanto na vida em geral.   

Para Melo e Assis (2016), classificar as manifestações jornalísticas tornou- se um 

objeto de debate entre os teóricos. Tal situação colocou o tema em diversos enfrentamentos 

de ideias que permite várias definições. De acordo com Melo (1998) a classificação de 

gênero é o "maior desafio no jornalismo". A razão para essa dificuldade é justificada pela 

configuração do jornalismo como objeto científico e sua autonomia nos processos sociais. Já 

Assunção (2005), descreve que gênero não é apenas referente ao processo de comunicação, 

mas também mecanismo produtor de textos e um gerador de sentidos. Sendo as diferenças 

estabelecidas tanto nos estilos quanto no uso da língua durante o relato da informação.   

Todavia, apesar da dificuldade, vários autores desenvolveram uma conceituação e 

uma classificação para os gêneros jornalísticos. De acordo com Melo e Assis (2016) o gênero 

jornalístico pode ser definido como:   

classe de unidades da Comunicação massiva periódica que agrupa diferentes 
formas e respectivas espécies de transmissão e recuperação oportuna de 
informações da atualidade, por meio de suportes mecânicos ou eletrônicos (aqui 
referidos como mídia), potencialmente habilitados para atingir audiências 
anônimas, vastas e dispersas (MELO; ASSIS, 2016, p. 49).  

Entre essas classes de gênero, existem duas características que podem defini-las: a 

primeira seria a capacidade de agrupar formatos e a segunda a função social. No qual a 
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última funciona conforme as demandas da sociedade (MELO; ASSIS, 2016). Dessa forma, 

Melo e Assis definem como gêneros do jornalismo: "informativo: vigilância social; opinativo: 

fórum de ideias; interpretativo: papel educativo, esclarecedor; diversional: distração, lazer; 

utilitário: auxílio nas tomadas de decisões cotidianas" (MELO; ASSIS, 2016, p. 49).   

Seguindo a explicação anterior acerca de gênero, também é necessário definir o 

conteúdo que está sendo agrupado. O que no caso são os formatos jornalísticos. Segundo 

Melo e Assis (2016), o formato jornalístico pode ser definido como:  

o feitio de construção da informação transmitida pela Mídia, por meio do qual a 

mensagem da atualidade preenche funções sociais legitimadas pela conjuntura 

histórica em cada sociedade nacional. Essa construção se dá em comum acordo 

com as normatizações que estabelecem parâmetros estruturais para cada forma, 

os quais incluem aspectos textuais e, também, procedimentos e particularidades 

relacionados ao modus operandi de cada unidade (MELO; ASSIS, 2016, p. 50).  

De acordo com Melo (2009, p. 35) e na "Classificação Marques de Melo", os gêneros 

e os formatos jornalísticos podem ser catalogados e classificados conforme o Quadro 1:  

 

Quadro 1: Classificação Marques de Melo dos gêneros e formatos jornalísticos 

GÊNEROS FORMATOS 

Gênero informativo Nota, Notícia, Reportagem, Entrevista 

Gênero opinativo Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Caricatura, Carta, Crônica 

Gênero interpretativo Análise, Perfil, Enquete, Cronologia, Dossiê  

Gênero diversional História de interesse humano, História colorida 

Gênero utilitário Indicador, Cotação, Roteiro, Serviço 

Fonte: Adaptado Melo (2009) 

 

Segundo Melo e Assis (2016), cada item listado no quadro possui características 

próprias que os tornam únicos, apesar de qualquer semelhança ou comparação. Os gêneros 

e formatos do jornalismo foram estabelecidos historicamente, de acordo com os avanços da 

profissão de jornalista. Para Melo e Assis (2016), identificar e classificar os formatos 

jornalísticos que surgem são um “grande desafio”. Os novos formatos surgem a partir de um 

contexto de aprimoramento de processos anteriores. Ou seja, um formato clássico pode se 

tornar novo a partir do contexto atual, por exemplo, para se adaptar a um novo modelo de 

comunicação. Dessa forma, eles podem conquistar espaço e desaparecer rapidamente. E por 
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esta razão é importante observá-los com a máxima atenção pois, somente assim será 

possível compreender a evolução do jornalismo (MELO; ASSIS, 2016).   

De acordo com a classificação de gêneros e formatos jornalísticos de Melo (2009), a 

notícia é um formato que é encontrado dentro do gênero informativo. Traquina (2005) 

aponta que a notícia é o produto essencial do jornalismo, sendo estratégico para a 

comunicação. Já Henn (1996) afirma que, as notícias são narrações de fatos, sem 

necessariamente ser uma informação ou ser atual, mas um meio atualizador. Portanto, Henn 

define notícia como  

uma área sígnica onde as forças que pululam na sociedade se digladiam; um 
produto de consumo como qualquer outro, mas com características absolutamente 
particulares, por se tratar de um ser de linguagem a processar ininterruptos 
recortes em um mundo que se força sobre ele, narrando-o e hierarquizando-o 
(HENN, 1996, p. 37-38).  

Oliveira (2011) destaca que o formato é apresentado ao público como sendo a 

realidade. E mesmo se for percebido que se trata apenas de um recorte específico da 

realidade, dificilmente o público terá acesso às decisões de escolha do jornalista que 

levaram ele a optar por aquele delineamento (OLIVEIRA, 2011). Lage (1999), explica que o 

"universo das notícias" é o mesmo das aparências mundiais. Um efeito causado no 

jornalismo porque ele não permite aprofundamento e conhecimento essencial dos fatos 

concretos. “Por detrás das notícias corre uma trama infinita de relações dialéticas e 

percursos subjetivos que elas, por definição, não abarcam” (LAGE, 1999, p.22).   

Wolf (1987) também destaca o papel do jornalista na seleção de fatos para serem 

noticiados. Para o autor, a seleção de um acontecimento para ser retratado como notícia é 

influenciado pelo ponto de vista particular daquele que realizará a produção da notícia. Só 

que antes de escrever uma notícia, é necessário selecionar uma notícia. Wolf (1987) explica 

que o método de seleção precisa ser rápido e facilmente aplicado, sem necessidade de 

serem refletidos. Dessa forma, o autor explica que é essencial que existam “regras práticas 

que abrangem um corpus de conhecimentos profissionais que, implicitamente, e, muitas 

vezes, explicitamente, explicam e guiam os procedimentos operativos redactoriais'' (WOLF, 

1987). As tais “regras práticas" a que Wolf (1987) se refere são os “valores-notícia” que 

podem ser definidas como “qualidades dos acontecimentos, ou da sua construção 
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jornalística, cuja presença ou cuja ausência os recomenda para serem incluídos num produto 

informativo” (WOLF, 1987).   

Levando em consideração o método citado por Wolf (1987), diversos autores 

construíram listas, tabelas e manuais a respeito dos valores-notícia e a sua classificação. Por 

exemplo, Traquina (2008) catalogou os valores-notícias em três categorias (Quadro 2):  

 
     Quadro 2: valores-notícia conforme Traquina 

VALORES-NOTÍCIA DE SELEÇÃO morte; 
notoriedade; 
notabilidade; 
inesperado; 

conflito; 
infração; 

proximidade; 
relevância; 
novidade; 

tempo; 
escândalo. 

VALORES-NOTÍCIA EM TERMOS DE CRITÉRIOS CONTEXTUAIS disponibilidade; 
visualidade; 

concorrência; 
equilíbrio; 

dia noticioso. 

VALORES-NOTÍCIA DE CONSTRUÇÃO simplificação; 
dramatização; 

personalização; 
amplificação; 

relevância; 
consonância. 

     Fonte: Adaptado de Traquina (2008) 

 

Por outro lado, também é possível citar classificações de exemplos de jornalismo na 

prática. Um exemplo seria o manual da Secretaria de Comunicação do Senado Federal 

(SENADO FEDERAL, 2021) que apresenta vários critérios de relevância para a produção de 

uma notícia: ineditismo, probabilidade, interesse, apelo, empatia, proximidade. O 

“ineditismo” seria algo novo e inédito e que por consequência é o mais importante. A 

“probabilidade” é feita naquilo que é menos provável, algo que não é esperado. O 

“interesse” é medido conforme as pessoas que podem ser afetadas com o fato noticiado. O 

“apelo” é o que busca despertar a curiosidade das pessoas. A “empatia” é uma identificação 

das pessoas com o fato reportado. E por fim a "proximidade" é feito em questões 
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geográficas, se o acontecimento ocorreu perto de onde será noticiado (SENADO FEDERAL, 

2021).   

Seguindo o pressuposto anterior de Melo e Assis (2016), a respeito dos novos 

formatos jornalísticos, a internet pode ser considerada como um dos fenômenos que 

contribuíram para a evolução do jornalismo. Canavilhas (2006) aponta que o surgimento da 

internet revolucionou os formatos clássicos do jornalismo. Dessa forma, em Canavilhas 

(2006), é possível ver que o advento cibernético é um exemplo perfeito acerca do que Melo 

e Assis (2016) discorreram.   

Para Barbosa (2006), já foi mostrado que tais tecnologias e o advento da internet se 

tornaram essenciais para a modalidade do webjornalismo, não sendo apenas meras 

ferramentas para prática jornalística. Canavilhas (2006) argumenta que tal formato também 

renovou a forma como se escreve um texto jornalístico.    

A grande razão para a alteração de um formato clássico e bastante utilizado na 

história foi a inserção dos meios digitais na comunicação. Ao contrário dos meios antigos, 

como o papel, o digital é “infinito” no que tange recursos escassos, o que permite o autor ter 

“novos horizontes” para a construção da matéria. Dessa forma, é possível construir textos 

com uma maior liberdade e disposição para conteúdo (CANAVILHAS, 2006).   

Além da ausência de escassez de recursos, Palacios (2002) destaca a velocidade como 

outro principal parâmetro para o webjornalismo. Principalmente na alimentação e acesso à 

informação, o que também permite uma interação entre produtores e consumidores. Além 

de combinar com o infinito espaço de conteúdo para possibilitar a hipertextualidade e 

outras formas para construir textos.    

De acordo com Franco (2016), utilizar links dentro de um texto pode ser considerado 

um elemento de conexão entre documentos. Dessa forma, eles podem ser uma ferramenta 

para o leitor aprofundar o conhecimento em um assunto específico. Por exemplo, ao invés 

de explicar um conceito complexo no texto, é possível apenas colocar um link na palavra e 

assim o leitor pode mudar de página para conhecer melhor a respeito. O autor denomina tal 

efeito como "estratificação da informação". Além dos hyperlinks, Franco (2016) também 

ressalta outras ferramentas para uso online. Por exemplo, ele cita o uso de intertítulos, cores 

e palavras em negrito como formas de romper com a uniformidade. Além de serem recursos 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                975 
 

mais difíceis ou inviáveis de serem utilizados com frequência no jornalismo antes da 

internet.   

Conforme toda essa renovação causada pela internet no jornalismo, o modelo de 

notícia também foi modificado para encaixar no sistema cibernético. Em Salaverría (2005), a 

hipertextualidade e os elementos multimídias exigem da notícia uma estrutura própria. 

Dessa forma, dialogando com Melo e Assis (2016), é possível considerar que a webnotícia 

surge a partir de um formato clássico e em um contexto atual.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS PARCIAIS 

Para realizar a pesquisa, o método utilizado foi o estudo de caso. Para Ludke e André 

(1986), o estudo de caso pode ser definido como:  

o estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico [...] ou 
complexo e abstrato [...]. O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 
contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a 
outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem seu interesse próprio singular 
(LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.17).  

Yin (2015) explica que o “estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos 

sociais complexos” (YIN, 2015, p. 4). Sendo assim, o método por ser delimitador e por ansiar 

em compreender fenômenos sociais complexos foi à escolha ideal. Uma vez que foram 

catalogadas notícias acerca de emergências aeronáuticas na aviação comercial no portal de 

notícias G1. Além de compreender as prioridades do veículo jornalístico em questão no que 

ele define como pauta e no que é noticiado na área em questão, e por que as situações 

citadas adquirem centralidade no valor-notícia.   

Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: levantamento 

bibliográfico, pesquisa documental e análise de conteúdo. Rodrigues (2007) conceitua 

levantamento bibliográfico como um trabalho de pesquisa que busca informações e dados 

nas publicações, livros, teses e artigos.    

Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental para coletar os dados presentes 

no portal de notícias G1. A pesquisa documental pode ser utilizada para uma investigação 

indireta de uma problemática. Ela busca analisar como os seres humanos compreendem um 

fato social por meio de documentos produzidos por eles (SILVA et al., 2019). Silva et al. 

(2019) explicam que o estudo de documentos deve ser feito a partir do ponto de vista do 
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produtor. Portanto, o instrumento requer competência e zelo do pesquisador para não 

ocorrerem problemas. A seleção do material foi feita no próprio buscador do site G1 por 

meio de categorias e palavras-chave a respeito do tema, no qual é possível delimitar por 

meio de resultados (Notícias, Fotos, Vídeos e Blogs); ordenar por mais recente ou relevante; 

e uma filtragem por data.   

Campos (2004) alerta que analisar os dados é um dos mais cruciais pontos de uma 

pesquisa e que é necessário escolher um método ou uma técnica adequada. Assim sendo, a 

opção foi por uma análise de conteúdo para os dados levantados na pesquisa documental. O 

autor classifica a análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas de pesquisa cujo 

objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento” (CAMPOS, 2004, p. 611). 

Portanto, a análise e conteúdo foram utilizados na reta final da pesquisa para interpretar os 

dados coletados anteriormente. Foi feita com o objetivo de auxiliar na interpretação das 

informações adquiridas por meio dos outros instrumentos.    

Para delimitar as notícias utilizadas foram excluídos todos os eventos em que 

ocorreram fatalidades e/ou grande perda estrutural na aeronave; situações inusitadas 

envolvendo passageiros e tripulantes que não configuram emergência; problemas de saúde 

individuais durante o voo entre passageiros e tripulantes; casos de tentativas de sequestro 

ou denúncias falsas; além de eventos ocorridos em solo antes da decolagem que não 

coloquem vidas em perigo.   

Como resultado da filtragem, foram selecionadas 36 notícias para a análise 

provenientes do portal de notícias G1.   

Durante a análise dos 36 documentos, a primeira observação feita é a respeito da 

necessidade destas notícias. Todas as situações descritas ocorrerem com frequência e foram 

conduzidas de acordo com os protocolos de segurança. Ou seja, não existe a necessidade de 

retratar tais fatos como notícias. Para efeito de comparação, seria o mesmo que retratar 

algum carro com problemas mecânicos na estrada como evento quase morte.   

Todavia, algumas notícias buscam apelar para o medo e o sensacionalismo, 

transformando eventos corriqueiros em situações extremamente dramáticas. Por exemplo, 

na matéria “Passageiros rezam após susto durante pouso de avião em Teresina; vídeo”, 
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publicada em 06/09/2019, fica explicito no título o apelo chamativo para o medo (PORTAL 

G1, 2019d).   

Além do título, é frequente no texto o uso de palavras derivadas de “susto” para 

retratar a expressão dos passageiros. Além do uso de um vídeo e uma imagem ilustrando o 

sofrimento destes. Apesar de a notícia retratar a perda de pressurização como um 

“acontecimento mortífero e perigoso”, para contornar o problema foi necessário apenas 

reduzir a altitude da aeronave, como citado no texto. Tal procedimento que eliminou 

qualquer risco e permitiu um pouso normal que sequer foi considerado de emergência. O 

uso de derivados da palavra “susto” não foi exclusividade da matéria. Foram catalogadas 

outras seis matérias a respeito do tema com o uso do “vocabulário sensacionalista” (PORTAL 

G1, 2019d).   

Por exemplo, no dia 21/09/2019, apenas 15 dias após a matéria citada 

anteriormente, foi publicada outro texto dramatizado a cerca de despressurização da cabine. 

A notícia “Com falha de pressurização, avião nos EUA é obrigado a pousar e assusta 

passageiros; entenda manobra” até cita o evento anterior no texto. Neste caso, a notícia 

explora relatos dos passageiros como forma de passar gravidade ao evento. Por exemplo, 

destacam um tweet de um pai que estava no voo: “‘Escrevi à minha mulher e ao meu pai 

que os amava. Disse também que amava a minha mãe e abracei meu filho”, relatou, no 

Twitter, um passageiro identificado como @BrutusOsceola’. Ao mesmo tempo, a matéria 

utiliza depoimentos do ex-piloto Ronaldo Jenkins, como fonte de autoridade no assunto, 

para esclarecer os procedimentos de segurança após a despressurização na cabine (PORTAL 

G1, 2019c).   

No dia 25/02/2019, na matéria “Avião chacoalha ao arremeter em Gibraltar e assusta 

passageiros; VÍDEO”, uma arremetida de um avião da companhia aérea britânica British 

Airways foi descrita como um “susto” aos passageiros. Apesar de imagens para retratar tal 

situação como perigosa, a nota da empresa na notícia destacou que tal situação é comum na 

região e que o procedimento foi feito por precaução (PORTAL G1, 2021a).   

No dia 01/04/2019, o vocabulário que indica susto nos passageiros foi utilizado em 

duas notícias sobre uma situação idêntica: choque com aves. As ocorrências distintas 

relatadas “Choque com aves na pista do Aeroporto do Recife impede decolagem de avião” 
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(PORTAL G1, 2019b) e “Após colisão com pássaros, avião da Azul retorna ao aeroporto de 

Belém” (PORTAL G1, 2019a) relatam uma situação extremamente corriqueira e que 

raramente leva a perigo para a aeronave e os tripulantes. Por fim, em outro evento, 

relacionado a um problema no motor, com registros de passageiros. Na notícia “Turbina de 

avião da Gol com destino a SP pega fogo durante decolagem no Ceará; 'Estou assustada', diz 

passageira (PORTAL G1, 2019e), é relatado testemunho de um passageiro e a informação de 

que existem gravações a respeito. Assim como as notícias anteriores, a matéria insiste em 

focar nos relatos dramatizados dos passageiros. Entretanto, em nenhuma das situações 

houve perigo eminente comprovado. Outra observação destacável pode ser feita na forma 

errônea de retratar os motores da aeronave apenas como “turbina”. Sendo que a turbina é 

apenas um componente que compõe a estrutura do motor da aeronave.   

Tais notícias do portal G1 podem corroborar com o medo na aviação, uma fobia que 

está presente na sociedade. Segundo o estudo randômico de Ekeberg (1988), realizado na 

Noruega com mil pessoas de 18 a 75 anos, cerca de 79% admitiram que sofrem de ansiedade 

durante os voos. Sendo 22% com bastante medo de voar e 5% afirmando que nunca iriam 

voar de avião por conta do medo.   

Considerando o que Angrimani (1995) afirma sobre a exploração das fantasias e o 

que Oliveira, Guimarães e Cunha (2014) disseram a respeito dos interesses da imprensa na 

aviação comercial, é possível entender as razões para que uma indústria global segura seja 

alvo de sensacionalismo. Dessa forma, o portal de notícias aproveita o fascínio do ser 

humano no céu para atraí-lo com base no medo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises das notícias publicadas pelo Portal G1 possibilitaram constatar a presença 

de sensacionalista no material publicado pelo site. Por mais que sejam eventos inócuos, 

diversas situações foram retratadas como um momento de alta gravidade e pânico 

generalizado.   

Foi possível chegar a essa conclusão após uma observação no linguajar empregado e 

no enfoque das matérias do portal de notícias. Com destaque para o uso de palavras como 

“susto” e “assustar”. Tal comportamento de retratar a emoção de alguns passageiros pode 
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significar a mentalidade do Portal G1 no que se trata o assunto. É possível afirmar que a 

temática é utilizada como um chamariz para o público, uma espécie de “caça-cliques”.   

Dessa forma, a linguagem sensacionalista e o subterfugio do medo serviriam como 

um atrativo rápido e fácil para o público geral, principalmente do público com menos acesso 

à informação sobre. Ainda considerando o comportamento e a visão das pessoas no que 

tange a indústria da aviação.   

Outro ponto destatável, e que corrobora com o tópico com tal sensacionalismo, é a 

quantidade de notícias retratando eventos a respeito. Ao contrário do que mostra o 

relatório do IATA em 2019, o Portal G1 pode passar a impressão de que existe uma enorme 

quantidade de eventos perigosos, sendo eles constantes na rotina da aviação. Por mais que 

o ano em questão seja considerado extremamente seguro para a aviação comercial.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

HOW NEWS ON AERONAUTICAL EMERGENCIES IN COMMERCIAL AVIATION WERE 
PORTRAYED ON THE PORTAL G1 IN THE YEAR 2019 

 
ABSTRACT  

 
The main theme of this article is to analyze the retraction of news about aeronautical emergencies 
present in commercial aviation on the Portal G1, from Globo.com, between January 1 and December 
31, 2019. The analysis will seek to understand whether there is the presence or not of sensationalism 
in the analyzed news; assess the recurrence of this type of news and the way in which it is 
disseminated within the Portal G1; understand the priorities of the Portal G1 in defining agendas and 
news about the area of commercial aviation; understand the centrality that news on the subject 
acquires on the portal, in addition to analyzing the content of the news to verify if there was the use 
of artifices to speculate events that were innocuous for people. The case study method was used, 
together with the instruments of bibliographic survey, document research and content analysis in 
order to collect, process and analyze the necessary data for the research. Thus, based on the 
methodological procedure, the presence of sensationalism was found, used as a form of artifice to 
attract the public and/or to generate views in the website's news. Since the use of such an 
instrument can be extremely harmful to society, if one takes into account the fear of some people to 
fly by plane, especially those who do not have information or prior knowledge about the subject. It 
was possible to conclude, based on the language of the news, that the news portal constantly uses 
sensationalism in articles on the subject, even though the events portrayed do not pose any 
significant risk to the crew and/or aircraft. It is possible to highlight that there was a large amount of 
innocuous events portrayed during the coverage of the portal within the period chosen for the 
research. 
 
Keywords: Sensationalism; Commercial Aviation; Aircraft; Aeronautical Emergencies; News. 
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O PANORAMA DA PESQUISA NA INTERNET E DAS SUAS MEDIAÇÕES 
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 RESUMO 

A capacidade de abarcar as interações multidirecionais dos seus usuários presente na internet 
potencializou o seu uso no meio acadêmico e escolar, ampliando as potencialidades de discussões 
teóricas entre pessoas em diferentes posições geográficas com uma velocidade quase que 
instantânea. O presente artigo apresenta como âmbito principal uma breve investigação quanto às 
produções acadêmicas que destacam o uso da internet para fins de pesquisa escolar, de modo a 
salientar os trabalhos dos estudiosos das últimas décadas, promovendo um diálogo entre os campos 
da Comunicação e da Educação, além das intersecções que mesclam esses assuntos. Como recorte 
de uma pesquisa que busca compreender como as pessoas buscam conteúdo científico na World 
Wide Web, este trabalho procura estudar a que passo estão os trabalhos referentes à busca por 
informação e conhecimento, e as mediações que cooperam neste processo. Para isso, o trabalho 
recorre ao conceito de mediação de Jesus Martín-Barbero, no intuito de compreender como as 
tecnologias, suas redes e suas narrativas colaboram na mediação da informação para os estudantes. 
Para seguir com a progressão sugerida, adotou-se a pesquisa bibliográfica como metodologia 
norteadora para os levantamentos aqui propostos. Assim, mapeia-se os resultados nos mecanismos 
de busca a partir de palavras-chaves coerentes com a temática prescrita e, posteriormente, tais 
resultados são filtrados conforme a sua relevância para com o plano de trabalho de iniciação 
científica do curso de Publicidade e Propaganda, culminando em uma análise de algumas das 
produções intelectuais que investigam acontecimentos comunicacionais que perpassam as barreiras 
da educação brasileira. Ademais, destaca-se que a exposição dos dados aqui presente pode fomentar 
investigações que conduzam a propagação do senso-crítico e da leitura analítica em meio aos 
estudantes brasileiros no que tange às redes sociais e materiais digitais e, desta forma, estimular os 
jovens das gerações vindouras a se tornarem mais conscientes quanto aos conteúdos midiáticos, de 
índole publicitária e até mesmo às manipulações governamentais nos canais de comunicação.   

Palavras-chave: pesquisa escolar; hipertexto; mediação; internet; busca de informação  
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(SCHWARTZMAN; BROCK, 2005) são alguns dos fatores que nos faz refletir quanto ao estado 

das instituições de ensino do Brasil. E, ainda que à primeira vista pareçam problemas 

meramente educacionais, é concebível que estes eventos interfiram em muitos outros 

campos, como a economia, através da falta de profissionais qualificados. Contudo, a nossa 

preocupação, como comunicadores, concentra-se no terror que a desinformação e as fake 

news podem alastrar numa sociedade mal letrada e desprovida de senso-crítico. Daí o 

esforço deste artigo e da pesquisa correlata a ele: é preciso refletir e estudar os processos 

comunicativos da contemporaneidade para auxiliar os diálogos em torno da busca por 

informação, salientando a importância dos questionamentos e do senso-crítico.   

Já na infância, o indivíduo é apresentado aos procedimentos científicos básicos para 

o desenvolvimento de suas primeiras pesquisas: busca, recorte e colagem de figuras. Estas 

atividades preparam e servem para introduzir as práticas metodológicas que nortearão a sua 

busca por informação (TEIXEIRA, 2011). Nestas etapas iniciais, a busca é colocada como 

tarefa principal a se fazer diante de uma pesquisa, que é, de certo modo, criticado pela 

autora, mas afinal de contas: O que significa “pesquisar”?     

[...] um processo sistemático para a construção do conhecimento humano gerando 
novos conhecimentos podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, 
refutar, ampliar, detalhar, atualizar, algum conhecimento pré-existente, servindo 
basicamente tanto para o indivíduo ou grupo de indivíduos que a realiza quanto 
para a sociedade na qual esta se desenvolve (WIKIPÉDIA, 2020, online). 

De acordo com a definição do Dicionário Michaelis3, a pesquisa pode ser definida 

como “uma série de atividades dedicadas a novas descobertas, abrangendo todas as áreas 

de conhecimento; investigação detalhada”. Assim como a citação acima, retirada da página 

da Wikipédia dedicada ao assunto, o que é possível abstrair disto é que as contestações de 

Teixeira não são em vão: a pesquisa não se limita a busca e nem é totalmente representada 

por uma única etapa. Muito pelo contrário, ela abarca potencialidades para um processo de 

aprendizagem ativo, garantindo que o estudante se torne protagonista na construção do seu 

conhecimento e, consequentemente, conquiste sua independência intelectual, passando a 

buscar conhecimento voluntariamente e sendo crítico em relação às informações obtidas.   

                                                 
3 Disponível em <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/pesquisa/>. 

Acesso em: 8 set. 2021 
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A eclosão do hipertexto dentro do universo acadêmico abriu novas possibilidades 

para a leitura e consumo de material educacional, como apontado por Teixeira (2011). As 

transformações decorrentes deste fenômeno permitiram que o estudante reconstruísse sua 

leitura através de outros textos facilmente acessados pelos hipertextos inseridos no texto-

origem, o que, por sua vez, pode resultar na construção de uma linha de raciocínio próprio 

sobre os elementos intertextuais dentre o material observado.   

Tantas informações e ferramentas facilitadoras dentro destas interfaces exigem que 

o professor compreenda as dinâmicas das redes para que consiga conversar com as 

especificidades desta geração (QUINTANILHA, 2017), ainda mais quando estes elementos 

estão associados com a presença cada vez maior dos jovens na internet através dos 

computadores, tablets e smartphones, dispositivos que provavelmente irão ocupar cada vez 

mais espaço na sociedade, assim como aconteceu com os rádios e com a televisão ao longo 

da década de 1960 até os meados dos anos 1970, na América Latina.  

[...] não existe desenvolvimento sem comunicação. E o dial dos aparelhos de rádio 
ficará saturado de emissoras mesmo em cidades sem água corrente e os bairros de 
posseiros serão povoados por antenas de televisão. Sobretudo disto, antenas de 
televisão, porque esta representa a síntese das mudanças produzidas no massivo 
(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 249).  

Um adendo ao comentário de Martín-Barbero é de que, mesmo que aparente que 

haja uma ascensão econômica, o acesso a estas tecnologias é de interesse do Estado das 

elites e talvez isso explique a facilidade da disponibilidade destes canais, uma vez que 

representam uma alternativa excelente para reforçar a permanência dos governantes no 

poder sobre as massas, por meio da configuração das noções de identidade e cultura.   

As próximas páginas dedicam-se a um recorte da pesquisa “Ver para saber: os usos 

de conteúdos científicos em audiovisual na World Wide Web”, uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvida desde fevereiro de 2020 e cujo objetivo principal é compreender sobre 

conteúdos científicos e usos pelos seus públicos dentro deste espaço. Para cumpri-lo, traça-

se um planejamento que pretende mapear os motores de busca utilizados por usuários que 

almejam encontrar conteúdo científico para assistir, bem como elencar as mediações que 

levam os usuários a descobrir estes materiais. Ademais, inicialmente considerava-se a 

possibilidade de listar, dentro do formato hipermidiático audiovisual, os exemplos de maior 

popularidade que usuários alegam utilizar, contudo ao passo que os dados eram tabelados, 
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percebemos uma problemática mais curiosa que eram as implicações da cor nestes 

processos e optamos por tomar esta nova direção.   

Reconhecendo o contexto contemporâneo e a influência das mídias digitais no 

processo de alfabetização, desenvolve-se um estudo que visa compreender as diferentes 

mediações que existem entre o aluno e a informação, sobretudo, tratando-se da 

credibilidade e da manipulação dos dados obtidos. A tecnicidade presente nestas etapas leva 

a uma nova perspectiva da pesquisa, uma investigação que, mais do que se encontrar na 

internet, ela é realizada por meio da internet e modificada por sua configuração e por suas 

peculiaridades.   

Para poder alcançar as metas estabelecidas, o trabalho desenvolve um levantamento 

bibliográfico árduo que tenta contemplar o estado em que se encontram as discussões sobre 

o tema, através da leitura e da articulação de estudiosos dedicados a este campo.   

Dentre os estudiosos e pesquisadores que estão presentes ao longo desta pesquisa, 

um dos nomes que mais se sobressai é o de Jesús-Martín-Barbero, um sociólogo que se 

contrapõe a visão normativa do foco na emissão e decide partir para o campo da recepção, 

por meio da Teoria das Mediações.  

 

2 DESENVOLVIMENTO - MEDIAÇÃO 

Em contracorrente aos pressupostos de que haveria um emissor-dominante e um 

receptor-dominado, Martín-Barbero (1997) esclarece a complexidade destas relações ao 

apontar as inúmeras possibilidades de resistência por parte dos receptores neste percurso 

comunicacional e que, por sua vez, caracterizam o que viria a ser conhecido como mediação. 

Deste modo, observa-se que, ainda que pareça simplório o compartilhamento de uma dada 

informação, o processo de receber este código é feito a partir de diversas etapas que 

intercalam a comunicação, a cultura e a política.  

[...] a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que de meios, 
questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos mas de re-conhecimento. 
Um reconhecimento que foi, de início, operação de deslocamento metodológico 
para re-ver o processo inteiro da comunicação a partir de seu outro lado, o da 
recepção, o das resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a partir de seus 
usos. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 16).  

Ainda que os conceitos não sejam claramente delimitados pelo autor, a mudança de 

foco que Martín-Barbero propõe adequa perfeitamente ao seu ambiente, especialmente 
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tratando-se da dimensão política da América Latina, terreno fértil das desigualdades sociais 

e que tem sido semeado pelas manchas que o colonialismo deixou na civilização deste 

continente. No ímpeto de entender os processos associados a recepção, o estudioso propõe 

um mapa noturno que possibilita o entendimento das mediações através de alguns eixos 

que têm sido atualizados conforme o avanço das pesquisas do pesquisador.  

Um mapa que sirva para questionar as mesmas coisas: dominação, produção e 
trabalho - mas a partir do outro lado: as brechas, o consumo e o prazer. Um mapa 
que não sirva para a fuga, e sim para o reconhecimento da situação a partir das 
mediações e dos sujeitos. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 288).  

A proposta é fazer refletir os espaços em que se encontram as intersecções onde a 

recepção está imersa, entre a produção e o consumo, entre a cultura e a indústria, entre 

tempo e espaço e entre a mobilidade e os fluxos, partindo das mediações constituintes, que 

são a comunicação, cultura e a política. Para isso, Martín-Barbero desenvolve, na introdução 

de 1987, uma esquematização deste mapa e que é abordada ao longo dos capítulos do livro 

“Comunicação, cultura e hegemonia: Dos meios às mediações”, este esquema seria mais 

tarde atualizado nos anos de 1998, 2010 e 2017.  

 

Figura 1 - Mapa das mediações de 1987 

 
Fonte: DE LOPES (2018, p. 53) 

 

É possível perceber que, no primeiro mapa proposto por Martín-Barbero, a visão 

desta teoria implicava discussões de grande teor sociológico, tanto pela sua formação 

acadêmica quanto pelo que ele se propôs a investigar. Assim, os apontamentos desta 

investigação consideram os conflitos entre a indústria e a cultura presentes nos fenômenos 

comunicacionais. Quanto ao outro eixo considerado na análise das mediações, analisa-se a 

relação entre produção e consumo. Logo, as mediações eram influenciadas pelos interesses 
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do capitalismo, ainda que dependesse da competência da recepção para compreender os 

signos e significados da mensagem, o seu referencial prévio sobre o assunto.  

 

Figura 2 - Mapa das mediações de 1998 

 
Fonte: DE LOPES (2018, p. 54) 

 

Considerando a complexidade de tratar as mediações, Martín-Babero (1997) propõe 

algumas mudanças no seu mapa inicial e que acabaria se tornando uma tradição entre o 

teórico até a sua morte, afinal de contas, a comunicação está constantemente se 

transformando com o surgimento de novos meios. Enfim, sobre o mapa em consideração, o 

autor percebeu a necessidade de incluir sub-mediações às mediações básicas, de modo a 

considerar processos que, inicialmente, eram deixados de lado pelo primeiro mapa, como os 

interesses políticos (institucionalidade), as relações sociais (sociabilidade), os meios e seus 

operadores (tecnicidade), assim como os costumes vinculados a memória social 

(ritualidade).  

 

Figura 3 - Mapa das mediações de 2010 

 

Fonte: DE LOPES (2018, p. 56) 

 

Se antes estávamos preocupados com os resultados que o modelo das linhas de 

produção e com o espaço envolvido neste processo, assim como o tempo de consumo dos 

receptores, a indústria é transformada com a velocidade e os canais de comunicação da 
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contemporaneidade. Desta forma, o conceito de temporalidade e de espacialidade ganha 

destaque ao tomar uma forma mais fluida e, de grosso modo, mais condizente com a 

atualidade. Outra mudança que se sobressai na leitura do mapa é a mudança de perspectiva 

dos formatos, uma vez que, mais do que uma linha de produção, o mercado passa a ser 

regido pelos fluxos midiáticos que perturbam a tranquilidade do cotidiano, efeito que ganha 

força com a mobilidade que as redes possibilitam.  

 

Figura 4 - Mapa das mediações de 2017 

 

Fonte: DE LOPES (2018, p. 58) 

 

Por fim, o último mapa apresentado pelo autor antes de seu falecimento propõe 

algumas alterações quanto às suas mediações básicas. Antes como uma intermediação entre 

os fluxos e a temporalidade, a tecnicidade ressurge dessa vez como uma mediação básica, 

demonstrando uma mudança do foco da análise da teoria de Martín-Barbero para a 

tecnicidade, dado o progresso tecnológico recente e que aponta para diferentes usos do 

tempo e do espaço, na construção de narrativas e redes. Ademais, a outra mediação que 

contrasta com a força técnica é o potencial de sensorialidades que, por sua vez, combinadas 

a sensibilidade de espaço e tempo, dão origem a identidades e cidadanias, respectivamente.  

De certo modo, o surgimento dos mapas noturnos de Martín-Barbero serviu para 

evidenciar como a Comunicação, a Cultura e a Política afetam a vida e os modos de se 

relacionar de uma população. Cada uma das suas versões tem uma utilidade específica para 

compreender determinados contextos, suas sociedades e suas problemáticas. Ainda que o 

autor não tenha se dedicado a delimitar estratégias metodológicas para aplicar a teoria na 

prática, ela mostra muitas potencialidades para a compreensão do nosso objeto de 

pesquisa.  
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2.1 DESENVOLVIMENTO – METODOLOGIA DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Por meio do norteamento de Stumpf (2005), esta exploração foi conduzida tendo 

como base o formato de pesquisa bibliográfica, isto é, na leitura e dissecação das opiniões e 

comentários de diferentes autores que trabalharam com temáticas que contemplem a busca 

de informação/conhecimento e a pesquisa escolar, ainda que tangencialmente. A partir 

disso, busca estabelecer conexões e relações entre os posicionamentos de cada autor, 

adequando as suas falas, de modo a articular os interesses do pesquisador.   

Tendo este primeiro ponto definido, entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2021, 

consultou-se diversos sites de teor acadêmico (Tabela 01) e que expõem produções 

científicas no intuito de compreender o estado atual em que se encontra as discussões e as 

investigações acerca dos assuntos pautados pelo plano de trabalho, isto é, a pesquisa, a 

busca pelo conhecimento e as suas mediações. Para tal, foram definidas palavras chaves 

para que fosse possível mapear essas produções por meio de delimitações concisas, as que 

foram escolhidas para sintetizar a pesquisa foram as seguintes: pesquisa na escola; Youtube 

e pesquisa para escola; busca de conhecimento científico; Youtube e busca de conhecimento 

científico; busca da ciência; sites de busca; sites de busca e estudo; fontes de pesquisa para 

estudo; sites de busca ciência fake news; mecanismos de busca e pesquisa; ciência sites de 

busca; conhecimento estudo internet; Brainly; Yahoo Answers. Com a utilização destas 

expressões foi possível identificar os trabalhos mais relevantes dentro deste campo de 

estudo e, posteriormente, localizá-los e armazená-los, apesar de que, adotar estas palavras-

chaves não necessariamente implicou em uma delimitação nítida do assunto nos resultados, 

pelo contrário, alguns destes se relacionavam com uma ou outra palavra, mas mostravam-se 

distantes do conceito almejado. Quanto a pesquisa bibliográfica, segue abaixo a tabela com 

a relação entre as palavras-chaves e os locais onde elas foram pesquisadas:  
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Tabela 1: Resultado das pesquisas nos mecanismos de buscas 

 BDTD Teses PORTCOM Periódico 

Capes 

Sophia BDTD/UFG Google 

Acadêmico 

Pesquisa na escola 62.325 1043449 1187 24.171 1.181 3931 ~2.950.000 

Youtube e pesquisa para 

escola 

151 1209039 3319 304 0 103 ~42.200 

Busca de conhecimento 

científico 

6.822 1211499 417 7.526 4 1394 ~1.520.000 

Youtube e busca de 

conhecimento científico 

19 1212167 474 119 0 66 ~34.300 

Busca da ciência 63.906 1188466 504 25.420 212 2580 ~2.150.000 

Youtube e busca da ciência 124 1210667 291 443 0 113 ~50.900 

Sites de busca 9.932 1211501 280 8.682 7 1036 ~118.000 

Sites de busca e estudo 7.393 1212189 1507 3.053 1 1021 ~120.000 

Fontes de pesquisa para 

estudo 

19.851 1211693 3912 12.213 42 2487 ~1.490.000 

Sites de busca ciência fake 

news 

2 1211540 374 23 0 1 ~5.950 

Mecanismos de busca e 

pesquisa 

6.249 1212167 819 10.376 3 1522 ~1.190.000 

Ciência sites de busca 3.947 1211539 342 2.175 1 1000 ~140.000 

Conhecimento estudo 

internet 

2.503 689117 2534 7.814 1 917 ~378.000 

Brainly 0 1 0 22 0 311 ~1.710 

Yahoo! Answers 180 7076 2 8.927 0 59 ~281.000 

Fonte: autoria própria 

 

Apesar da expectativa de encontrar trabalhos que explorem as potencialidades de 

aplicativos como Brainly e Yahoo! Answers, serviços de perguntas e respostas comuns entre 

os estudantes e os quais já tinha contato prévio, apesar deste programa ter sido encerrado 

recentemente, no dia 4 de maio de 2021 (YAHOO AJUDA, 2021). Todavia, ao analisar a 

quantidade e a qualidade dos trabalhos que se conectam com estes termos, pouco material 

produtivo foi encontrado para contribuir com a construção deste exame.   

Enquanto isso, a questão levantada pela busca da ciência está em alta, como 

podemos perceber não só pelos números, mas pela qualidade de artigos que tratam 

especificamente dos estudos em torno das disciplinas do campo das ciências da natureza, 

como “O papel do youtube no ensino de ciências para estudantes do ensino médio” por 

Marcelo José da Silva, Marcus Vinicius Pereira e Agnaldo Arroio, ou “O youtube como 

ferramenta pedagógica para o ensino de física” por Nelito José Kamers, possivelmente 
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indicando a recorrência de pesquisas nos mecanismos de busca para solucionar as dúvidas 

referentes a estas disciplinas. Outro ponto que chama a atenção é a questão das fake news 

que veio à tona diversas vezes ao longo deste processo, mesmo sendo definida como parte 

de apenas uma palavra-chave e sendo um ponto interessante a ser analisado quando 

falamos de Ciência da Informação, dados e busca de conhecimento, neste estudo foi 

estipulado que os trabalhos que abordassem primordialmente este tópico seriam 

descartados, para que o objetivo da pesquisa não fosse corrompido ao longo do processo.   

Depois das buscas com palavras-chaves, foram selecionados aproximadamente 70 

artigos e 20 dissertações entre os materiais encontrados entre os portais pesquisados: a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações4, o Catálogo de Teses e Dissertações da 

Capes5, o Portal de Livre Acesso à Produção em Ciências da Comunicação6, o Portal de 

Periódicos da Capes7, o Sistema de Bibliotecas UFG8, a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da UFG9 e, obviamente, também coletamos resultados do Google Acadêmico10.   

Com a lista inicial de leituras, através do software Notion11, a lista de leitura foi 

dividida em três colunas que serviram para filtrar o conteúdo utilizado como referencial 

bibliográfico e teórico para esta dissecação. Inicialmente, dado a vastidão do material 

separado, os seus títulos foram analisados novamente, evitando conexões superficiais com o 

tema, deste modo, mantiveram-se 30 títulos para análise dos resumos que, por sua vez, 

levaram a escolha da base definitiva desta inspeção, 9 artigos e uma dissertação.   

Outrossim, ao longo da pesquisa foi possível destacar no artigo “Novas tecnologias, a 

busca e o uso de informação no ensino médio” de Nascimento e Gasque, a presença de uma 

curiosa revisão feita por Wilson (2000) sobre o comportamento informacional e a sede por 
                                                 
4 Disponível em http://bdtd.ibict.br/vufind, acesso em 02/09/2021 

5 Disponível em https://catalogodeteses.capes.gov.br/, acesso em 02/09/2021 

6 Disponível em http://www.portcom.intercom.org.br/, acesso em 02/09/2021 

7 Disponível em https://periodicos.capes.gov.br/, acesso em 02/09/2021 

8 Disponível em https://sophia.bc.ufg.br/, acesso em 02/09/2021 

9 Disponível em https://repositorio.bc.ufg.br/tede/, acesso em 02/09/2021 

10 Disponível em https://scholar.google.com.br/, acesso em 02/09/2021 

11 Notion é um software que atua como um espaço de trabalho, onde é possível escrever, planejar e organizar-

se, através de sistemas de produção e gestão de anotações, tarefas e bancos de dados. Disponível em: 

<www.notion.so/>. Acesso em: 30 ago. 2021 

http://bdtd.ibict.br/vufind
https://catalogodeteses.capes.gov.br/
http://www.portcom.intercom.org.br/
https://periodicos.capes.gov.br/
https://sophia.bc.ufg.br/
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/
https://scholar.google.com.br/
http://www.notion.so/
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informação das pessoas que menciona a utilização das estratégias dos operadores 

booleanos na condução dos mecanismos de buscas. O acadêmico em questão desenvolveu 

uma análise que contempla as origens das pesquisas ligadas ao comportamento humano de 

procura por informação e as necessidades ligadas a este comportamento. Aliás, ele também 

destaca as possibilidades de multidisciplinaridades que rodeiam o assunto sob o prisma não 

só da ciência da informação, mas também pelo marketing, psicologia, comunicação 

organizacional e seguindo um olhar destinado à assistência médica.   

Outro trabalho que se salienta entre os materiais coletados é o texto que Valente 

(2002) constrói a partir de um estudo minucioso das utilizações da Internet em sala de aula, 

por meio dos conceitos de Piaget e Papert sobre as abordagens instrucionistas e 

construcionistas de se olhar para a procura na web, levando em consideração uma análise 

conduzida previamente por ele que observava os diferentes tipos de softwares usados na 

educação. Ao longo das páginas, o autor discute as relações desenvolvidas entre o ser 

humano e máquina no que condiz com a educação, além do impacto da internet (web) na 

construção dos saberes.   

Por fim, é possível destacar um outro teórico que conversa bastante com as 

pesquisas escolares, principalmente sob uma ótica educacional, Vigotski, um homem que, 

em sua trajetória, esteve estudando os processos sociais envolvidos na aprendizagem 

voltada às crianças. Ele foi apontado indiretamente pelo livro de Newsman e Holzman e 

citado por Ninin (2008) numa crítica às limitações impostas no ambiente escolar no 

desenvolvimento do senso crítico das crianças. Apesar de extremamente relevante e tratar-

se de um estudioso renomado, o foco da discussão aqui proposta é mais direcionado ao 

campo da comunicação e informação do que para a educação, portanto ele também não irá 

compor o referencial teórico desta pesquisa.   

Quanto as delimitações metodológicas, apesar de que uma quantidade considerável 

do material lido neste plano de trabalho tem uma ênfase nas crianças e adolescentes, o 

trabalha, ao menos inicialmente, não apresenta uma forte restrição. A liberdade desta etapa 

deve-se ao refinamento causada pela análise das variáveis do questionário, ou seja, 

pretende-se examinar os efeitos da junção de diferentes variáveis, como faixa-etária, 

gênero, sexualidade, cor e renda familiar e, desta forma, inferir novas perguntas para 

compreender o potencial da pesquisa entre diferentes comunidades.   
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Tendo em vista as considerações acerca do método e a teoria das mediações, 

finalmente é possível partir para o desenvolvimento da pesquisa de modo mais específico. 

Compreende-se que, as leituras e referências a seguir contornam os estudos culturais da 

comunicação e atravessam os questionamentos de pesquisas anteriores ao que tange a 

informação na internet, seja a partir da sua busca ou da sua necessidade, principalmente no 

que concerne as pesquisas escolares, suas mediações e suas especificidades como 

metodologia avaliativa, ou mais do que isso, educativa.  

 

2.2. DESENVOLVIMENTO – A PESQUISA 

 

Analisa-se o estudo desenvolvido por Teixeira (2011) que unifica os trabalhos de 

Fernandes e Bernardes, Almeida Júnior e Ellwein em um corpo textual que disseca o 

contexto histórico da prática metodológica da pesquisa no território nacional. Sob este 

prisma, é perceptível que, atualmente, os problemas que permeiam esta discussão são 

frutos dos estorvos não resolvidos desde a sua instituição em 1971, em meio a censura e a 

perseguição da ditadura militar, pelas mudanças na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 5.692, 

que declarava obrigatória a realização de pesquisas tanto no ensino fundamental como no 

ensino médio.   

Diversos autores discutem a preparação dos professores para a condução de 

pesquisas acadêmicas ainda na contemporaneidade, partindo de diferentes pontos como o 

manuseio das tecnologias da informação e comunicação por Santos e Resende, inserido na 

exposição de Da Silva, Pereira e Arroio (2017) ou os métodos de avaliação da pesquisa por 

Fernandes e Bernardes, presente no trabalho de Teixeira (2011). Considerando a fase de 

instituição da pesquisa no ambiente escolar, Teixeira (2011) salienta uma reflexão de 

Almeida Júnior a respeito da rotina de pesquisa e da formação continuada dos docentes:  

[...] os professores não só não estavam preparados para utilizar a pesquisa como 
instrumento pedagógico, como também, e pior, não tinham a pesquisa como prática 
constante para a sua própria educação continuada, para a atualização de seus 
conhecimentos, atitudes e posturas sobejamente reconhecidas como necessárias para 
o exercício adequado das atividades de ensino (ALMEIDA JÚNIOR, 1997, p. 29 apud 
ALMEIDA JÚNIOR, p. 123)  

Diante desta perspectiva, de um lado apresentam-se professores pouco preparados 

para mediar as relações dos estudantes com as atividades de pesquisa, do outro, como 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                997 
 

indica Da Silva, Pereira e Arroio (2017) e Oliveira e Campello (2016), evidencia-se uma 

comunidade de jovens que estão presentes simultaneamente em diferentes veículos de 

comunicação e cujos perfis distanciam-se da passividade da sala de aula tradicional, muito 

pelo contrário, os estudantes não estão apenas buscando auxílio para as atividades 

escolares, mas também usam a pesquisa para aumentar o conhecimento sobre seus 

interesses pessoais e sobre os seus hobbies, recorrendo aos livros, pais, televisão, bibliotecas 

e, mais recentemente, na internet, como Aisyah e Fauziah (2018) puderam perceber ao 

observar uma pesquisa sobre os estudantes que estavam no primário, em Taiwan.    

Uma das considerações que Teixeira (2011) faz sobre a concepção que se forma 

sobre a pesquisa é a de que os alunos consideram que, ao menos por ora, ela se limita à 

coleta da informação e o único processo a ser operado consiste na busca dela. A visão que a 

autora traz para o tema auxilia a esclarecer a persistência das cópias, ainda que com 

algumas reformulações no corpo do trabalho.  Indo mais além, as explorações de Oliveira e 

Campello (2016) conduzem um olhar interessante sobre esta prática, apontando os 

seguintes fatores como causadores desse evento: a falta de interesse e motivação dos 

estudantes e a falta de orientação dos professores sobre como superar as dificuldades no 

meio da trajetória acadêmica, como o desconhecimento das etapas de uma pesquisa e os 

problemas para encontrar informações.   

Ademais, ainda a partir da pesquisa de Oliveira e Campello (2016), extrai-se que a 

proposição dos trabalhos normalmente é pouco descritiva, tendendo a se limitar a sugestão 

de um tema de natureza geral e sem qualquer vínculo ou aplicação concreta e prática na 

realidade dos alunos. Constata-se que, mesmo diante dos plágios e dos erros recorrentes 

dos alunos na escrita científica, os professores não mostram preocupação em corrigi-los, 

ensinando as habilidades necessárias para que o aluno consiga se expressar plenamente 

através das articulações de diferentes textos.   

A problemática se dá, especialmente, porque como detalhado por Teixeira (2011), a 

avaliação consiste muito mais no desempenho do aluno em apresentar o trabalho oralmente 

do que no registro escrito, que passa a se valer unicamente de sua aparência. Logo, sem que 

haja qualquer aprendizado, o ciclo é repetido e no fim do dia, a pesquisa acaba se tornando 

só mais uma das atividades a serem executadas e, também seguindo a autora, o aluno passa 

a frequentar a biblioteca sem compreender a dinâmica do que é preciso ser feito, 
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evidenciando a insuficiência não só do docente, mas também do bibliotecário e da 

instituição escolar, que assumem que, após os anos iniciais da alfabetização, o aluno já está 

preparado para escrever uma pesquisa sem acompanhamento pedagógico.   

Entretanto, a popularização da internet e das suas tecnologias causou algumas 

modificações nestes processos, principalmente com o poder da mídia e do hipertexto. A 

possibilidade de consumir materiais informativos por outro formato que não fosse o texto 

tem um apelo considerável para as novas gerações. Na verdade, mesmo os textos se 

adaptam ao cenário e incorporam a tecnologia da contemporaneidade, por meio dos 

sublinhados e palavras azuis que conectam uma página a outra e permitem a fácil 

visualização de múltiplos conteúdos a medida em que se lê um website qualquer.  

 

2.3 DESENVOLVIMENTO - MÍDIA E HIPERTEXTO 

Ainda que os pedagogos tenham sofrido para se adequarem às imposições das novas 

leis, a situação tomaria ares promissores na década de 1990, como observado por Silva, 

Pereira e Arroio (2017), quando o Ministério da Educação vigente passa a administrar dois 

canais televisivos, “Vídeo Escola” e “TV Escola”, auxiliando na propagação do vídeo como um 

formato possível para materiais de caráter pedagógico e educacional e fazendo com que o 

formato repercute no ambiente escolar, pelo seu apelo atrativo aos estudantes.   

Estes autores – Silva, Pereira e Arroio – ao analisarem as pesquisas de Rezende Filho 

et al., conseguiram notar a amplitude dos acessos e inscrições em canais de vídeos com fins 

educacionais e através disto, apontar a constante utilização dos vídeos na rotina dos 

estudantes, seja dentro ou fora do espaço escolar. Almeida et al. (2015) mostram que este 

fator, em partes, deve-se à capacidade que os vídeos possuem de sensibilizar o aluno ao 

tornar a imagem mais vívida.   

Por outra via, com a internet apresenta-se possibilidades únicas: interatividade, 

velocidade e praticidade. Estes são os principais atributos associados às fontes digitais de 

conhecimento levantados pelos estudos que apoiaram a pesquisa de Oliveira e Campello 

(2016). Sem sombra de dúvidas a internet possibilitou avanços extraordinários nas 

atividades mais simples da humanidade e ela continua a se renovar todos os dias trazendo 

cada vez mais funções aos seus aparatos tecnológicos.   
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Entre tantos produtos e ferramentas, uma das coisas que surgiu com o advento da 

internet e que tem despertado a curiosidade da comunidade acadêmica é o hipertexto. 

Diferentemente de um texto normal, o hipertexto é um elemento do ciberespaço que 

permite o tráfego mais fácil e ágil de informações, como observado por Teixeira (2011), isto 

porque, ao mesmo passo em que ele é expresso por um texto – verbal ou não, – ele conecta 

a mensagem com uma página avulsa da web e, dessa forma, estabelece uma conexão veloz 

e eficiente entre diferentes canais, permitindo a ordenação, o agrupamento e a comparação 

de informação sem muitos obstáculos. Ainda sondando os conhecimentos expostos por 

Teixeira, destaca-se a inserção de Fachinetto que tece um comentário a respeito da relação 

entre as proposições do hipertexto e a pesquisa acadêmica:   

[...] esse tipo de relação com o computador e com a internet pode favorecer a 
pesquisa, o interesse pela leitura e a construção de novos conhecimentos. A 
instantaneidade torna-se contrária ao que ocorre com o material impresso. Uma 
curiosidade que surge durante a leitura em papel pode ser abandonada devido à 
indisponibilidade de outro material de referência ou mesmo pela falta de tempo. 
(FACHINETTO, 2007, p. 67 apud TEIXEIRA, 2011, p. 15-16)  

Conforme apresentado por Teixeira (2011), uma tendência descoberta por um 

estudo de Jakob Nielsen indica que a leitura de páginas web é feita de uma maneira rápida e 

sintetizada, que apresenta uma preferência por uma esquematização clara dos níveis de 

leitura e na estruturação de tópicos e itens que permitam uma leitura fragmentada do todo.  

Pensando nas necessidades dos cidadãos do futuro, é compreensível a necessidade, 

que a sociedade tem, de que o professor estimule a leitura e auxilie os seus alunos a 

descobrirem as potencialidades da internet como construtora de conhecimento. Logo, 

espera-se que ele auxilie o aluno a alcançar maturidade e discernimento em meio às práticas 

de sociabilidade digital, fator pesquisado por Deslandes e Coutinho (2020). Com isso, sob a 

percepção de Teixeira (2011), o professor passa a estimular que os seus aprendizes 

questionem a veracidade e a coerência das informações coletadas, especialmente tendo em 

vista que os critérios de ordenação de ferramentas de busca podem não necessariamente 

significar a confiabilidade da informação. Além disso, a partir das investigações de Dettori e 

Torsani (2014) sobre a aprendizagem informal em locais como sites de perguntas e 

respostas, é compreensível que o professor estimule a busca por fontes alternativas e até 
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mesmo territórios de folkcomunicação12, como visto por Freitas e Souza (2008), fazendo o 

acompanhamento e auxiliando na análise executada pelos estudantes.   

Todavia, analisando Da Silva, Pereira e Arroio (2017) e as discussões propostas por 

Santos e Resende no seu interior, é evidente que a situação não parece promissora dada a 

aversão dos docentes ao manuseio das TDIC. É preciso entender que essa aversão não é 

irracional, ela decorre por conta da dificuldade que eles possuem de tratar a quantidade de 

informação na internet. Além disso, mesmo desconsiderando o volume de dados, a situação 

dentro das escolas não favorece as práticas de pesquisa, seja pela obsolescência dos 

dispositivos, visto pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CANALTECH, 2017), seja pelo 

sucateamento dos profissionais da educação que, com pouco incentivo, salários baixos e 

sem dignidade, tendem a ter o seu desempenho influenciado negativamente.   

Compreendendo as problemáticas que envolvem a dinâmica do letramento digital e 

da pesquisa, é preciso refletir como proceder diante deste percurso para que nenhum dos 

atores deste cenário sejam prejudicados e para que seja possível repensar a pesquisa a partir 

de um viés além da avaliação, mas uma prática rotineira do ambiente escolar. O 

desenvolvimento e a expansão de projetos de pesquisa como este são fundamentais para 

encontrar soluções inteligentes para estes dilemas, através do diálogo de diversos 

pesquisadores.  

 

2.4 DESENVOLVIMENTO - PROPOSIÇÕES 

Sob o contexto pandêmico em que o Brasil se situa, evidencia-se a relevância deste 

tema dado a expansão e popularização dos avanços na internet. Aliás, ocasionando a 

aparição de perfis com ênfase em conteúdo educacional e disponibilizando livros, apostilas e 

listas de exercícios, como descrito por Da Silva, Pereira e Arroio (2017). A respeito desta 

popularização, Deslandes e Coutinho (2020) comentam que:  

De uma hora para a outra a transmissão de dados por meio digital, genericamente 
chamada de Internet, tornou-se o único meio disponível para a não interrupção 
completa das interações sociais e de trabalho, na tentativa de simular e 

                                                 
12 Segundo Beltrão (1967), folkcomunicação é o processo de intercâmbio de informações e manifestações de 

opiniões, ideias e atitudes de massa através de agentes e meios ligados direta ou indiretamente ao folclore. 

Atualmente, a palavra passou a designar a relação entre a comunicação dos movimentos populares à 

comunicação midiática. 
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restabelecer uma nova forma de normalidade frente à pandemia (DESLANDES e 
COUTINHO, 2020, p. 2480).  

Os caminhos a serem traçados são vários e há muito a ser visto, mas um primeiro 

passo que pode nortear estas transformações é a revisão do currículo acadêmico, de modo a 

incluir mais ativamente a tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem, como já está 

acontecendo em Jakarta, pelos relatos de Aisyah e Fauziah (2018).   

Entretanto, como provocar tais mudanças quando os professores são 

constantemente desrespeitados, seja pelos alunos e seus responsáveis por meio das 

agressões (SOUZA, 2019), seja pela falta de incentivo e reconhecimento, como perceptível 

pelo seu baixo salário comparado com outros países (TOKARNIA, 2015).    

Outro fator é o despreparo do estudante do estudante de graduação que pode ser 

explicado pela pouco envolvimento com a pesquisa, como pode ser visto dentro da 

Universidade Federal de Goiás, com cerca de 28 mil estudantes, como indica a homepage da 

instituição, apenas 1.228 estudantes estão desenvolvendo alguma atividade de iniciação 

científica e em desenvolvimento tecnológico e inovação no período 2020/2021, conforme o 

relatório apresentado por Carvalho et al. (2020). O que esperar dos educadores, se 

considerarmos o envolvimento com a pesquisa dentro da UFG como parâmetro para 

classificar a sua capacidade de instruir uma pesquisa própria?   

Afinal de contas, estar na internet e saber produzir informação e conhecimento, 

ainda que através da análise de conteúdo de terceiros, gera um impacto na ordem social e 

permite a ocupação de espaços através das redes, como fundamentado por Almeida et al. 

(2015). logo por meio de uma cultura participativa onde os telespectadores midiáticos se 

tornam também produtores de interações, é preciso que os jovens saibam discernir as 

informações.   

Ao condensar as informações ponderadas e os dados coletados por meio do 

levantamento bibliográfico, é possível inferir grande valor ao objeto de estudo. 

Essencialmente, por conta de como a sua dissecação pode impactar a sociedade a longo 

prazo, isto é, a adequação das práticas educacionais pode causar diferentes interferências 

no modo como as civilizações contemporâneas interagem entre si. Além disso, pensar nestas 

interseccionalidades reforça o caráter multidisciplinar da Comunicação, reforçando a 

necessidade de persistir as investigações neste campo, uma vez que acabam dando 

repercussão a outras áreas do conhecimento.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante os dilemas que atormentam os educadores, verificou-se a pertinência deste 

diálogo entre a comunidade acadêmica, pontuando a multiplicidade das áreas que são 

impactadas direta ou indiretamente por este debate. Aliás, as discussões sobre o tema estão 

caminhando em direção a um cenário promissor no Brasil, e não ocorreram problemas na 

busca por materiais em português, tendo sido, na verdade, uma busca produtiva e de 

resultados volumosos, contribuindo no entendimento sobre o assunto.   

Quanto aos dados coletados foi possível perceber um distanciamento da pesquisa em 

relação às redes, podendo representar ainda necessidade de aproximação e articulação 

entre os pesquisadores da educação dos seus colegas que investigam a informação, a 

comunicação ou até mesmo a internet. Logo, observando esta fragmentação entre as áreas 

que buscam, da sua própria maneira, conhecer o que se passa na cabeça dos jovens quando 

realizam uma pesquisa, percebeu-se a necessidade de integrarem os seus pontos de vista na 

construção de um panorama completo e que leve em consideração as variáveis das 

diferentes esferas as quais estão envolvidos.   

A inferência apresentada, quanto a pouca relação entre os estudiosos, tomou como 

base a diferença entre a média dos resultados através da filtragem que indicam a utilização 

do Youtube, como um exemplo de mídia e motor de busca, que tem causado impacto na 

vida dos estudantes como perceptível pelas pesquisas estudadas. Quando adicionado 

“Youtube” na palavra-chave “pesquisa na escola”, os resultados tiveram um despenque de 

70%, aproximadamente. A situação mostrou uma sutil melhora ao passo em que o termo foi 

acrescentado na palavra-chave “busca de conhecimento científico” em comparação com os 

resultados da outra filtragem, sofrendo uma queda de pouco menos de 55%.   

Dada as relações entre os filtros, vê-se que a porcentagem de resultados referentes a 

palavra-chave “Brainly” é de, pouco menos de 0,008%, mostrando-se um tanto quanto 

inédita, isto denota que ainda há muito a ser explorado nas relações de troca de 

conhecimento nas redes em que alunos compartilham as respostas dos seus exercícios.   

Um acontecimento recente também chamou a atenção quanto aos termos utilizados 

na filtragem em questão: o fim do Yahoo! Answers (Yahoo! Respostas). A baixa popularidade 
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levou ao encerramento das atividades deste programa que esteve proporcionando 

momentos de muito entretenimento com teor humorístico exacerbado, muita das vezes 

despretensiosamente.   

Partindo das análises quanto aos resultados obtidos, é possível destacar o avanço 

que a discussão está tendo em meio aos acadêmicos. Além do mais, explorando o conteúdo 

abordado, foi constatado o potencial que este assunto tem de abarcar uma multiplicidade 

rica de objetos a serem explorados. Combinando as mensurações quantitativas observadas 

com as análises conceituais e teóricas percebidas ao longo do corpo de referências 

pesquisadas, vê-se um campo promissor para trabalhos frutíferos, sobretudo, causando 

transformações positivas no cenário da educação e da comunicação.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

THE OVERVIEW OF INTERNET RESEARCH AND ITS MEDIATIONS  
  

ABSTRACT    
  

The ability to embrace the multidirectional interactions of its users present on the Internet has 
leveraged its use in the academic and school environment, expanding the potential for theoretical 
discussions between people in different geographic locations with an almost instantaneous speed. 
The main scope of this article is a brief investigation of academic productions that highlight the use of 
the internet for school research, to highlight the work of scholars in recent decades, promoting a 
dialogue between the fields of Communication and Education, beyond the intersections that mix 
these issues. As part of a research that seeks to understand how people search for scientific content 
on the World Wide Web, this paper seeks to study at what pace the works related to the search for 
information and knowledge are, and the mediations that cooperate in this process. For this, the work 
uses the concept of mediation of Jesus Martín-Barbero, in order to understand how technologies, 
their networks and their narratives collaborate in the mediation of information for students. In order 
to follow the suggested progression, bibliographical research was adopted as the guiding 
methodology for the surveys proposed here. Thus, the results are mapped in search engines from 
keywords consistent with the prescribed theme and, subsequently, such results are filtered according 
to their relevance to the scientific initiation work plan of the Advertising and Advertising course, 
culminating in an analysis of some of the intellectual productions that investigate communicational 
events that cross the barriers of Brazilian education. Furthermore, it is noteworthy that the 
exposition of the data presented here can encourage investigations that lead to the propagation of 
critical sense and analytical reading among Brazilian students with regard to social networks and 
digital materials and, in this way, encourage young people from future generations to become more 
aware of media content, of an advertising nature and even government manipulations in 
communication channels.   
  
Keywords: school research; hypertext; mediation; Internet; search for information.  
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HISTÓRIA DE PESCADOR: INSÓLITO BRASILEIRO, DIREÇÃO DE ARTE E ANIMAÇÃO 
 
 

Amanda de Sousa Veloso1 

Lara Lima Satler2 

 
 

 RESUMO 

Insólito é o termo utilizado para se referir a acontecimentos narrativos irreais e incomuns, que 
escapam do padrão real naturalista. Surgiu na literatura fantástica – amplamente estudada por 
teóricos como Todorov, Bessière, García e Sartre – e então, no cinema, passou a ocupar e atravessar 
diversos gêneros cinematográficos, como fantasia, suspense, terror ou somente filmes com situações 
inusitadas ao senso comum. No Brasil, as narrativas com acontecimentos insólitos ganham força a 
partir dos anos 2000, em obras de curta e longa-metragem dirigidas por nomes como Juliana Rojas, 
Marco Dutra, Dennison Ramalho e Kleber Mendonça Filho. Tais narrativas retratam o cotidiano e 
estabelecem uma atmosfera de naturalização dos eventos insólitos, ou seja, não há hesitação diante 
do estranho no universo narrativo. Ainda no que se refere a construir e estabelecer atmosfera 
cênica, a direção de arte é um fator essencial para isso, pois ela trata das visualidades da cena. É uma 
função criativa que exige conhecimentos diversos e se adequa às especificidades de cada produção. 
Os estudos sobre direção de arte no Brasil são recentes, porém estão conquistando cada vez mais 
espaço, destacando a universidade como um local de valorização com cada vez mais pesquisas em 
torno do tema. Este artigo é parte de uma pesquisa cujo objetivo foi produzir um curta-metragem 
em animação frame a frame, inspirando-se na direção de arte de dois filmes brasileiros com 
narrativas sobrenaturais e insólitas: Vinil Verde (2004), de Kleber Mendonça Filho e Sinfonia da 
Necrópole (2014), de Juliana Rojas. Para isso, neste texto, apresentamos uma breve revisão 
bibliográfica sobre o insólito no cinema brasileiro, a partir dos anos 2000, adotando como 
metodologia a pesquisa bibliográfica. Na sequência, apresentamos as etapas de construção do 
projeto de animação. Como conclusão, esperamos que os estudos aqui apresentados fomentem a 
valorização do cinema nacional a partir do recorte do insólito.   

Palavras-chave: insólito; direção de arte; cinema brasileiro; animação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Sabemos que o insólito vem ganhando cada vez mais destaque no cinema brasileiro, 

principalmente nos filmes que abordam narrativas e elementos de terror. A palavra 

“insólito”, termo que vem sendo amplamente utilizado pela crítica literária, se refere a “uma 

série de formas narrativas conectadas pela irrupção de algo incomum” (BASÍLIO, 2018, p. 5).   

                                                 
1 Graduada em Direção de Arte pela Escola de Música e Artes Cênicas, Universidade Federal de Goiás (UFG). E-

mail: amanda.sousaveloso@gmail.com 

2 Orientadora. Bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ-2), CNPq. Professora nos Programas de Pós-

graduação em Comunicação e Performances Culturais (PPGCom/PPGPC), Universidade Federal de Goiás (UFG).  

E-mail: lara_lima_satler@ufg.br 

mailto:amanda.sousaveloso@gmail.com
mailto:lara_lima_satler@ufg.br
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Na literatura, o insólito ganha seu espaço através do fantástico que, para a teoria 

todoroviana, é um gênero literário vinculado ao século XIX, que depende da incerteza e da 

hesitação do leitor e até dos próprios personagens. Tal hesitação é oriunda a partir de 

acontecimento(s) sobrenatural(is) que ocorre(m) na narrativa de um mundo naturalista: “O 

fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face um 

acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1975, p.31 apud CARREIRA, 2010, 

p. 102). De acordo com Basílio (2018, p. 26): “Dessa definição nasce a ideia de hesitação 

perante o fato insólito, que para o autor se define como efeito primordial do gênero e que, 

por isso, não pode ser desfeito dentro do mundo narrativo”.   

Contrapondo as teorias de Todorov, a estudiosa Irène Bessière nega a definição do 

fantástico como um gênero literário. Para ela, (BESSIÈRE apud GARCÍA, 2011): o fantástico 

trata-se de um modo discursivo que “provoca a incerteza ao exame intelectual, pois coloca 

em ação dados contraditórios, reunidos segundo uma coerência e uma complementaridade 

próprias” (BESSIÈRE, 2009, p. 186 apud GARCÍA, 2011, p. 2).   

Ainda que discordantes entre si, ambas as teorias se aproximam um pouco no que se 

refere ao insólito. Para ambas, o fantástico depende do acontecimento incomum ou 

incoerente, que se desvencilha do padrão real-naturalista.    

Atualmente, entende-se uma divisão entre o fantástico: tradicional e 

contemporâneo, conforme Basílio (2018, p. 34): “o fantástico produzido no século XIX passa 

a ser denominado como fantástico tradicional, enquanto o fantástico praticado nos séculos 

XX e XXI como fantástico moderno ou contemporâneo”. Apesar disso, essa divisão não é 

completamente precisa, já que o fantástico contemporâneo propõe, na verdade, uma 

atualização ao tradicional, uma busca por outros efeitos (BASÍLIO, 2018, p. 35).   

O fantástico contemporâneo se situa no contexto urbano moderno, os 

acontecimentos são narrados sob uma ótica naturalizada: “O insólito não causa surpresa no 

âmbito de um universo que possui sua própria lógica” (MARINHO, 2010, p. 34). Para Sartre, 

no contemporâneo ainda haverá a ambiguidade e a ausência de explicações do fantástico 

clássico, mas nesse caso, não haverá dúvida, pois o acontecimento insólito se dissipa no 

cotidiano (Idem, 2010).    

No caso dessa pesquisa, entende-se que a conceituação do fantástico 

contemporâneo proposta por Sartre na literatura, sem dúvida alguma, reverbera na 
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narrativa do cinema de terror brasileiro, que retrata a vida cotidiana permeada por situações 

estranhas, mas que dentro da narrativa, são absorvidas como naturais.    

Vinil Verde é um curta-metragem de 2004, escrito e dirigido por Kleber Mendonça 

Filho3. A narrativa é uma adaptação do conto russo “Luvas Verdes” e conta a história de 

Mãe, que numa manhã presenteia Filha com um toca discos e uma coleção de disquinhos de 

vinil. Mãe adverte Filha que o único disco que não deve ser ouvido, em hipótese alguma, é o 

disco verde, a menina concorda, porém escuta o disco em todos os momentos em que sua 

mãe se ausenta para trabalhar, ocasionando o desmembramento e, por fim, a morte da 

mesma.   

Sinfonia da Necrópole é um longa-metragem lançado em 2014, escrito e dirigido por 

Juliana Rojas, a direção de arte foi feita por Fernando Zuccolotto. O filme se passa em um 

cemitério antigo e superlotado em São Paulo, que sofrerá um processo de urbanização e 

verticalização dos túmulos, acompanhamos Deodato, um aprendiz de coveiro que não gosta 

da profissão, e Jaqueline, uma agente do serviço funerário, enquanto eles mapeiam os 

túmulos para fazer o remanejamento de corpos e ossadas antes da reforma. No decorrer da 

trama, Deodato se apaixona por Jaqueline, mas não é correspondido e se vê num contexto 

sobrenatural, onde os mortos que se sentem perturbados e o procuram para se manifestar 

contra a reforma do cemitério.   

Sabendo disso, o objetivo geral do projeto é: produzir um curta-metragem fazendo 

uma experimentação4 da técnica de animação frame a frame5, inspirando-se na direção de 

arte, destes dois filmes nacionais. Os objetivos específicos são: realizar uma revisão 

bibliográfica o insólito no cinema brasileiro; planejar o percurso metodológico da execução 

da produção; e, por fim, executar a produção, concebendo todas as etapas planejadas.   

A problemática central deste projeto é o desenvolvimento do processo criativo e de 

produção em formato de animação partindo de inspirações de filmes “tradicionais”, em live 

action. Como conceber e realizar um projeto de direção de arte e design de personagens no 

                                                 
3 A direção de arte não é creditada neste filme. 

4 Resultado da experimentação: https://youtu.be/uwzI7PLuABs. Publicado em: 31 mai. 2021 
5 O frame a frame ou quadro a quadro, é uma técnica de animação composta por uma determinada quantidade 

de quadros por segundo. Esses quadros são ilustrados individualmente e quando reproduzidos em sequência 

resultam numa movimentação. 
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frame a frame que seja condizente com a proposta do insólito sobrenatural no cinema de 

terror nacional?  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 O INSÓLITO NO CINEMA BRASILEIRO A PARTIR DOS ANOS 2000 

Os anos 2000 trouxeram consigo uma série de produções, principalmente curtas-

metragens, com a marcante presença do insólito ficcional. Em sua tese, Cánepa (2008) faz 

uma menção aos diretores Juliana Rojas, Marco Dutra e Dennison Ramalho, destacando o 

último pelo seu curta Amor só de mãe, lançado em 2003.      

Porém, como esta tese é dedicada aos longas-metragens, cabe destacar apenas um 
projeto, por seu alcance e repercussão: o curta-metragem AMOR SÓ DE MÃE 
(2003), do gaúcho Dennison Ramalho. Seu diretor passou a ter uma atuação 
importante na “cena horrorífica” nacional quando conseguiu, com esse filme, a 
maior visibilidade de um curta de horror na história do cinema brasileiro, 
circulando em dezenas de festivais no Brasil e no exterior (CÁNEPA, 2008, p. 127-
128).  

Fonseca (2017) elege essas produções dos anos 2000 como a nova geração do horror 

brasileiro, que propõe um movimento de resgate e renovação do gênero no país, os novos 

filmes abordam o cotidiano atravessado pelo insólito. A partir de 2010, os mesmos diretores 

começaram a produzir longas-metragens, é o caso de Juliana Rojas, que co-dirigiu com 

Marco Dutra, os filmes Trabalhar Cansa (2011) e As Boas Maneiras (2018).   

Com o objetivo de mencionar algumas produções do período, foi realizado um breve 

levantamento dos filmes de curta e longa duração – estes assistidos pela autoria da pesquisa 

– a partir do referencial bibliográfico e então organizados no quadro abaixo. Lembrando que 

o objetivo não é listar todos os filmes com narrativas insólitas lançados nesse período de 21 

anos, mas sim mencionar algumas obras encontradas durante a realização da pesquisa.   
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Quadro 1: Filmes assistidos pela pesquisadora 

Filme Dirigido por Duração Ano 

A Garota do Algodão Kleber Mendonça Filho 00h08 2002 

Amor só de mãe Dennison Ramalho 00h21 2003 

O Lençol Branco Juliana Rojas e Marco Dutra 00h17 2003 

Vinil Verde Kleber Mendonça Filho 00h16 2004 

Um Ramo Juliana Rojas e Marco Dutra 00h15 2007 

Trabalhar Cansa Juliana Rojas e Marco Dutra 01h39 2011 

O Duplo Juliana Rojas e Marco Dutra 00h25 2012 

Estátua! Gabriela Amaral Almeida 00h24 2014 

Sinfonia da Necrópole Juliana Rojas 01h25 2014 

As Boas Maneiras Juliana Rojas e Marco Dutra 02h16 2018 

Morto Não Fala Dennison Ramalho 01h49 2019 

O Clube dos Canibais Guto Parente 01h24 2019 

Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

2.2 DIREÇÃO DE ARTE 

No Brasil, a valorização e os estudos sobre a função do diretor de arte ainda são 

recentes, como afirma Rodrigo Bouillet6 ao buscar publicações sobre direção de arte no 

cinema brasileiro no mercado editorial nacional: “A única publicação existente em português 

é Arte em cena: a direção de arte no cinema brasileiro, da diretora de arte e cenógrafa Vera 

Hamburger [...], lançada em 2014.” (BOUILLET, 2017, p. 18). Porém, como também aborda 

Bouillet, a partir dos anos 2000 a universidade se mostrou um lugar de valorização para a 

direção de arte, que vem ocupando cada vez mais espaço entre pesquisas de graduação e 

pós-graduação.   

Mas o que é a direção de arte no cinema e no audiovisual? De acordo com Vera 

Hamburger, ao pensarmos em direção de arte “estamos referindo-nos à concepção do 

ambiente plástico de um filme, compreendendo que este é composto tanto pelas 

características formais do espaço e objetos quanto pela caracterização das figuras em cena” 

                                                 
6 Em texto para o catálogo da mostra A direção de arte no cinema brasileiro, realizada pela Caixa Cultural entre 

07 e 18 de fevereiro de 2017. 
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(HAMBURGER apud PAIVA, 2014, p. 3). Percebemos então que a direção de arte é um campo 

multidisciplinar7 que elabora, em detalhes, a atmosfera8 e as visualidades de uma produção:   

A visualidade do filme está centrada na produção de uma realidade – interligada às 
demandas da diegese – como também mediante as experiências de quem a recebe, 
assim, a direção de arte existe exclusivamente para o filme e se completa, 
finalmente, na experiência do espectador. A visualidade não se restringe apenas às 
imagens. A direção de arte é um agente provocador de sentidos diversos, 
conformando múltiplas sensações, munida dos elementos que compõem sua 
gramática (SANTOS NETO, 2019, p. 11)  

 

2.3 METODOLOGIA 

A classificação desse projeto se dá como pesquisa experimental ou empírica, de 

modo que, a partir do referencial teórico, haverá uma experimentação prática. Enquanto 

procedimento, podemos dividir o trabalho em três partes: estudo teórico, desenvolvimento 

prático e produção textual.   

O estudo teórico consiste na pesquisa bibliográfica, que é o alicerce da pesquisa cuja 

função é acompanhar e nortear todas as partes do trabalho. O desenvolvimento prático, 

será o momento de criar e produzir o curta-metragem partindo da inspiração dos filmes. O 

processo de criação permitirá exercitar diversos aspectos conceituais da direção de arte, 

mas também experimentar a animação enquanto técnica. A execução prática9 será realizada 

em seis etapas: 1. A criação do roteiro literário; 2. O roteiro técnico e o storyboard; 3. O 

projeto de direção de arte – inspirado nas obras escolhidas; 4. O desenho de som; 5. A 

animação10; e, por último a pós-produção, 6. Edição.    

                                                 
7 “Sendo assim, enxergar o horizonte descrito por Didi-Huberman (2011) resulta em contemplar uma jornada, 

os múltiplos planos, universos e camadas – tarefa que aproxima o diretor de arte a diversas áreas, como 
arquitetura, moda, fotografia, história da arte, design de ambientes, tecnologias, jardinagem, dentre outras.”  
(SANTOS NETO, 2019, p. 12-13) 
8 “Na feitura do filme, o diretor de arte contribui para a definição de uma atmosfera, componente que se 

encontra associado a conceitos como tempo, espaço, som, imagem, ritmo, movimento dos atores em cena, 

enquadramento, luz, etc.” (SANTOS NETO, 2019, p. 11) 

9 Amparada pelo livro O cinema e a produção, de Chris Rodrigues. 

10 Sendo provavelmente o processo mais longo de todo o trabalho. Já que a animação é constituída por outras 

quatro etapas, são elas (em ordem de execução): 1. Em rascunho (rough): a definição dos quadros-chave, ou 

keyframes, que servem de guia para a etapa dois; 2. Os in betweens, ou quadros intermediários, são esses 

quadros que fazem a movimentação mais fluida. Essa etapa ainda é realizada em rascunho; 3. O clean up, que é 

o processo de finalização do traço; e, por fim, 4. A pintura 
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As fases da realização do projeto, baseadas no organograma elaborado por Chris 

Rodrigues em seu livro, O Cinema e a Produção, apresentado a seguir11.  

 

Figura 1: Organograma das fases de produção audiovisual 

 

 

Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 

Antes de tudo, é necessário que o roteiro literário esteja finalizado, para que seja 

iniciada a preparação/pré-produção: inicialmente será feita a decupagem de direção12 que 

dará origem ao roteiro técnico e ao storyboard.  Em seguida será realizado o projeto de 

direção de arte e o desenho de som. Logo após, será elaborado o cronograma analítico, 

especificando os dias em que a animação será produzida e também as datas para a 

finalização do projeto.    

Finalizadas as etapas da pré-produção e baseando-se nos cronogramas elaborados, 

será iniciada a fase de produção, ou seja, a animação. A criação artística desse projeto de 

animação, considerando suas especificidades e o método mais adequado para a sua 

realização, partirá de um processo mais conservador e de etapas, sendo elas: 1. análise do 

roteiro, 2. estudo/inspiração a partir das obras escolhidas entre outras fontes pertinentes13, 

3. storyboard, 4. design de personagens e 5. design de cenários.    

Entende-se a pós-produção como a etapa de finalização do filme, que envolve os 

processos de edição e distribuição da obra. Tratando-se de um projeto de animação frame a 

frame, a pós-produção diz respeito a montagem, feita por um profissional que é responsável 

                                                 
11 Tanto o organograma quanto as frases de produção que serão apresentados a seguir, são uma adaptação 

feita pela pesquisadora, levando em consideração que este é um projeto autoral cujo foco é realizar uma 

experimentação em animação frame a frame. Portanto, considera-se que não há a necessidade de descrever 

outras etapas que seriam essenciais para outros projetos, como captação financeira e contratação de equipe 

12 “Trabalho do diretor sobre o roteiro literário, em que descreve planos e movimentos de câmera e que será a 

base do roteiro técnico.” (RODRIGUES, 2007, p. 45) 

13 Apesar de ser enumerada como a segunda etapa da criação artística, a pesquisa de referências/busca por 

inspirações estará presente durante todo o planejamento da pré-produção. 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                1014 
 

por editar, se necessário, e montar as cenas do filme assegurando sua unidade narrativa, e a 

produção e edição de som, que envolve a etapa de foley, se necessário, e a mixagem da 

trilha sonora, que pode ser composta de músicas, ruídos e dublagem, garantindo o 

sincronismo do som nas cenas.  

 

2.4 EXECUÇÃO PRÁTICA 

2.4.1 ROTEIRO 

Seguindo o quadro de ideias proposto por Comparato (1995), o formato que se 

adequa a este projeto é a ideia selecionada, pois ela teve origem a partir do repertório 

cotidiano e ideias “pescadas” de projetos não concretizados da autora.    

Já durante o processo de animação, foram feitas mudanças na história, ocasionando 

mudanças no roteiro técnico e na story line, cujo resultado final foi: “Um jovem com sede vai 

até a torneira encher um copo de água. Enquanto o copo enche ele percebe que um peixe 

saiu pela torneira e agora nada em seu copo. Indiferente à situação ele começa a beber a 

água até que engole o peixe. Alguns momentos se passam até que o jovem percebe que ele 

próprio se tornou um ser híbrido, metade humano e metade peixe, então boceja, dá de 

ombros e sai. Ao se encaminhar para a porta do banheiro, de repente é sugado por um cano, 

saindo de uma torneira e caindo num copo, onde agora se transforma em peixe por 

completo.”  

 

2.4.2 A DIREÇÃO DE ARTE 

O processo criativo é intrínseco ao trabalho da direção de arte, ele pode acontecer 

através de algumas etapas, que são descritas em alguns manuais ou pesquisas acadêmicas 

(SANTOS NETO, 2019, p. 14). Essa escrita em passo a passo, possui grande importância sob o 

ponto de vista de que ele se torna didático para iniciantes na área e/ou talvez até para quem 

prefira um método de trabalho mais conservador, porém, é fato que essas etapas não são o 

único modo de pensar a concepção artística de um filme e que é essencial considerar a 

autogerência de cada projeto (Idem, 2019).   
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Como já abordado, a direção de arte deste projeto será realizada a partir de uma 

abordagem considerada mais conservadora, que iniciada na análise do roteiro, nas 

referências dos filmes inspiração e de outras fontes pertinentes e no storyboard. Com isso, a 

paleta de cores foi resultado de uma mescla feita a partir de alguns frames de Vinil Verde e 

Sinfonia da Necrópole.  

 

Figura 2: Paleta de cores 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 

Partindo para o design de personagens, é importante dizer que preferiu-se optar por 

um design mais simples com o objetivo de facilitar o processo de animação. Considerando 

que o personagem principal sofre dois processos de transformação a partir do peixe, foram 

feitos no total quatro designs de personagens: 1. personagem principal na forma humana; 2. 

personagem principal híbrido; 3. personagem principal como peixe e 4. peixe da torneira.   

Por fim, o design de cenários possui dois cenários principais: cozinha e banheiro, 

ambos com um contra plano cada e um cenário final, uma outra pia de cozinha. Todo o 

cenário foi pensado a partir da relação do personagem com sua casa e para isso foram 

elaborados alguns questionamentos que poderiam auxiliar nesse processo. As perguntas e 

respostas serão descritas no quadro a seguir.  

 

Quadro 2: Questões para criação do cenário 
Perguntas Respostas 

Com quem ele mora? Sozinho 

Casa ou apartamento? Apartamento 

Alugado ou próprio? Pertence à avó 

Como ele organiza a casa? A mantém limpa e organizada, possui poucos móveis, 
utensílios e acessórios para acelerar esse processo, pois 
gosta de praticidade. 

Fonte: autoria da pesquisa (2021) 
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2.4.3 A PÓS-PRODUÇÃO 

No caso deste projeto, a pós-produção resumiu-se à coleta, montagem e 

sincronização da trilha sonora. Assim como nos filmes de inspiração, a trilha sonora de 

História de Pescador também valoriza os ruídos diegéticos, isto é, os sons que surgem 

dentro da narrativa, como passos, bocejo, ranger da torneira se abrindo, entre outros.    

A trilha sonora exerce uma primordial importância narrativa para as produções, no 

caso da animação, os sons garantem ainda mais vida, “veracidade” e movimento aos 

desenhos. 

 

2.5 RESULTADOS DO PROJETO 

O título “História de Pescador” foi escolhido a partir dessa expressão popular, que diz 

respeito a histórias incomuns e fantasiosas, que parecem mentira, o que se encaixa 

perfeitamente nessa narrativa insólita envolvendo peixes. O título aparece somente no final 

da animação, fazendo uma referência ao curta-metragem insólito Estátua! (2014), de 

Gabriela Amaral Almeida.    

O tempo de produção durou aproximadamente de sete a oito semanas, sendo 

iniciada na primeira semana de abril e finalizada apenas no dia 18 de maio. Para a realização 

da animação foi utilizado o programa Adobe Animate, específico para animações frame a 

frame.    

No total, o curta-metragem possui 00:00:59 (cinquenta e nove segundos) de duração, 

as dimensões da tela equivalem a 3840 (largura) x 2160 (altura), na unidade de pixels. A taxa 

de frames é de 24 FPS, frames por segundo, e o número total de frames no arquivo é de 

1422, distribuídos em aproximadamente sessenta camadas, separadas em pastas com os 

números dos takes.   

A animação dos takes e/ou cenas atenderam a uma ordem de execução: as primeiras 

etapas foram realizadas em rough (rascunho), sendo elas a combinação dos métodos de 

animação pose to pose e straight ahead e, após esse processo houve a fase de clean up 

(finalização do traço) e pintura.   
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História de Pescador14 foi animado por completo na mesma timeline (linha do 

tempo), dispensando a necessidade de montagem ou edição de vídeo  

 

 

2.5.1 PERSONAGENS 

O design final do personagem só foi definido no decorrer do processo, pois, além dos 

esboços, foram necessários testes de cores e testes de animação para identificar qual design 

seria mais adequado ao projeto.  Os resultados foram desenhos com traços simples, sem 

profundidade (luz e sombra) e com poucas cores, que podem ser vistos nas imagens a seguir.  

 

Figura 3: Personagem humano (frente) 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 

 
 
 

Figura 4: Personagem humano (perfil) 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 
 
 
 

                                                 
14 Resultado da experimentação: https://youtu.be/uwzI7PLuABs. Publicado em: 31 mai. 2021. 
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Figura 5: Personagem híbrido 

           
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 

 

Após beber o peixe, o personagem principal sofre uma mutação e acaba se tornando 

um ser híbrido, humano-peixe. Sabemos que a imagem da sereia é uma das primeiras coisas 

que vem à mente quando pensamos na união desses dois seres, porém a inspiração desse 

design surge no filme The Shape of Water (2018), de Guillermo del Toro. O desenho final 

conta com as mesmas cores do personagem na forma humana e possui dentes, os membros 

inferiores já se assemelham um pouco mais a barbatanas e as mãos mantêm a mesma 

estrutura da forma humana.     

Na cena final, o personagem se transforma novamente e se torna um peixe por 

completo, o design mantém as mesmas cores e o detalhe da cauda do personagem híbrido. 

Para a transformação ocorrer em cena, o formato do personagem em sua forma híbrida 

sofre uma série de distorções rápidas e em poucos frames, para que seja uma 

movimentação orgânica ao espectador.  

 

Figura 6: Personagem principal como peixe 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 
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Então, temos o design final do peixe que sai da torneira, com uma cor quente que se 

destaca na composição, dando ênfase no lugar de importância que ele carrega na narrativa, 

mas que acaba ficando menos evidente por conta da água, quando o peixe está dentro do 

copo, uma abordagem visual para naturalizar o evento insólito.  

 

Figura 8: Peixe que sai da torneira 

 
          Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 
 

Figura 9: Peixe que sai da torneira (dentro d’água) 

 

 
             

 Fonte: autoria da pesquisa (2021) 
 
 

2.5.2 CENÁRIOS 

A criação do cenário teve como fonte de inspiração, a estética de casas e 

apartamentos antigos. Além disso, foram utilizadas referências dos filmes inspiração, onde 

também podemos notar um apartamento com características de construção antiga (Vinil 

Verde). Buscou-se obter características como azulejos pequenos, meia parede e com cores 

pouco convencionais nas construções atuais.  
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Figura 10: Cozinha 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 
 
 

Figura 11: Contra plano da cozinha 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 
 

Figura 12: Banheiro 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 
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Figura 13: Contra plano banheiro 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 

Por fim, o cenário acrescentado depois foi desenhado fragmentado, primeiro temos a 

parte superior da torneira, enquadrada em contra-plongée, e a parede com uma tomada ao 

lado; depois temos a base da torneira e a pia. As cores utilizadas nessa composição, estão 

ainda mais destoantes da realidade, acompanhando assim o acontecimento insólito da 

narrativa.  

 

Figura 14: Cozinha 2 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 
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Figura 15: Cozinha 2 

 
Fonte: autoria da pesquisa (2021) 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, o objetivo deste trabalho foi compreender e valorizar a conceituação 

do insólito no cinema nacional, suas produções e os estudos realizados sobre o tema e, 

partindo disso, criar um curta-metragem de animação, experimentando a técnica frame a 

frame inspirando-se em Vinil Verde (2004) e Sinfonia da Necrópole (2014), dois filmes 

nacionais. Além disso, este projeto propôs uma breve conceituação do insólito, baseada em 

estudiosos como Todorov, Bessière, García e Sartre.   

O insólito é caracterizado por eventos narrativos que rompem com o padrão real-

naturalista. Os estudos recentes, entendem que o fantástico contemporâneo propõe uma 

atualização do fantástico tradicional15, como aponta Basílio (2018), é uma busca por novos 

efeitos. No fantástico contemporâneo, a narrativa acontece no espaço urbano e tem seus 

acontecimentos insólitos tratados de forma naturalizada, como indica Marinho (2010, p. 34): 

“O insólito não causa surpresa no âmbito de um universo que possui sua própria lógica”. 

Essa mesma característica da literatura fantástica pode ser observada nas produções de 

insólito nacionais, seja na naturalidade em que Filha age quando vê, dia após dia, Mãe 

perdendo partes de seu corpo ou quando mortos reivindicam, através de uma intervenção 

cantada e coreografada, que não mexam em seus túmulos.   

Foi baseado nessa mesma noção, que História de Pescador foi produzido. A narrativa 

de um rapaz que vai até a cozinha para beber água, percebe um peixe em seu copo e bebe 

sem hesitação, como se fosse algo corriqueiro e logo depois acaba com ele próprio se 

                                                 
15 Obras realizadas até o século XIX 
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transformando em peixe e caindo dentro de outro copo, ainda sem demonstrar nenhuma 

reação diante da série de acontecimentos. Apesar de não possuir um tom sobrenatural tão 

bem estabelecido como fazem Vinil Verde e Sinfonia da Necrópole, a história tem a intenção 

de gerar estranhamentos no público.   

A problemática central que rondava o projeto, que era: como conceber uma 

animação frame a frame inspirada em filmes live-action que fosse condizente com o insólito 

ficcional? Foi respondida a partir das decisões tomadas em todas as etapas de produção da 

obra. Os filmes inspiração, que acompanham este projeto desde o início, beneficiaram 

História de Pescador, principalmente sob ponto de vista estético, através da paleta de cores, 

elementos cenográficos e até noções de enquadramento.    

Enquanto diretora de arte, a autora fez escolhas estéticas com a intenção de evocar 

sensações e interpretações a partir do cenário, buscando uma mescla entre o que se 

aproxima do real e uma abordagem insólita através dos traços e da paleta de cores, para que 

este pudesse dialogar diretamente com os acontecimentos da narrativa. Buscou-se também 

trazer à tona, através do personagem principal e da trilha sonora, os vazios e a apatia 

notados em Vinil Verde, os sons diegéticos tiveram um lugar de destaque na produção, 

sendo acompanhados de sons não-diegéticos, apenas em momentos de maior tensão, com a 

trilha sonora trabalhando em conjunto com a narrativa.   

Do ponto de vista artístico, a autoria da pesquisa conclui que a experimentação foi 

bastante enriquecedora para o aprendizado de técnicas e um melhor entendimento da 

aplicação prática de um projeto conceitual e das etapas de produção de uma animação. 

Apesar do atraso de pouco mais de um mês na execução prática, entendeu-se a necessidade 

de um planejamento bem desenvolvido na etapa de pré-produção. Compreendeu-se 

também que, durante o processo, algumas mudanças foram necessárias para a aprimoração 

do trabalho final e que não existe um molde de produção que contemple todos os trabalhos, 

as etapas de produção devem ser planejadas respeitando as necessidades específicas de 

cada projeto.   

Após sua finalização em maio de 2021, História de Pescador participou do 14º Dia 

Internacional da Animação de Goiânia, uma mostra de animação não-competitiva realizada 

de forma online entre os dias 25 e 28 de junho de 2021. Além disso, o curta-metragem 
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também foi destaque no Festival do Minuto, sendo premiado no Concurso Tema Livre de 

Junho/2021.   

Por fim, como última consideração para o encerramento, por hora, compreende-se 

que ainda há diversos lugares a serem ocupados com estudos sobre insólito, terror e direção 

de arte no cinema nacional, deixando então a possibilidade de retorno às discussões aqui 

tratadas.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 

 

FISH TALES: BRAZILIAN UNUSUAL, PRODUCTION DESIGN AND ANIMATION 

 

ABSTRACT  

 

Unusual is the term used to refer to unreal and unordinary narrative events, which escape the real 
naturalistic standard. It appeared in fantastic literature – studied by theorists as Todorov, Bessière, 
García and Sartre – and then started to occupy places in the audiovisual sector, present in several 
cinematographic genres, such as fantasy, suspense, horror or just films with unusual situations to 
common sense. In Brazil, narratives with unusual events got strength from the 2000s, in short and 
feature films directed by names such as Juliana Rojas, Marco Dutra, Dennison Ramalho and Kleber 
Mendonça Filho. These narratives portray everyday life and establish an atmosphere of unusual 
events’ naturalization, in other words, there is no hesitation in the face of weirdness in the narrative 
universe. Still talking about building and setting the scene's atmosphere, production design is an 
essential factor to it, as it deals with the visuals of the scene. It is a creative function that requires 
different knowledge and fits the specifics of each production. Studies on production design in Brazil 
are recent, but they are gaining more and more space, highlighting the university as a place of 
appreciation with increasing research on the subject. This work aims to produce a short film in 
frame-by-frame animation, inspired by the production design of two Brazilian films with supernatural 
and unusual narratives: Vinil Verde (2004), by Kleber Mendonça Filho and Sinfonia da Necrópole 
(2014), by Juliana Rojas. In order of that, it was accomplished a literature review about the unusual in 
Brazilian cinema, from the 2000s, followed by the planning of a methodological path for the 
production of animation - highlighting the entire creative process - and, lastly, the execution of the 
planned steps, with the final result of an animation of fifty-nine seconds, with references from the 
inspiration films. As a conclusion, it is understood that the short film enabled the development of the 
author's artistic repertoire and that studies on the themes dealt with here are extremely relevant to 
the appreciation of national cinema. 

 

Keywords: unusual; production design; Brazilian cinema; animation. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO REBRANDING NA IDENTIDADE CORPORATIVA: DISTINÇÃO ENTRE 
GESTÃO DE MARCA, IDENTIDADE VISUAL E REBRANDING 
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 RESUMO 
 

Com o efeito causado pela pandemia do coronavírus, muitas organizações tiveram que se 
reestruturar completamente para adentrar o universo da internet e continuarem oferecendo seus 
produtos e/ou serviços dentro dos ambientes virtuais. Por consequência, a publicidade e o marketing 
nunca foram tão valorizados dentro das empresas como são hoje, afinal de contas, dentro de uma 
praça tão grande quanto a da World Wide Web, é preciso um trabalho de gestão de marca eficaz 
para se diferenciar da vastidão das suas concorrentes. Uma das estratégias fundamentais ao longo 
dessa fase é a adaptação diante das mudanças no cenário, por meio de um rebranding, como vem 
acontecendo com várias marcas que têm simplificado o seu logo para facilitar a sua entrada na 
memória dos consumidores. Logo, este artigo apresenta-se como uma revisão bibliográfica que 
almeja explicar, de modo simples, a expressão rebranding e, para isso, explora-se o universo 
semântico que envolve esta terminologia, sobretudo, o que é branding e identidade visual, termos 
sem os quais não seria possível traçar as delimitações deste primeiro verbete. No intuito de 
destrinchar o rebranding e os seus termos adjacentes, este trabalho recorre a pesquisa bibliográfica 
como método para compreender as peculiaridades deste campo de estudo, recorrendo aos 
estudiosos nos campos do Marketing, do Design e, até mesmo, da Administração, bem como os seus 
diálogos. Deste modo, a produção presente reúne algumas das conceituações mais recorrentes entre 
o campo acadêmico e mercadológico ao passo que estrutura reflexões próprias diante das pautas 
delimitadas. Assim, o texto ressalta a importância das alterações ao longo da história de uma marca, 
para que ela possa se adaptar melhor ao contexto da sua realidade, com a ressalva de que essas 
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mudanças sejam analisadas com cuidado por especialistas, para que elas não interfiram 
negativamente na percepção da organização, nem descaracterize a sua essência.  
 
Palavras-chave: rebranding; identidade visual; branding, marca.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 

O presente texto decorre em razão da necessidade de traçar delimitações conceituais 

claras acerca de um fenômeno que tem ganhado destaque dentro do ambiente 

mercadológico – o rebranding. Diante da pandemia, muitas marcas adaptaram o seu logo 

buscando reforçar uma proposta nova e mais adequada para o momento em que se 

encontram. Como foi o caso do Mercado Livre (ver Figura 1), que optou por se distanciar da 

antiga imagem do aperto de mãos, e o substituiu pelo toque de cotovelos.  

 

Figura 1 – Logo do Mercado Livre, antes e depois da pandemia, respectivamente 

 
Fonte: PESANHA, 2021 

 

Mesmo que, inicialmente o movimento pareça contagiante, as empresas precisam 

segurar o impulso e estudar o cenário e os seus fatores para poder determinar a sua 

estratégia para realizar estas mudanças, elas não podem ser feitas sem análise adequada 

correndo o risco de serem boicotadas pelos seus consumidores. Portanto, firma-se o 

objetivo geral de instruir estudantes e profissionais da publicidade a compreenderem a 

multiplicidade do rebranding, suas potencialidades como estratégia para alavancar negócios 

e os seus riscos. Ademais, outros objetivos que norteiam o desenvolvimento deste artigo 

são:   
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 Explicar o que é branding e a sua importância dentro de um cenário de negócios; 

 Explicar o que é identidade visual e o seu papel no processo de gestão de marca;  

 Evidenciar o caráter estratégico das mudanças visuais das organizações e mostrar que elas 

também podem representar mudanças na missão, na visão e nos valores  

 

De início, observa-se que a conceituação do que é a marca e do seu valor como 

representação simbólica da organização, são relevantes para o artigo em questão. Feijó 

(2012) apropria-se da conceituação da American Marketing Association sobre o termo 

“marca” de uma forma básica: a marca é um nome, termo ou sinal, símbolo, ou uma 

combinação com a função de identificar bens ou serviços de um vendedor, ou de um grupo 

de vendedores, diferenciando-os de seus concorrentes.   

Assim, Cameira (2013) pontua que o contexto do surgimento das marcas modernas é 

ambientado pelas complicações causadas pelas transformações na produção industrial, dado 

o impacto da Revolução na forma de consumo das camadas populacionais desprivilegiadas. 

Logo, a diversidade de produtos e serviços fez com que as marcas surgissem como uma 

forma de identificar a procedência e a origem dos meios, para que fosse possível consumi-

los novamente. Por essa razão, viu-se que a marca é um signo sensível, tanto verbal como 

visual, uma vez que possui um nome e atributos que permitem ela se destacar no espaço 

visível.    

Para que essa diferenciação se estabeleça, as marcas definem características que as 

constituem e as segmentam, tais como: narrativa, tom de voz, personalidade da marca, 

arquétipo; como perceptível ao longo das investigações nesta bibliografia. Através das 

pesquisas que conduziram este trabalho, essas referências refletem um conjunto de padrões 

responsáveis por criar traços de personalidade que revelam os valores, a visão de mundo e 

as crenças de uma organização. Os elementos constitutivos de uma marca externalizam para 

o público a definição dos valores da empresa, personalidade, propósito e tom de voz. 

Ademais, a construção de um discurso personalizado e identitário, auxilia na formação da 

percepção de imagem da empresa, marca e até produto. Esses elementos constituem a 

denominada identidade da marca.    

Cameira (2013), define que identidade de marca é a forma metonímica de exprimir 

rapidamente, condensadamente e simples a variedade de significados e de nuances das 
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manifestações da marca. Tal que esta faz parte de algo maior, o branding. Destarte, 

Schermach (2014) conceitua branding a partir do posicionamento de uma determinada 

empresa no conhecimento geral de seu público, pois é a partir dele que uma empresa cria 

personalidade e se destaca diante da concorrência.    

No contexto contemporâneo, de acordo Feijó (2012) há uma tendência para as 

marcas de simplificar sua identidade visual. Esta transformação pode implicar em 

modificações estruturais e imagéticas, que afetam diretamente a construção do branding da 

empresa.   

Uma das formas de se fazer essa alteração, corresponde a uma estratégia de 

marketing denominada rebranding. De acordo com Mei Teh (2012) esta definição envolve 

um processo contínuo de algumas etapas que incluem a mudança da identidade visual de 

uma marca, ao qual lhe podemos associar diretamente o processo de redesign, tarefa 

incumbida aos designers especializados. Corresponde a alteração de elementos 

significativos, em prol de conduzir modificações da marca. A finalidade de tal mudança, 

indica Pinho (2016) é diferenciar-se da vastidão dos genéricos, expressar a originalidade e a 

procedência do seu inventário, inferindo na sua qualidade e no valor percebido da marca.  

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Uma pesquisa bibliográfica busca lucidez nas mais diversas fontes possíveis de um 

dado tema e, como perceptível pela discussão proposta por Stumpf (2005), possibilita a 

conexão entre o pesquisador com uma rede de pesquisas já desenvolvidas. Deste modo, ela 

possibilita que o investigador tenha uma noção do panorama em que se encontram as 

pesquisas os debates acerca das problemáticas levantadas pelos estudiosos do campo.   

Dada a proposta metodológica utilizada, partiu-se para as investigações no campo 

acadêmico e mercadológico. No período entre os dias 3 e 5 de abril, foram consultados 

diferentes materiais no intuito de descobrir em que passo se encontram os estudos 

referentes ao rebranding e a necessidade de mudança no que tange a gestão de marca. 

Assim, iniciam as observações com base em certas palavras-chaves que dão norte ao escopo 

do trabalho, entre elas: identidade visual; gestão de marca; rebranding; branding.   
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Logo, a partir desta filtragem inicial, tornou-se possível a mapeação do terreno que 

compreende as intersecções entre a Administração, a Gestão e a Comunicação. Com a 

leitura inicial das obras pesquisadas, foram separadas as peças que mais condizem com a 

proposta deste artigo: compreender os conceitos básicos e salientar a sua relevância. Apesar 

da expectativa de encontrar trabalhos que explorem as potencialidades do rebranding, 

percebe-se que se instaura uma confusão sobre o termo.   

Destas investigações, foram selecionados 18 elementos para compor este trabalho, 

entre eles destacamos a presença de artigos científicos e matérias de blogs, além das 

dissertações de mestrados e doutorado. Para encontrar os materiais que foram coletados, 

foi adotado a utilização da plataforma Google, na maioria dos casos, em sua versão 

Acadêmica7.   

Com a seleção bibliográfica, estruturou-se um método de organização centrado na 

divisão dos materiais entre os autores deste artigo. Assim, manteve-se em mente uma linha 

de pesquisa que transitava entre textos acadêmicos e materiais da internet de acesso 

público. Por conseguinte, o escopo desta investigação foi moldado concisamente com as 

terminologias que atravessam o processo de criação e desenvolvimento de uma marca. Para 

que isso fosse efetivado, separou-se uma planilha para o arquivamento dos fichamentos de 

cada um dos seus textos, em que todos os integrantes deste plano de trabalho tinham 

acesso.   

Ao dissecar o texto de Cameira, foi possível encontrar outras terminologias 

fundamentais para a construção do artigo, tais como a definição de Wheeler (2008). Alina 

Wheeler é conhecida por ser uma consultora de marca renomada e que inspira comunidades 

a se aventurarem no mundo do design com uma visão mais centrada no consumidor. 

Wheeler foi articulada dentro da dissertação de mestrado de Cameira, pelo seu texto 

“Design de Identidade da Marca: Um Guia Completo para Criação, Construção e 

Manutenção de Marcas Fortes”. A partir das discussões propostas neste livro e, como 

perceptível ao longo da pesquisa bibliográfica, foi constatado que a definição de marca 

consegue ser bem mais expansiva do que o verbete que se encontra no dicionário. Mais do 

                                                 
7 Disponível em https://scholar.google.com.br/, acesso em 02/09/2021 

https://scholar.google.com.br/
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que uma explicação de algumas linhas, a marca é explicada pelo seu contexto na sociedade e 

pela forma que os diferentes teóricos a pontuam.   

A partir das reflexões acima, no que diz respeito ao método empregado em torno 

desta exploração, surgem as primeiras referências que conduzem esta jornada de extração e 

interpretação de dados que culmina um entendimento-base para os curiosos acerca das 

aplicações da identidade visual ao longo da gestão de uma marca.  

 

3 IDENTIDADE VISUAL NA PERCEPÇÃO DE MARCA 

Alcançar a diferenciação do restante do mercado é uma tarefa complexa de se fazer 

sem a implementação de uma técnica profissional, vê-se, por conseguinte, a relevância de 

um estudo aprofundado da marca para executar o rebranding. A partir do estudo de Feijó 

(2012) sobre os processos comunicacionais, vê-se a discussão sobre como as identidades 

sociais são construídas e modificadas pelos diálogos. Considerando a identidade visual como 

um dos aspectos introdutórios desta reconstrução, podemos perceber como os 

relacionamentos em comunidade são importantes para a construção da identidade dos 

seres humanos. Sob o contexto organizacional das marcas, temos que a identidade visual é o 

caminho pelo qual esses diálogos são operacionalizados e, portanto, esta é uma ferramenta 

essencial para a empresa conseguir estar próxima dos seus consumidores e dos seus 

concorrentes.   

Ademais, estabelecendo conhecimentos importantes para compreender a 

visualidade cooperativa vigente, por volta da década de 1950, surgem os sistemas de 

identidade visual. Eles revelam as potencialidades da utilização de uma aparência 

consistente (MEGGS, 2009; REZENDE, 1979 apud CAMEIRA, 2013), que são os primeiros 

passos da edificação do que seria o branding. Esta construção é denotada pela elaboração 

de uma sintaxe que envolve diferentes elementos que se repetem visualmente, como a cor, 

a tipografia, a textura, mas que não se limitam a este campo.   

Ainda que a corporação tenha definido a identidade visual com base em um ideal e 

que tenha pensado em algo específico a ser passado para a sua audiência, isso não 

necessariamente corresponde com a visão que as pessoas terão dela, pois o seu significado 

encontra-se entre o talento do criador o olhar do observador, ao passo em que sofre 
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interferência das forças do conteúdo, é moldado pela sua forma. Contudo, como bem 

descrito por Dondis (1997), existem técnicas visuais que podem guiar o sentido que 

atribuímos a imagem, isto exige inteligência visual aplicada, é preciso compreender os 

mecanismos por trás do ato de ver e, sobretudo analisar a capacidade de cognição do seu 

interlocutor, os referenciais que a sua plateia tem, o que eles conseguem ver e o que eles 

querem ver. A partir deste ponto, é possível traçar táticas para alcançar ou contrariar suas 

expectativas, despertando sentimentos próprios.   

A autora ainda expõe diversos extremos que configuram determinadas técnicas 

visuais, mas evidencia que eles não são excludentes, essa decisão cabe ao artista ou a 

situação em que está inserido. Continuando dentro deste espaço, devemos compreender 

que existem múltiplas nuances a serem exploradas e que conhecer os extremos serve para 

mapear o sentido da comunicação, mas não significa que se deve seguir preto-ou-branco. 

Entretanto, é preciso seguir uma direção única em cada uma das extremidades, dado os 

perigos da ambiguidade (a menos que essa seja a intenção do produto). Alguns dos 

extremos apontados por Dondis (1997) são o equilíbrio e a instabilidade, a simetria e a 

assimetria, a regularidade e a irregularidade, a unidade e a fragmentação, a exatidão e a 

distorção.    

Apesar da relevância dos aspectos plásticos-visuais na diferenciação da concorrência, 

destacar que a função da marca se resume a isso, como foi expresso pelo Glossário de 

Termos da Associação dos Designers Gráficos (ABC da ADG, 1998 apud CAMEIRA, 2013), é 

algo simplista de se associar tendo em vista a sua multiplicidade aparente.    

Concretamente, um dos impactos desta sistematização é identificado por Bertoldo 

(2013) na sua tese de mestrado. Ele aponta que a padronização de uma marca estruturada 

gera mudanças em todo o setor em que ela está inserida, o que é exemplificado pelas 

imitações das marcas líderes, confeccionadas por marcas próprias que buscam se apropriar 

dessa credibilidade.   

Com o passar do tempo, algumas marcas próprias, objetivando alcançar posições 

mercadológicas, assim como as marcas líderes, começaram a se utilizar de elementos 

presentes nas marcas líderes para gerar identidade junto aos consumidores. Isto é, dentro 

do seu Trade Dress, alguns elementos gráficos presentes nas marcas líderes começam a 

aparecer nas marcas próprias (BERTOLDO, 2013).   
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É sob esta perspectiva que podemos enxergar a identidade visual, como aquilo que 

expressa graficamente os elementos que configuram uma fácil e hábil associação entre 

valores e marcas, atribuindo personalidade e humanidade à empresa, agrupamentos 

materiais que serão percebidos e apreciados pelos seus usuários (SEMPRINI, 2006 apud 

CAMEIRA, 2013). Contudo, é necessário ressaltar que a marca não é unicamente descrita por 

sua representação imagética, mas também por sua gestão e pela forma como essa 

comunicação é conduzida nos seus diferentes canais.  

 

4 BRANDING: GESTÃO DE MARCA 

Conforme dito anteriormente, a gestão da marca, também denominada como 

branding, não se resume apenas a elaboração de uma identidade visual coesa e coerente. Na 

realidade, toda estratégia tática, operacional e estratégica adotada por uma empresa, como 

o planejamento das ações institucionais para uma campanha, faz parte desse gerenciamento 

e contribui com a formação de valores que descrevem a organização para o contexto 

mercadológico no qual os consumidores estão inseridos.   

Em um mercado extremamente competitivo, uma boa gestão de marca é essencial 

para permanência e destaque da empresa no seu ramo de atuação, especialmente 

considerando a propulsão que a internet deu para que cada vez mais pessoas possam estar 

empreendendo. Para exemplificar esta importância, Costa (2013) diz que o sucesso de um 

negócio na internet não depende apenas de um site estruturado, atraente e com as 

melhores tecnologias. Percebe-se que a apresentação de informações de forma clara e fácil 

denota a importância que a marca tem ao organizar e priorizar a experiência do cliente. Por 

essa razão, a criação de uma página ou serviço digital consistente e de fácil acesso, 

possibilita a integração eficaz entre os meios e a comunicação com os clientes.   

Desse modo, um fator chave para que o negócio prospere é um planejamento de 

marketing plausível. Além disso, uma estratégia é composta por um conjunto de peças, com 

um elemento em comum: a marca da empresa, que é a identidade corporativa capaz de 

fazer com os clientes estabeleçam um relacionamento duradouro com a instituição (SOARES, 

2018 apud FASF, 2020), os elementos que compõem essa identidade são constituídos pela 
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linguagem da marca, pelo tom como ela se expressa nos seus canais de comunicação e pelos 

posicionamentos contemplados em cada um desses formatos.   

Ademais, é preciso reconhecer as possibilidades de destaque que as diferenças 

simbólicas, emocionais e intangíveis podem causar em um cenário competitivo. Assim, como 

apresentado por Keller e Machado (2006, p. 4) logo após eles ressaltarem a batalha das 

empresas por valor agregado, “uma marca é, portanto, um produto, mas um produto que 

acrescenta outras dimensões que o diferenciam de algum modo de outros produtos 

desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade”. Então, deve-se compreender que 

planejamentos que busquem ampliar e melhorar a gestão da marca, precisam levar em 

conta não só o aspecto visual do logo, mas também a embalagem, os serviços, a 

propaganda, a conveniência nas entregas, armazenamento, entre outros fatores.   

Importante frisar que o consumidor está sempre atualizando as suas definições de 

marca, ele não descobre o que é uma marca na escola e edifica uma visão sólida. Muito pelo 

contrário, a sua percepção é moldada pelas suas experiências. Assim, os administradores 

devem estar atento aos insights gerados nos pontos de contato e, como os autores  

apontam, mostrar que eles conseguem saciar as necessidades dos seus consumidores, uma 

vez que os clientes tendem a adotar as marcas como referencial para simplificar as suas 

decisões – quanto mais eles conhecem uma marca, menos tempo passam buscando, 

pensando e procurando outras opções, é claro que, neste processo, eles desenvolvem 

expectativas quanto ao funcionamento e desempenho do produto que, por sua vez, pode 

impactar positivamente ou negativamente essa percepção.   

O bom gerenciamento de uma marca exige que o gestor entenda a sua persona – o 

seu cliente ideal, e como o imaginário simbólico da organização conversa com a identidade 

desse consumidor. Essas informações podem guiar novas estratégias que podem auxiliar o 

branding, uma vez que elas possibilitam um exame as capacidades de representação da 

marca na autoimagem dos seus usuários, como evidenciado por Keller e Machado (ibidem). 

Os pensadores reiteram o consumo como uma forma de comunicar aspectos de sua 

personalidade para outras pessoas e para si próprio, nesse sentido, podemos enunciar 

artigos que evidenciem posicionamento político, ideológico e mesmo para destacar a 

participação em um determinado fã clube (ver figura 2).  
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Figura 2 – Corta-vento da Lana del Rey 

 

Fonte: UNIVERSAL MUSIC, 2021 

 

Destarte, em função das palavras de Costa (2013), um branding exemplar não é só 

sobre vender um produto, muito pelo contrário, os administradores buscam proporcionar 

uma experiência completa ao cliente no intuito de fidelizá-lo. Tendo em foco os impactos da 

globalização e das transformações nos ambientes organizacionais, nota-se que o mundo 

corporativo está longe de estar estático, isto é, constata-se que ocorrem alterações graves 

no comportamento do consumidor em uma periodicidade cada vez menor. Desse modo, o 

método de revisar e adaptar o branding às tendências atuais é visto através da terminologia 

rebranding.  

 

5 REBRANDING: ADAPTAR E INOVAR 

Dado o conceito de branding, para poder reposicionar uma marca no mercado e a 

percepção do consumidor, é preciso reavaliá-lo. O rebranding é o ato de ressignificar a 

imagem de uma empresa ou produto. Em conformidade com as definições de Muzellec & 

Lambkin (2006), podemos entender que a palavra rebrand:      
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[..] é um neologismo, que é composta por dois termos bem definidos: "re" e 
"marca". "Re" é um prefixo de verbos comuns de ação, por vezes, que significa 
"novo", o que implica que a ação é realizada pela segunda vez. A definição 
tradicional de uma marca proposta pela American Marketing Association é "um 
nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação dos mesmos a intenção de 
identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-
los daqueles dos concorrentes” (MUZELLEC & LAMBKIN, 2006, p. 803-804).  

Sob esse prisma, é de fundamental importância analisar o momento certo para 

acontecer o rebranding. Nesse contexto, a sociedade está em constante mudança, portanto 

é indispensável à modernização da marca para substituir um conceito já ultrapassado e 

renovar a imagem da empresa. Além disso, a adição de um novo serviço ou um novo 

público-alvo, faz-se preciso um rebranding para estabelecer essas alterações. Por 

conseguinte, ações assim corriqueiras são necessárias para atuar na ressignificação da 

marca.    

Outrossim, para o cuidado da imagem da empresa, são imprescindíveis um 

planejamento e a criação da identidade visual para falar com seu público e se posicionar no 

mercado. Desta maneira, acerca este último elemento mencionado, Wheeler (2008) nos diz 

que deve ser aplicado quando:    

A marca entrou no dicionário de todos. O termo é como um camaleão: o significado 

pode mudar de acordo com o contexto. [...] A marca tornou-se um sinônimo do nome de 

uma empresa e da sua reputação. As marcas estão gravadas em nossa vida diária, como em 

“vamos xerocar isto” ou “essa máquina não é uma Brastemp”. A obra de Andy Warhol e 

Heidy Cody lembra-nos da força sempre presente das marcas como símbolos culturais. 

Mesmo aqueles que não sabem com clareza o que é uma marca desejam uma” (WHEELER, 

2008, p. 120)   

Em resposta às mudanças e às condições de marketing vigentes, a trajetória para 

alcançar o fenômeno do rebranding deve formular revitalizações de identidade e de 

reposicionamento que apresentam, gradualmente, uma mudança significativa, natural e 

necessária para a gestão da marca. Muzellec e Lambkin (2006) afirmam que poucos 

gerenciadores lembram que cultura e estrutura organizacional influenciam a imagem e a 

reputação. Logo, seja no nome, seja na identidade visual, seja nas estratégias, a 

transformação é capaz de deslocar a empresa para um inédito e promissor cenário.   

De início, percebe-se que os primeiros passos são essenciais para a estruturação do 

processo. Dessa forma, Daly e Moloney (2004), no artigo "Managing Corporate Rebranding", 
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desenvolveram um esquema que explica as diferentes fases do rebranding, começando pela 

análise. Para as autoras, a análise é um momento de estudo de mercado, de revisão de 

marca e de oportunidade de identificação. Envolvendo as partes internas e externas da 

corporação, uma extensa decisão faz com que a marca entenda seus elementos 

permanentes e temporários. Assim, torna-se possível verificar a situação dos funcionários e 

da concorrência, além de modificar o plano da marca e traçar uma perspectiva favorável e 

divergente da anterior que explicita a importância de mudar e de simplificar.     

Em um segundo momento, a etapa do planejamento opera a diferentes níveis 

corporativos e acaba considerada, em sua maioria, como um imenso desafio.  A nível 

externo, encontra-se o plano de marketing que possui origem nas análises da metodologia, 

reconhecendo o público-alvo, alterando a identidade corporativa e, se caso for necessário, 

um novo nome. Por outro lado, no nível interno, uma estratégia de comunicação projeta 

treinamentos e campanhas para ganhar suporte dos funcionários sobre as inovações 

políticas e os modernos procedimentos da organização. É, portanto, um modo de atingir 

qualidade técnica e funcional que, além de contribuir com o processo, ressignifica a marca.   

Destarte, a avaliação das campanhas em estágios completa o impacto que um 

exercício de rebranding detém ao desqualificar dificuldades nas dimensões qualitativas e 

quantitativas organizacionais. A utilização das mídias, em parceria com táticas e técnicas 

decisivas, reflete uma imagem e uma identidade especial representantes de verdadeiros 

valores, promessas, atitudes e sentimentos.  Por conseguinte, é evidente que examinar o 

potencial inconsistente entre a prática de transformar e o estado recorrente da marca 

remodela a gestão e o envolvimento de todo o processo. Mudar é importante e evoluir é 

indispensável.  

 

6 ESTUDO DE CASES 

 

No ímpeto de tornar mais concreto os conceitos até então expostos, propõe-se a 

análise de dois cases que servem para ilustrar estas situações. Buscamos tratar de situações 

das quais podemos extrair pontos positivos ou pontos negativos e, consequentemente, é 

possível aprender algumas lições interessantes quanto a gestão de uma marca e como 

superar os obstáculos da rotina corporativa.   
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O primeiro caso a ser dissecado foi exposto por Keller e Machado (2006) que, 

baseados no artigo de Winters (1989), trataram de abordar a importância de estar 

constantemente monitorando a satisfação dos seus clientes para se manter firme na disputa 

com a concorrência, especialmente quando a sua marca tem tanto valor simbólico e cultural 

como a Coca-Cola para os consumidores norte-americanos.   

Quando a sua maior concorrente, a Pepsi, lançou uma promoção no Texas, que 

envolvia a degustação às cegas das duas bebidas, o fato das pessoas daquele local 

conseguirem distinguir e preferir a Pepsi assustou a Coca-Cola que, temendo que o mesmo 

acontecesse em todos os Estados Unidos da América, resolveu mudar a sua fórmula 

abruptamente. Após um teste com 190 mil consumidores, ela certificou-se que os 

consumidores preferiam essa nova versão com um sabor mais adocicado e mais próximo da 

Pepsi.   

Contudo, seja pelas propagandas ou pelas embalagens que não destacavam as 

mudanças de forma nítida, numa comunicação limpa e honesta com os seus consumidores, 

seja pelo que a Coca-Cola representa para aquela nação, houve uma grande insatisfação: 

milhares de telefonemas, caminhões de cartas e queda nas vendas.  Ao analisar a situação, 

os gestores não viram outra opção senão retornar a fórmula antiga, por meio do rótulo de 

Coca-Cola Classic.   

Mais do que um produto, as empresas precisam reconhecer o seu papel no 

imaginário cultural do local onde elas habitam, a sua história e a sua promessa. Mudanças 

precisam ser comunicadas com delicadeza e com cuidado para que não haja boicote por 

parte dos seus consumidores mais assíduos. Afinal de contas, as marcas fazem parte da 

nossa vida e acabam adentrando na memória afetiva a partir do momento em que elas estão 

presentes no nosso cotidiano.  
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Figura 3: Embalagem da Coca-Cola Clássica 

 

Fonte: KELLER e MACHADO, 2006 

 

Uma outra empresa, pelo contrário, soube administrar bem as transformações e, por 

meio das adaptações necessárias, passou a conversar com um público maior, aumentou o 

valor agregado e cativou a clientela: estamos falando da Havaianas (BOLINA, 2018; 

CORDEIRO, 2010).   

Inicialmente, a marca era associada com a ideia de custo-benefício, era simplesmente 

a opção “boa e barata” do mercado, um produto com um preço camarada e com uma 

qualidade considerável em vista da concorrência. Contudo, a imagem que a empresa tinha 

só atraia uma pequena fração do mercado e isso não era o suficiente para ela. Por isso, ao 

perceber as limitações que este imaginário colocava no crescimento das suas vendas, em 

1994 ela tomou a decisão de mudar.   

A mudança foi gradual e, para começar, ela resolveu se firmar por meio da sua 

praticidade e da sua versatilidade, uma vez que conseguia atender as demandas tanto de 

grupos menos abastados quanto dos que eram mais afortunados. Para refletir esse 

posicionamento, ela começou a introduzir novas opções de cor e estampa ao passo em que 

dava espaço para que a temporalidade fosse expressa com as suas personalidades.   

Quanto a precificação, adotaram a brasilidade para explicar os preços mais baratos 

do que a concorrência, uma vez que se tratava de um bem que trazia a essência do 

brasileiro, um produto totalmente nacional e que trazia um sentimento de pertencimento 

aos seus usuários.   
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Ademais, para alcançar devidamente as elites, a Havaianas convidou artistas plásticos 

e celebridades para as suas campanhas publicitárias. Assim, os primeiros eram responsáveis 

por trazer valor estético para as peças, já os segundos, valor emocional e status, uma vez 

que aproximavam os seus consumidores dos holofotes e da aura mística da fama. Outros 

elementos que compõem o acervo da marca na busca pelo lucro são as edições especiais e 

limitadas, as lojas exclusivas e a internacionalização.  

 

Figura 4: Juliette e sua coleção de Havaianas 

 

Fonte: HAVAIANAS, 2021 

 

De certa forma, confiaram no uso de diferentes veículos para atingir cada uma das 

suas personas de modo específico, através de análises quanto ao seu perfil de consumo e o 

resultado foi um sucesso. E, ainda que, para conversar com cada um dos seus consumidores, 

a empresa fosse um tanto quanto fragmentada, um dos antigos presidentes da empresa, 

Marcio Utsch (ZUINI, 2011), destacou que os avanços foram resultados de uma integração 

entre os diferentes setores da empresa.   

O que podemos extrair destes cases é que, sem compreender o cenário 

mercadológico e o perfil dos consumidores ideais, não é possível fazer um rebranding 
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eficiente e eficaz, bem provável que será apenas um redesign da identidade visual, sem 

nenhuma estratégia consistente. Só que é válido retomar que mudanças sem fundamentos 

podem ser extremamente prejudiciais para o crescimento de qualquer empresa, 

independente do seu tamanho e faturamento atual.   

Com isso, urge a necessidade de monitorar o macro e microambiente para se 

preparar quanto às possíveis mudanças e para que não haja surpresas nesse processo. Com 

atenção ao cenário, adotando alertas e relatórios constantes, é possível entender o 

panorama em que o mercado se encontra e moldar sua trajetória com uma análise 

prescritiva (SHARDA, DELEN e TURBAN, 2019), tentar moldar o futuro da organização.  

 

7 CONCLUSÃO 

Reconhecendo que identidade visual é a essência da história de uma empresa e dos 

valores que ela deseja transmitir, que branding traduz o gerenciamento desses elementos 

imagéticos e que rebranding, compreende a necessidade de ressignificar as expressões 

visuais e percepcionais, viu-se a relevância de tal assunto no contexto do mercado. Tendo 

em vista tais colocações, almejou-se atribuir os aspectos fundamentais que constituem o 

rebranding e os termos a ele adjacentes. Para tal, realizou-se um estudo da trajetória 

histórica e mercadológica da marca, em especial, na busca por diferenciação da 

concorrência, bem como no posicionamento refletido aos consumidores.   

Além disso, ressaltou-se que a questão de mercado, valores e percepções quanto à 

memória que a empresa transmite, dispõem parte dos negócios. Em síntese, no presente 

artigo analisou-se e definiu parâmetros sobre o assunto, através de uma pesquisa 

bibliográfica sobre os termos, conceitos e situações que circulam sobre rebranding. Logo, a 

ressignificação da identidade corporativa exala o domínio da aplicação de uma boa gestão 

administrativa e mercadológica que se prepara para os cenários de modo racional, dispondo 

a entender e perceber como funciona, o que se espera e como resolver as demandas 

expressas em seus diversos canais de comunicação de forma coerente trazendo unicidade a 

marca nos seus diferentes contextos.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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REBRANDING: RESIGNIFICATION OF CORPORATE IDENTITY 

 

ABSTRACT  

 

With the effect caused by the coronavirus pandemic, many organizations had to completely 
restructure themselves to enter the internet universe and continue offering their products and/or 
services within virtual environments. As a result, advertising and marketing have never been so 
valued within companies as they are today, after all, within a large square as the World Wide Web, 
effective brand management work is needed to differentiate from the vastness of its competitors. 
One of the fundamental strategies throughout this phase is to adapt to changes in the scenario, 
through rebranding, as has been happening with several brands that have simplified their logo to 
facilitate its entry into the consumers' memory. Therefore, this article presents itself as a 
bibliographical review that aims to explain, in a simple way, the expression rebranding and, for this, it 
explores the semantic universe that involves this terminology, above all, what is branding and visual 
identity, terms without which it would not be possible to draw the boundaries of this first entry. To 
unravel the rebranding and its adjacent terms, this work uses bibliographical research as a method to 
understand the peculiarities of this field of study, resorting to scholars in the fields of Marketing, 
Design and even Administration, as well as their dialogues. In this way, the present production brings 
together some of the most recurrent concepts between the academic and marketing fields, while 
structuring its own reflections on the delimited agendas. Thus, the text emphasizes the importance 
of changes throughout the history of a brand, so that it can better adapt to the context of its reality, 
with the proviso that these changes are carefully analyzed by specialists, so that they do not interfere 
negatively in the organization's perception, nor mischaracterize its essence.   

  

Keywords: rebranding; visual identity; branding; brand 
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TATA LONDIRÁ: A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE JOÃOZINHO DA GOMÉIA NO DESFILE DA 
GRANDE RIO EM 2020 

 
Lucas Xavier Sousa1 

Karine do Prado Ferreira Gomes2 

 
RESUMO 

 
Em 2020, a Acadêmicos do Grande Rio levou para o carnaval carioca, o enredo “Tata Londirá - O 
canto do caboclo no quilombo de Caxias”, uma homenagem a Joãozinho da Goméia (1914-1971), 
uma figura pouco conhecida nacionalmente, mas profundamente importante para Duque de Caxias, 
município do Rio de Janeiro no qual se localiza a escola. João foi um pai de santo, bailarino, 
coreógrafo, cantor e costureiro nascido no interior da Bahia. Ficou nacionalmente conhecido como o 
“Rei do Candomblé” ao mudar-se para o Rio de Janeiro. João era a simbologia mítica e mosaica de 
entidades africanas e brasileiras. De religioso à artista, era muitas faces de uma só pessoa e todos os 
vários Joãos coexistiam e pregavam o respeito a diversidade, retratado pelo samba enredo da escola 
com o verso “Eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé!”. Ao retomar a personalidade do pai 
de santo, quarenta e nove anos após sua morte, a Grande Rio resgata todos os ideais deixados pelo 
artista e abraça toda a comunidade de Duque de Caxias. Partindo dos conceitos de representação 
social de Wolfgang Wagner e identidade cultural de Stuart Hall, o presente texto visa entender como 
a representação de João ajudou a agremiação a se reencontrar em seu papel social de escola de 
samba, sendo comunicadora de uma mensagem que ultrapassa os limites do sambódromo. 
 
Palavras-chave: Carnaval; Duque de Caxias; Identidade Cultural; Rei do Candomblé; Resistência.  
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

João Alves Torres Filho, foi um pai de santo, bailarino, coreógrafo, cantor, precursor 

do balé afro, também conhecido como Tata Londirá3, Joãozinho da Goméia, João da Pedra 

Preta e entre outros nomes. Nascido em Inhambupe na Bahia, iniciou-se na vida espiritual na 

cidade de Salvador, mas foi em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro onde consolidou o seu 

legado como o “Rei do Candomblé”4.  

Foi na Baixada Fluminense que João fomentou e deixou seu legado, sendo muito 

querido e constantemente lembrado pela população. O carnaval também tinha uma relação 

                                                 
1
 Graduando em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Centro Universitário Araguaia. E-mail: 

lucas.xavier@estudante.uniaraguaia.edu.br  
2 Doutoranda pelo PPGCOM/UFG. Professora da UniAraguaia e UniCambury. E-mail: 

karinedoprado@hotmail.com  

3 Tata Londirá é a dijina (o nome que a pessoa recebe quando iniciada no candomblé) de Joãozinho da Goméia 

4 Não se sabe ao certo como Joãozinho ficou conhecido como o Rei do Candomblé, a versão mais aceita credita 

à mídia da época que em muitas das aparições de João o nomeavam como “Rei Negro”, “O maior babalorixá do 

Brasil” e claro “Rei do Candomblé”. 

mailto:lucas.xavier@estudante.uniaraguaia.edu.br
mailto:karinedoprado@hotmail.com
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profunda com o grande folião e artista que era, pois, em época de folia João fechava o 

terreiro e o transformava em ateliê, costurando fantasias carnavalescas, demonstrando sua 

paixão por tal evento cultural, e desfilando em três escolas de samba em vida (Império 

Serrano, Império da Tijuca e Imperatriz). 

Quase 40 anos após a morte do ilustre João da Pedra Preta, a escola de samba 

Acadêmicos do Grande Rio, da comunidade de Duque de Caxias, escolheu para o carnaval 

2020, homenagear Joãozinho no desfile, com o enredo de título “Tata londirá - O canto do 

caboclo no quilombo de Caxias”, desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a 

agremiação retratou a vida, a religião, a arte e o legado de “da Goméia” conquistando o vice-

campeonato. 

No presente trabalho partimos do conceito de representação social, para entender 

como a homenagem a Joãozinho da Goméia foi tão importante para a cidade de Duque de 

Caxias e para a escola de samba Grande Rio. A escola utilizou a persona de Joãozinho para 

dar um grito de resistência contra a intolerância religiosa e, assim, restaurar uma identidade 

cultural de dentro da comunidade através da representação social e imagética de João. 

 

2 METODOLOGIA 

 
Para podermos analisar melhor a importância de Joãozinho da Goméia em diversas 

esferas, principalmente, para Duque de Caxias (social), para o candomblé (religiosa) e para a 

resistência da cultura negra (cultura), partimos do conceito de Wolfgang Wagner (1998) a 

cerca de representação social, onde o autor reforça que quando existe afeto de certo grupo 

social em uma figura, isso auxilia que ela não seja esquecida, em decorrência da sua 

importância um determinado grupo. Também discorremos sobre o conceito de identidade 

cultural de Stuart Hall (2006), que denomina como os aspectos de nossas identidades que 

surgem por fazermos parte de alguma etnia, religião, nação etc. Por fim, analisamos como 

desfile da Acadêmicos do Grande Rio de 2020 com o título “Tata Londirá - o canto do 

caboclo no quilombo de Caxias” faz parte dessa importância para manter viva a imagem de 

da Goméia nos dias atuais, reforçando as identidades que ele representa ainda na 

contemporaneidade. 
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3 “É PEDRA PRETA! QUEM RISCA PONTO NESTA CASA DE CABOCLO” 

 

João Alves Torres Filho, João da Pedra Preta, Tata Londirá ou Joãozinho da Goméia, a 

polissemia de seus nomes se reflete nas suas múltiplas identidades.  O jovem, o nordestino, 

o negro, o gay, o pai de santo, o bailarino, o coreógrafo, o carnavalesco, o “rei do 

candomblé”. Joãozinho se torna único ao ser muitos, iniciado por Pai Jubiabá, ainda na Bahia 

João começava a sua trajetória espiritual, firmando seu terreiro nas localidades da Goméia, 

logo o jovem João se tornaria Joãozinho da Goméia, através das incorporações do caboclo 

Pedra Preta. 

 

Figura 1: Grupo Performático “Iaôs” presente no desfile da Grande Rio  

 
Fonte: Dhavid Normando (2020) 

 

Na década de 40, Joãozinho sai da Bahia e se fixa no Rio de Janeiro, na cidade de 

Duque de Caxias, onde fundou a “Goméia de Caxias” terreiro que funcionou sob os seus 

cuidados por pouco mais de duas décadas, no terreiro da Goméia João recebia pessoas das 

mais diferentes classes sociais, incluindo grandes celebridades e políticos da época, com 

tamanha visibilidade e constantes aparições na mídia Joãozinho da Goméia recebeu a 

alcunha de “rei do candomblé". 

Além de sua trajetória como pai de santo, Joãozinho possuía grande apreço pela arte, 

precursor do balé afro era coreógrafo, bailarino, cantor e costureiro, João foi grande 

responsável pelo redimensionamento estético das vestimentas sagradas dos orixás, parte de 

sua vida foi dedicada a costurar para as entidades, para apresentações no palco e para 

carnavais. 
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Seja como sacerdote, artista ou folião, Joãozinho criou uma profunda relação com a 

cidade e os moradores de Duque de Caxias tendo participação direta no crescimento 

econômico, social e cultural da cidade, legado que perdurou durante os anos, até que em 

2020, 40 anos após a sua morte, a Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba de Duque de 

Caxias, apresentou para o carnaval o enredo: “Tata Londirá - O canto do caboclo no 

quilombo de Caxias” resgatando para toda a sua comunidade a representação social da 

figura de João Alves Torres Filho, o da Goméia. 

 

 

4 “E LEVA MEU PAI MANDINGUEIRO, BAIXAR NO TERREIRO, QUILOMBO CAXIAS” 

 

Em texto para o Jornal Quilombo, Abdias do Nascimento (1949) definiu a cidade de 

Duque de Caxias como um “imenso quilombo (...) Não é sem motivo que já chamaram Caxias 

de “Roma sem torre de igrejas”, Abdias havia ido em uma noite de São João e visitou o 

terreiro da Goméia, onde encontrou Joãozinho, pai de santo e filho de Oxóssi em plena 

devoção por São João. A mistura de ritos era habitual não apenas para João, mas como para 

toda a cidade. 

O terreiro da Goméia era grande representação de todo o sincretismo de João, o 

local de culto aos orixás também cultuava os caboclos, o local de fé se transformava em 

ateliê na época do carnaval, o imaginário e os ideais de Joãozinho transitavam por toda 

Caxias, o levando para muito além dos “muros” de seu terreiro. 

Para melhor compreender a significância de “da Goméia" para Duque de Caxias, 

precisamos compreender o conceito de representação social, não é uma definição simples 

de ser realizada, tanto que para Wagner, representação social é simultaneamente. 

... Um conteúdo mental estruturado - isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e 
simbólico - sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou 
metáforas, e que é conscientemente compartilhado com outros membros do grupo 
social (...) um processo público de criação, elaboração, difusão e mudança do 
conhecimento compartilhado (WAGNER, W.  pág. 3, 1998). 

Joãozinho era uma grande representação social para os moradores de Caxias, mesmo 

após a sua morte, em 1971, o terreiro da Gomeia seguiu abrigando toda a negritude de 

Caxias se firmando como um local de resistência da cultura negra. 

A escola de samba, sendo um pólo de cultura, educação, lazer e entretenimento, é 

uma importante representação social para sua comunidade e contribui na formação da 
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identidade cultural da região, para Stuart Hall (1992), Identidade cultural é o sentimento de 

identidade de um grupo, cultura ou indivíduo, na medida em que este é influenciado pela 

cultura do grupo a que pertença, como por exemplo, as culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas, regionais e tantas outras. 

A principal escola de samba de Duque de Caxias é a Acadêmicos do Grande Rio, 

fundada em 1988 e pertencente à elite do carnaval carioca desde 1993, ao longo dos anos 

2000, a escola foi apresentando um grande número de enredos de pequeno apreço popular 

e após uma manobra para permanecer no grupo especial, mesmo após ser rebaixada no 

carnaval de 2018, a popularidade da agremiação aos olhos do público diminuiu bastante. 

Para resgatar a popularidade do público foi preciso atrair a comunidade de Caxias 

para a escola, e para essa missão a Grande Rio utilizou da representação social de Joãozinho 

da Goméia, tão importante para a comunidade de Duque de Caxias, para evocar o 

sentimento de pertencimento em toda a sua comunidade, deixando assim a sua identidade 

cultural mais fortalecida. 

 

5 “UM SARAVÁ PRA FOLIA! (...) GRANDE RIO É TATA LONDIRÁ!” 

 

Em junho de 2019, foi anunciado que o enredo da Acadêmicos do Grande Rio 

retrataria a história de Joãozinho da Goméia, com o título “Tata Londirá - O canto do caboclo 

no quilombo de Caxias” o enredo desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora utilizou 

de todas as representatividades de João para resgatar a comunidade de Caxias para a escola 

e claro conquistar o título inédito, a agremiação terminou como vice-campeã com 269,6 

pontos mesma pontuação que a escola campeã, tendo assim o título perdido para a Unidos 

do Viradouro no desempate. 

O desfile partia dos caboclos, com destaque ao caboclo Pedra Preta, e dos orixás para 

narrar a vida espiritual de Joãozinho da Goméia, relatando as visões que o motivou a fugir 

para Salvador, a iniciação com Pai Jubiabá, a chegada em Duque de Caxias, a relação de João 

com o carnaval, a dança, a sua notoriedade e a continuidade do seu legado após a sua 

morte. 
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Figura 2: Representação de Joãozinho da Goméia na comissão de frente “ponto riscado” do 

       desfile da Acadêmicos do Grande Rio em 2020. 

 
Fonte: Gabriel Nascimento (2020) 

 

Toda a representação social de Joãozinho da Goméia serviu de pano de fundo para 

um grito de resistência no desfile contra a intolerância religiosa, o samba enredo composto 

por Derê, Rafael Ribeiro, Robson Moratelli e Toni Vietnã trazia em seu refrão: “Pelo amor de 

Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé” 

sintetizando toda a premissa do desfile em poucos versos, trazer a figura de Joãozinho da 

Goméia evoca não apenas toda a comunidade de Duque de Caxias como também retoma 

uma personalidade extremamente importante para a identidade cultural brasileira. 

Joãozinho da Goméia é muitos, o rito mestiço, o pai de santo e o bailarino, ele 

carrega a representatividade em sua essência e ao trazer a sua história, a Grande Rio se 

transforma em porta-voz, exercendo o poder de comunicação social que uma escola de 

samba tem, informando e redescobrindo uma personalidade que muito lutou, o carnaval é 

muitos, a folia, a mensagem, a representação social, e a “Grande Rio é Tata londirá”5. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma escola de samba além de levar alegria e cultura para o povo brasileiro é a 

representação de uma parcela da população que não é lembrada durante todo ano, uma 

                                                 
5 Trecho do samba enredo da Acadêmicos do Grande Rio do ano de 2020 que faz menção a alcunha espiritual 

de Joãozinho da Goméia, Tata Londirá. 
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agremiação carnavalesca é composta por uma comunidade de maioria pobre, negra e 

marginalizada, e ao trazer personalidades que remetem a essa comunidade, a escola dá 

palco para aqueles que não costumam ter. 

Quando uma escola de samba resgata figuras que não são tão popularizadas para o 

país ela assume a sua posição que comunica uma identidade viva para a cultura de um povo, 

levando para o grande público uma mensagem forte que vai muito além da festa, se 

tornando verdadeiramente uma “escola” ensinando com muita alegria, mas informando, 

educando e relembrando uma comunidade acerca da sua memória. 

Ao retomar a figura de Joãozinho da Goméia no carnaval de 2020, a Grande Rio dá 

palco para uma figura que pertence a sua comunidade, mesmo que a escola tenha sido 

fundada após a morte de João, a representação social de Tata Londirá se manteve viva no 

imaginário do caxiense, sendo assim, homenagear João é homenagear a comunidade de 

Duque de Caxias. Por meio da arte, que é o Carnaval, concluímos que é possível rememorar 

figuras importantes da nossa história, aumentar as representações sociais e ampliar a 

cultura popular.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

TATA LONDIRÁ: THE SOCIAL REPRESENTATION OF JOÃOZINHO DA GOMÉIA IN THE PARADE 
OF GRANDE RIO IN 2020   

 

ABSTRACT  
 

In 2020, the Acadêmicos do Grande Rio took to the Carnival of Rio, the plot "Tata Londirá - O canto 
do caboclo no quilombo de Caxias", a tribute to Joãozinho da Goméia (1914-1971), a figure little 
known nationally, but deeply important to Duque de Caxias, municipality of Rio de Janeiro in which 
the school is located. João was a father of a saint, dancer, choreographer, singer and seamstress born 
in the interior of Bahia. He became nationally known as the "King of Candomblé" when he moved to 
Rio de Janeiro. João was the mythical and mosaic symbology of African and Brazilian entities. From 
religious to artist, it was many faces of one person and all the various Johns coexisted and preached 
respect to diversity, portrayed by the samba plot of the school with the verse "I respect your amen, 
you respect my axé!". By resuming the personality of the saint's father, forty-nine years after his 
death, the Great River rescues all the ideals left by the artist and embraces the entire community of 
Duque de Caxias. Starting from the concepts of social representation of Wolfgang Wagner and 
cultural identity of Stuart Hall, this text aims to understand how the representation of John helped 
the association to re-find itself in its social role of samba school, being communicator of a message 
that goes beyond the limits of the sambadrome. 
 
Keywords: Carnival; Duque de Caxias; Cultural Identity; King of Candomblé; Resistance. 
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PLANEJAMENTO GRÁFICO DAS CAPAS DA REVISTA SUPERINTERESSANTE DE 2019: COMO A 
DIAGRAMAÇÃO AGREGA VALOR DE VENDA 

 
Jéssica Stheffany Almeida Gonçalves Rodrigues1 

Rosana Maria Ribeiro Borges2 

 
RESUMO 

 
Este artigo tem a pretensão de apresentar o que foi construído no Projeto de Pesquisa Monográfico 
desenvolvido para a confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de jornalismo da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). O referido TCC tem o objetivo de investigar como o processo 
de criação e o planejamento gráfico das capas da Revista Superinteressante do ano de 2019 podem 
agregar valor de venda ao periódico, pretende-se fazer uma discussão do que vem a ser jornalismo, 
seus gêneros e formatos, para então alcançar uma argumentação a respeito do jornalismo de revista 
e entender o processo de criação desse magazine. No entender desse processo, o foco principal está 
em seu planejamento gráfico, a fim de verificar quais elementos da capa podem agregar valor de 
venda a ela, assim como analisar se a diagramação utilizada para essa confecção pode ter sido feita 
na intenção de captar a atenção dos leitores, uma vez que é nela que se concentra o segredo do 
discurso gráfico. Além disso, entender como as informações-chave de uma revista podem ser 
percebidas em um primeiro olhar e como essa mensagem pode estar ligada ao uso de cores é 
imprescindível, uma vez que a cor detém conteúdo emocional, força de impacto e expressividade de 
fácil assimilação. Logo, é por essa razão que o estudo sobre a utilização da cor nas capas da Revista 
Superinteressante, seja suas combinações ou a estratégia de sua utilização para criação de uma 
identidade visual, se faz necessário, visto que, nas diferentes formas em que sua aplicação é decisiva, 
não é feita de forma aleatória. É pensado também o jornalismo visual como uma combinação de 
texto, fotografias, produtos jornalísticos, bem como projetos jornalísticos gráficos, a fim de salientar 
que, no mesmo campo conceitual, há atividades correlatas, tais como o jornalismo gráfico, a 
diagramação, a arte gráfica, a edição gráfica, o design gráfico, sendo essas, componentes 
importantes para essa análise. É analisado ainda o termo imagem na contemporaneidade, 
compreendida a partir da ótica das várias caracterizações comunicação visual e da diagramação. Por 
fim, a metodologia aplicada utiliza a pesquisa qualitativa como abordagem, o estudo de caso como 
método e o levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e a análise de imagens como 
instrumentos de coleta, sistematização e análise dos dados. 
 

Palavras-chave: Jornalismo de revista; Revista Superinteressante; Imagem; Identidade visual; 
Diagramação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo apresenta o que foi construído no Projeto de Pesquisa Monográfica do 

Curso de Jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), como base para a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), cuja elaboração está sendo realizada no presente semestre letivo. Nesse sentido, a 

discussão do referido TCC está em construção e tem como principal temática descrever 

como a diagramação e o planejamento gráfico das capas da Revista Superinteressante de 

2019 podem agregar valor de venda ao periódico. Assim sendo, pretende-se fazer um estudo 

do processo de criação da capa da Revista Superinteressante, com foco principal em seu 

planejamento gráfico, verificar quais elementos da capa podem agregar valor de venda a ela, 

assim como analisar se a diagramação utilizada para a confecção de sua capa pode ter sido 

feita na intenção de captar a atenção dos leitores, uma vez que é na diagramação que se 

concentra o segredo do discurso gráfico.  

A Revista Superinteressante, até o momento em que esse estudo é desenvolvido, 

julho de 2021, conta com 429 edições já publicadas. Chegou às bancas em setembro de 

1987, tendo, hoje, mais de 20 anos de existência, pertence a Editora Abril, sediado em São 

Paulo. O Grupo Abril é um dos maiores conglomerados de comunicação da América Latina e 

foi fundado em 1950. Já a Revista Superinteressante teve sua existência a partir da compra 

dos direitos de publicação no Brasil, pela Editora Abril, da revista espanhola Muy Interesante 

(BURGIERMAN, 2002). Os temas que o periódico se propõe a distribuir possuem um caráter 

inovador e tecnológico, explicados de uma forma mais simples, como a inteligência artificial, 

vida extraterrestre, o mundo animal e vegetal, ou mesmo a atual pandemia da Covid-19. 

Ainda segundo Burgierman (2002), o magazine já ganhou reconhecimentos como o Prêmio 

Malofiej, que concedeu ao periódico o título de revista que melhor usa infográficos no 

mundo, além de outros prêmios, como de revista do ano e de órgão de imprensa ou 

instituição que mais se destacou no país. 

Para desenvolver a discussão que se sucede nesse estudo, é preciso ter em mente 

que o leitor não separa o texto da arte, ou seja, para o leitor a revista é uma estrutura única, 

por essa razão, é preciso que as informações-chave possam ser percebidas num primeiro 

olhar, já que é a capa que transmite a mensagem que a revista quer passar aos leitores (ALI, 

2009). Essa mensagem, está, normalmente, ligada às cores. Assim, é relevante destacar que 
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a cor detém conteúdo emocional, força de impacto e expressividade de fácil assimilação, 

características que permitem uma melhor transmissão da mensagem planejada e a 

capacidade de captar a atenção do consumidor de forma rápida com um controle, em suma, 

emocional (HELLER, 2013). Por essa razão, o estudo sobre a utilização da cor nas capas da 

Revista Superinteressante, seja por meio da policromia ou sua utilização para criação de uma 

identidade visual, se faz necessário, visto que, nas diferentes formas em que sua aplicação é 

decisiva, não é feita de forma aleatória, uma vez que a percepção de nosso cérebro percebe 

as formas por um todo e não por pontos isolados, assim como, na formação das imagens, é 

preciso equilíbrio, clareza e harmonia visual, que são uma necessidade indispensável ao seu 

humano (GOMES FILHO, 2000).   

Além disso, para este estudo, é considerado ainda o que vem a ser jornalismo visual, 

já que trata da combinação de texto, fotografias, produtos jornalísticos, bem como projetos 

jornalísticos gráficos (GUIMARÃES, 2013). Por isso, essa noção é analisada a fim de salientar 

que, no mesmo campo conceitual, há atividades correlatas, tais como o jornalismo gráfico, a 

diagramação, a arte gráfica, a edição gráfica, o design gráfico, sendo essas, componentes 

importantes para essa análise. A discussão que se sucede trata também do termo imagem 

na contemporaneidade, bem como as várias caracterizações da comunicação visual, com o 

enfoque na diagramação, uma vez que, diagramar seria fazer o uso correto do material 

gráfico com o material jornalístico, para que juntos, possam alcançar seu objetivo principal: 

persuadir o leitor (SILVA, 1985). Por meio dessa perspectiva, há intenção de analisar como é 

desenvolvido o projeto editorial da Revista Superinteressante, sua linguagem gráfica, assim 

como entender como os critérios de diagramação da capa são capazes de transmitir uma 

linguagem verbal e visual, seja por meio da tipografia que interliga a imagem e texto, ou 

estilo fotográfico, a fim de entender a percepção que a Superinteressante intenta passar à 

seus leitores e qual seu discurso gráfico. 

Nesse sentido, foram utilizados autores que trazem uma argumentação do que vem a 

ser jornalismo, seus gêneros e formatos, para então alcançar uma consideração, tanto a 

respeito do jornalismo de revista, quanto da revista como publicação periódica em si. Além 

disso, foi abordado o uso das cores e a imagem, sendo compreendida a partir da ótica da 

comunicação visual e da diagramação. Por fim, a metodologia aplicada utiliza a pesquisa 

qualitativa como abordagem, o estudo de caso como método e o levantamento 
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bibliográfico, a pesquisa documental e a análise de imagens como instrumentos de coleta, 

sistematização e análise dos dados. 

 

2 JORNALISMO: GÊNEROS E FORMATOS 

 
Segundo Rossi (1980), jornalismo seria uma fascinante batalha para conquistar 

mentes e corações daqueles que seriam seus alvos, os leitores, telespectadores ou ouvintes. 

Além disso, assim como em outras profissões, o jornalismo é uma prática social que 

perpassa pela evolução da sociedade, sendo uma fração de conhecimentos e funções dessa 

vida social (LAGE, 2014). Quanto ao jornalismo que conhecemos atualmente, este “só se 

torna visível século e meio após a invenção da imprensa, quando a burguesia ascendente 

utiliza periódicos para difundir seu projeto de poder contra a nobreza e os estados 

aristocráticos europeu” (LAGE, 2014, p. 21). De forma poética, o jornalismo pode ser 

entendido como a vida,  

[...] em todas as suas dimensões, como uma enciclopédia. Uma breve passagem 
pelos jornais diários vê a vida dividida em seções que vão da sociedade, a 
economia, a ciência e o ambiente, à educação, à cultura, à arte, aos livros, aos 
media, à televisão, e cobre o planeta com a divisão do mundo em local, regional, 
nacional (onde está essencialmente a política do país) c internacional. Um exame 
da maioria dos livros e manuais sobre jornalismo define as notícias em última 
análise como tudo o que é importante e/ou interessante. Isto inclui praticamente a 
vida, o mundo e o outer limits (TRAQUINA, 2005, p. 19).  

Posto isso, pensando no que jornalistas teriam como resposta para a indagação “O 

que é jornalismo?”, muitos responderiam como sendo a realidade, sendo que essa 

concepção pode ser de fato tida como verídica, uma vez que “o principal produto do 

jornalismo contemporâneo, a notícia, não é ficção, isto é, os acontecimentos ou 

personagens das notícias não são invenção dos jornalistas” (TRAQUINA, 2005, p. 20). Desse 

modo, pensando em um conceito mais amplo, o jornalismo pode ser entendido também 

como uma “atividade de natureza técnica caracterizada por compromisso ético peculiar” 

(LAGE, 2014, p. 21), além de ser uma parte seletiva da realidade, é também uma atividade 

intelectual e criativa, basta observarmos os diversos produtos jornalísticos (TRAQUINA, 

2005).  

Quanto aos gêneros jornalísticos, Beltrão (1969) foi o responsável por dar início a 

essa discussão, destacando que seriam divididos em informativo, interpretativo e opinativo. 
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Posteriormente, Melo (2010) propôs a existência de outros gêneros, considerando ainda que 

o gênero interpretativo não existiria de forma independente, mas que ele poderia estar 

incluso nas outras classificações de gênero. Cabe destacar ainda que, os gêneros jornalísticos 

podem ser definidos como “a classe de unidades da Comunicação massiva periódica que 

agrupa diferentes formas e respectivas espécies de transmissão e recuperação oportuna de 

informações da atualidade” (MELO; ASSIS, 2016, p. 49).  

Além disso, são duas as características que definem um gênero, a capacidade de 

reunir diferentes formatos e sua função social. Dessa forma, os gêneros jornalísticos e suas 

respectivas funções são: informativo - vigilância social; opinativo - fórum de ideias; 

interpretativo - papel educativo, esclarecedor; diversional - distração, lazer; utilitário - auxílio 

nas tomadas de decisões cotidianas (MELO; ASSIS, 2016). Assim, dependendo do conteúdo 

veiculado, a revista pode ser considerada de informação e de análise de notícias, ou seja, 

uma revista de jornalismo, além de ter também a capacidade de reunir a presença dos cinco 

gêneros (MENDES; VILLALTA; BATISTA, 1998). 

2.1 O JORNALISMO DE REVISTA 

 
Segundo Benetti (2013) não há uma resposta simples para definir o que seria o 

jornalismo de revista pelo fato de haver uma complexidade de aspectos que inviabilizam a 

determinação de um conceito linear ou de rápida apreensão. Posto isso, a autora entende 

que o jornalismo de revista vem a ser  

[...] um discurso e um modo de conhecimento que: é segmentado por público e por 
interesse; é periódico; é durável e colecionável; tem características materiais e 
gráficas distintivas dos demais impressos; exige uma marcante identidade visual; 
permite diferentes estilos de texto; recorre fortemente à sinestesia; estabelece 
uma relação direta com o leitor; trata de um leque amplo de temáticas e privilegia 
os temas de longa duração; está subordinado a interesses econômicos, 
institucionais e editoriais; institui uma ordem hermenêutica do mundo; estabelece 
o que julga ser contemporâneo e adequado; indica modos de vivenciar o presente; 
define parâmetros de normalidade e de desvio; contribui para formar a opinião e o 
gosto; trabalha com uma ontologia das emoções. Complexo, diversificado e 
especializado, o jornalismo de revista engendra olhares e percepções sobre o 
mundo, sobre si e sobre o outro, e é nessa articulação que reside seu amplo e 
fecundo poder. (BENETTI, 2013, [n.p]3). 

                                                 
3 O motivo de não estar paginado é pelo fato de que apesar da publicação do artigo na revista ter 13 páginas 

(p.44-57), o arquivo possui 20 páginas. 
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Esse jornalismo trata então de um objeto complexo que se forma de maneira 

complementar, concorrente e antagônica, sendo um gênero consolidado no qual sua difusão 

vai além de uma pluralidade de títulos nas bancas, chegando à internet e, com isso, as 

revistas desempenham um papel de destaque na comunicação de massa (AZUBEL, 2013). É 

preciso então destacar que existe “[...]o poder hermenêutico do jornalismo de revista: ele é 

um tipo bastante específico de discurso, que constrói sentidos sobre o mundo de forma 

lenta, reiterada, fragmentada e emocional” (BENETTI, 2013, [n.p]). Posto isso, atualmente, o 

jornalismo de revista 

[...] faz parte de um todo que, por sua vez, compõe as histórias das revistas, as 
quais contêm e estão contidas em linhas editoriais, inseridas em contextos da 
produção de revistas em determinado país, com uma cultura social e profissional 
peculiares. Ao resgatar algumas edições passadas, podemos compreender melhor 
o que determinada revista representa hoje para seus leitores ou mesmo para 
aqueles que a rejeitam (AZUBEL, 2013, p. 264). 

Então, o diferencial do jornalismo de revista, seria o fato de que precisa ser 

entendido de forma ampla, distanciando a revista como um produto e passando a vê-la 

como um tipo de discurso (BENETTI, 2013). Considerado ainda que as revistas são destinadas 

a um público específico, o fato de haver um foco nessas pessoas permite uma maior 

interação com o leitor, fazendo com que o conteúdo e design sejam influenciados e 

determinados por esse público-alvo, logo, no jornalismo de revista o principal objetivo passa 

a ser a fidelização, já que trata de cativar esses leitores de revista, que, tem como 

características a morosidade, o desinteresse por notícias de última hora e que acabam por 

procurar assuntos que já conhecem (NATANSOHN et al., 2013). 

 

2.2 REVISTA: A CAPA E O LEITOR 

 

“A história das revistas no Brasil, assim como a da imprensa em qualquer lugar do 

mundo, confunde-se com a história econômica e da indústria no país. As revistas chegaram 

por aqui no início do século XIX junto com a corte portuguesa” (SCALZO, 2011, [n.p]4), assim, 

segundo a autora, a revista é um meio de comunicação, produto, marca, um conjunto de 

serviços e até mesmo uma mistura de jornalismo com entretenimento, mas nenhuma dessas 

                                                 
4 Na versão do livro adquirida online, pelo Kindle, não há paginação. 
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definições consegue abranger de forma completa o universo que há entre a revista e o 

leitor. Nessa perspectiva, Benetti (2013) entende revista como sendo 

[...] 1) é uma materialidade com características singulares; 2) está subordinada a 
interesses econômicos e institucionais; 3) é segmentada por público e por 
interesse; 4) é periódica; 5) é durável e colecionável; 6) apresenta‐se como um 
repositório diversificado de temas da atualidade; 7) trabalha com a reiteração de 
grandes temáticas; [p. 45] 8) contribui para formar a opinião e o gosto; 9) permite 
o exercício de diferentes estilos de texto; 10) utiliza critérios de seleção específicos 
para definir a capa; 11) possui uma estética particular, em que arte e texto são 
percebidos como unidade; 12) compreende a leitura como um processo de fruição 
estética; 13) estabelece uma relação direta e emocional com o leitor (BENETTI, 
2013, [n.p]). 

Já de acordo com Martins (2008), o termo revista foi usado pela primeira vez em 

1705 e hoje é mais comumente utilizado com o sentido de publicação, sendo especializada 

ou não, normalmente mensal, que pode conter ensaios, contos, artigos científicos, entre 

outros e pode apresentar sinônimos, como magazines, hebdomadários, anais e boletins. 

Assim sendo, é possível constatar que a revista permite um tipo de leitura fragmentada e 

muitas vezes seletiva.  

Além disso, assim como a utilização do jornalismo é feita como um meio para 

comunicação de fatos, ideias e opiniões aos leitores, a revista seria então feita para o leitor e 

não uma expressão pessoal de alguém. Para Ali (2009), as revistas só existem porque há 

leitores com interesses pessoais e que querem receber informações sobre esses interesses, 

com isso, é preciso criar e selecionar conteúdos que seduzam os leitores, ou seja, para 

alcançar seu objetivo principal, ser lida e comunicada, é preciso ter em mente o leitor. 

Assim, a capa precisa transmitir, em um curto espaço de tempo, a identidade e o conteúdo 

da publicação, pois ela é 

[...] um anúncio que, quando competente, faz o leitor comprar o exemplar da 
revista; é o elemento isolado mais importante por estabelecer a sua imagem. É 
provavelmente a primeira e a melhor oportunidade de atrair o leitor na banca, 
fazer o assinante abri-la no meio da correspondência, ou despertar o interesse de 
um novo anunciante [...] (ALI, 2009, [n.p]5). 

Seguindo essa concepção, para que o processo de construção da capa seja bem 

executado, há fatores imprescindíveis, dentre estes: o logotipo, que deve ressaltar, ser 

descritivo e legível, como um selo de identificação, normalmente disposto da esquerda para 

a direita, no canto superior, já que facilita a visualização na arrumação das bancas; a 

imagem, que podem ser fotografias, desenho, ou uma combinação, que, com o intuito de 
                                                 
5 Na versão do livro adquirida online, pelo Kindle, não há paginação. 
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estabelecer uma identidade visual, normalmente são escolhidas por um grupo de fotógrafos 

e ilustradores; o design, deve ser imponente e atrair o olhar do leitor pelas cores escolhidas, 

evitando muitos detalhes, já que podem afastar o leitor; o planejamento, o uso de fotos ou 

desenhos deve ser pensado com antecedência junto ao logotipo para que haja uma 

organização na disposição dos elementos da capa, como explica Ali (2009).   

Com relação as chamadas da capa, a posição de cada uma depende de onde a revista 

será exposta, em bancas, supermercados ou online, é preciso ainda haver legibilidade, o 

contraste deve ser suficiente para que não falte ou exceda, ou seja, é preciso uma tipografia 

clara, com formato e tamanho corretos, um fundo com o contraste uniforme e que a 

chamada principal possa ser vista a três metros de distância, como destaca Ali (2009). 

Quanto ao design, é considerado parte do jornalismo e dispõe de duas funções, 

consideradas pela autora primordiais: definir a identidade visual e comunicar o conteúdo 

editorial, assim, o leitor não separa o texto da arte, ou seja, para o leitor a revista é uma 

estrutura única e é por isso que é preciso que as informações-chave possam ser percebidas 

num primeiro olhar. Sendo assim, na construção das páginas, tanto da capa como das 

páginas internas, 

[...] é necessário que o projeto siga um padrão intrínseco ao veículo, ou seja, siga 
um padrão gráfico coerente com a linha editorial do veículo promovendo uma 
identidade visual própria e claramente reconhecível. Além disso, é preciso pensar 
nos aspectos semióticos desses arranjos, ou seja, como essa linguagem produzirá 
sentidos. Dentro desta perspectiva, o designer de notícias assume, então, o papel 
de mediação entre a informação jornalística e o leitor [...] já que é a partir dele que 
se direciona todo o fluxo da informação e diagramação, seguindo o perfil do veículo 
e leitor desejado (PEDRINI et al., 2018, p.256-257). 

Portanto, cabe enfatizar ainda que uma boa revista precisa de uma capa que seja 

capaz de conquistar o leitor e convencê-lo a levá-la para casa, é preciso conter uma espécie 

de resumo atraente da edição. Para isso, notícias quentes e exclusivas costumam fornecer 

capas fortes e chamativas, assim como uma boa imagem é sempre importante, a chamada 

principal e a imagem presente na capa devem passar uma imagem coesa e coerente 

(SCALZO, 2011).  

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                1062 

2.3 A UTILIZAÇÃO DA COR  

 
O uso das cores, nos diferentes meios em que sua aplicação é decisiva, não é feito de 

forma aleatória, a “cor é mais do que um fenômeno ótico, mais do que um instrumento 

técnico” (HELLER, 2013, [n.p]6). Nas áreas publicitárias, Farina, Perez e Bastos (2006) 

destacam que são vários os fatores considerados para determinar a escolha da cor que será 

responsável por representar cada tipo específico de mensagem para um produto a ser 

consumido ou utilizado.  

Por isso, “cores e sentimentos não se combinam ao acaso nem são uma questão de 

gosto individual – são vivências comuns, que, desde a infância, foram profundamente 

enraizadas em nossa linguagem e em nosso pensamento” (HELLER, 2013, [n.p]). Sendo 

assim, para Farina, Perez e Bastos (2006), a cor detém conteúdo emocional, força de 

impacto e expressividade de fácil assimilação, características que permitem uma melhor 

transmissão da mensagem planejada e a capacidade de captar a atenção do consumidor de 

forma rápida com um controle, em suma, emocional.  

Assim, “o grau de atenção despertado é, na publicidade e na promoção de vendas, o 

requisito básico a ser observado. É sob esse ângulo que podemos começar a analisar a 

importância do uso correto da cor” (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p. 117). Logo, a ênfase 

dada a determinada cor só é feita, após decidir qual é a categoria social e a faixa etária do 

consumidor potencial. A cor é um relevante componente comunicativo, trata-se:  

[...] de um conteúdo de consciência, originariamente simples percepção, vivida 
através de nossa sensação visual. O processo subseqüente (sic) de elaboração 
dessa imagem sensível mostra como nós a abstraímos e a combinamos, por meio 
de nossa criatividade, reproduzindo-a à vontade por intermédio de situações 
dramatizadas associativas. É surpreendente notar que a percepção da cor e sua 
conseqüente (sic) recordação, assim como seus mais complexos processos de 
elaboração, estão sempre envolvidas em sentimentos de prazer ou dor, agrado ou 
desagrado - são polarizações de sentido. A sensação da cor não entra por conta 
própria na consciência, mas esta se dispõe ativamente a percebê-la, prestando-lhe 
atenção ou não, registrando-a ou não [...]. O mundo objetivo também constitui, 
portanto, motivação, sendo a coro um elemento que sucinta sentimentos, juízos, 
avaliações e que nos oferece, via sensibilidade, a compreensão de que o que 
desejamos é algo lindo, feio, agradável, desagradável, conveniente ou 
inconveniente (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p. 119). 

Com relação à combinação de cores, essa é uma estratégia que possibilita a 

intensificação da percepção de determinados produtos. Dessa forma, a combinação de duas 

                                                 
6 Na versão do livro disponível online não há paginação. 
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ou mais cores é capaz de amplificar significados, por exemplo, “o vermelho que geralmente 

remete à atividade, vivacidade e estímulo, associado ao amarelo, que gera efeitos de sentido 

de felicidade e jovialidade, implicam juntos em dinamismo e expansão” (FARINA; PEREZ; 

BASTOS, 2006, p. 123), essa estratégia é pertinente ao utilizar essas cores em uma mesma 

superfície, sem a predominação de uma sobre a outra.  

Cada cor atua de modo diferente, dependendo da ocasião. O mesmo vermelho 
pode ter efeito erótico ou brutal, nobre ou vulgar. O mesmo verde pode atuar de 
modo salutar ou venenoso, ou ainda calmante. O amarelo pode ter um efeito 
caloroso ou irritante. Em que consiste o efeito especial? Nenhuma cor está ali 
sozinha, está sempre cercada de outras cores. A cada efeito intervêm várias cores – 
um acorde cromático (HELLER, 2013, [n.p]). 

Nessa perspectiva, o acorde cromático determina o efeito da cor principal, já que 

Heller (2013) explica que determinadas cores são associadas a sentimentos e efeitos 

similares, por exemplo, cores associadas a energia e atividade, são as mesmas para barulho 

e animação, bem como as cores para fidelidade, são as mesmas para confiança, é por essa 

razão que a combinação das cores, como citado anteriormente, é capaz de intensificar 

sentimentos. 

Farina, Perez e Bastos (2006) apontam que, de modo geral, em várias pesquisas 

realizadas no Ocidente, as cores preferidas são: azul, vermelho, verde, violeta, laranja, há um 

empate entre preto e amarelo e pouca preferência pela cor branca, há uma preferência 

também pelas cores puras em relação aos tons intermediários. A cor é ainda um importante 

elemento de identidade visual, normalmente envolve: 

[...] um logotipo e um símbolo e estes, por sua vez, expressam-se por meio das 
cores e das formas. Mesmo quando estamos nos referindo à parte verbal da 
identidade, ou seja, à logotipia, a cor é fundamental porque o texto também é 
visual. A identidade visual de uma empresa é a declaração visual do seu papel e 
missão – um meio de comunicação visual interna, com seus funcionários e 
acionistas e externo com seus fornecedores, clientes, governo, ONGS e sociedade 
em geral (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p. 127). 

Sendo assim, a identidade visual pode ser denominada como sendo o conjunto de 

elementos gráficos “que representam uma empresa ou instituição. Um conjunto de signos, 

que utilizados de forma coerente e sistematicamente planejados em todas as suas 

manifestações visuais, formalizam a personalidade visual de um nome, idéia (sic), produto 

ou serviço” (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, p. 128). Logo, a construção dessa identidade 

parte de uma família tipográfica, em seguida a elaboração de um logotipo, a sugestão de um 

símbolo e, por fim, a determinação da cor 
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2.4 IMAGEM: A COMUNICAÇÃO VISUAL E A DIAGRAMAÇÃO 

 
A expressão jornalismo visual, faz referência a “combinação do texto (por meio da 

tipografia), fotografias, grafismos e demais imagens em produtos jornalísticos e, numa 

dimensão um pouco maior também ao trabalho de criação de um projeto gráfico 

jornalístico” (GUIMARÃES, 2013, p. 238). Segundo este autor, o campo profissional, condiz 

com as atividades de editores de arte, assistentes de arte, paginadores, designers de notícia, 

artistas gráficos e, já no campo da investigação, os componentes visuais das páginas, 

composições e projetos visuais de produtos jornalísticos também são objetos do jornalismo 

visual.  

A respeito do termo imagem na contemporaneidade, de acordo com Martine (2007), 

remete, na maioria das vezes em que é empregado, a imagem da mídia, aquela imagem 

invasora, onipresente, criticada e que ainda assim, se faz presente diariamente na vida de 

todos e que, por ser anunciada/comentada pela mídia, assume um caráter televisivo e 

publicitário. Para a autora, a imagem tem ainda a capacidade de poder assumir um caráter 

imitativo, educativo, ou ainda enganador, podendo assim, desviar da verdade ou levar ao 

conhecimento.  

O uso das imagens nas revistas, segundo Ali (2009), emociona, seduz, desperta a 

imaginação, conduz a leitura do texto e fixa na mente algo memorável, a autora realça que 

mais que um recurso estético, são um componente básico que devem passar uma ideia 

clara, ter um ponto focal, simplicidade, qualidade e variedade. Nesse sentido, é preciso 

ainda destacar que para este estudo, será utilizada a definição de comunicação visual 

desenvolvida pelo artista e designer italiano Bruno Munari (2006): 

Praticamente tudo o que os nossos olhos vêem (sic) é comunicação visual; uma 
nuvem, uma flor, um desenho técnico, um sapato, um cartaz, uma libélula, um 
telegrama (excluindo o conteúdo), uma bandeira. Imagens que, como todas as 
outras, têm um valor diferente segundo o contexto em que estão inseridas, dando 
informações diferentes. No entanto, entre todas essas mensagens que passam 
através dos nossos olhos é possível fazer, pelo menos, duas distinções: a 
comunicação pode ser casual ou intencional (MUNARI, 2006, p. 65).  

Seria então, conforme o autor, a comunicação visual casual uma nuvem que passa no 

céu, mas sem a intenção de avisar um temporal, já a comunicação intencional seria o 

inverso, como uma sucessão de nuvens de fumaça feita por índios na intenção de se 

comunicar, por meio de um código ou informação precisa. Dessa maneira, a comunicação 
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casual “[...] pode ser livremente interpretada por quem a recebe, seja ela uma mensagem 

científica ou estética, ou de outro tipo. Ao contrário, a comunicação intencional deveria ser 

recebida na totalidade do significado pretendido pela intenção do emissor” (MUNARI, 2006, 

p. 65).  

Ainda segundo o autor, no que diz respeito a comunicação visual intencional, essa 

pode ser investigada a partir de dois ângulos: o da informação estética e o da informação 

prática, sendo que a informação prática, desvinculada da estética, seria desenhos técnicos, 

fotografias de reportagem ou placas de trânsito, por exemplo. É nesse contexto que a 

diagramação se torna necessária, uma vez que: 

Em termos de programação visual, a diagramação é o projeto, a configuração 
gráfica de uma mensagem colocada em determinado campo (página de livro, 
revista, jornal, cartaz), que serve de modelo para a sua produção em série. A 
preocupação do programador visual, e, conseqüentemente (sic), sua tarefa 
específica, é dar a tais mensagens a devida estrutura visual a fim de que o leitor 
possa discernir, rápida e confortavelmente, aquilo que para ele representa algum 
interesse. As decisões mais importantes a serem tomadas no ato da diagramação, 
são normalmente formuladas sobre os seguintes aspectos básicos: a) as idéias (sic) 
que as palavras deverão representar; b) os elementos gráficos a serem usados; c) a 
importância relativa das idéias (sic) e dos elementos gráficos; c) a ordem de 
apresentação.  Essas decisões são claramente influenciadas pelo tipo de mensagem 
a ser veiculada, pelo tipo de consumidor dessa mensagem e pelo grau de interesse 
que a mensagem pretende proporcionar (SILVA, 1985, p. 43). 

Em síntese, para Silva (1985), diagramar seria fazer o uso correto do material gráfico 

com o material jornalístico, para que juntos, possam alcançar seu objetivo principal: 

persuadir o leitor. É possível compreender então, a partir dos pontos até aqui elencados, 

que muitas vezes, o conteúdo textual nem sempre é o mais importante, há vários momentos 

em que a forma, disposição das palavras, imagens ou mesmo a diagramação são as formas 

de comunicação fundamentais. É ainda, na diagramação onde vai se concentrar todo o 

segredo do discurso gráfico, em que a tipografia “[...] contida harmonicamente e 

padronizada, alia-se ao ritmo dado às mensagens. Em vez de preto ocupando cada 

pedacinho de papel, a leveza do espaço em branco valoriza a mensagem e o efeito sutil é 

obtido com o planejamento gráfico e a significação estética” (SILVA, 1985, p. 13). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Tendo em vista que o presente estudo se propõe a analisar as capas da Revista 

Superinteressante do ano de 2019, é utilizado a pesquisa qualitativa como abordagem, o 

estudo de caso como método e o levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e a 

análise de imagens como instrumentos de coleta, sistematização e análise dos dados. Assim, 

Flick (2009) destaca como sendo aspectos essenciais da pesquisa qualitativa, a escolha 

adequada de métodos e teorias, o reconhecimento e análise de variadas perspectivas, 

refletir a respeito da pesquisa (como parte do processo de produção de conhecimento) e a 

variedade de abordagens e métodos, além disso, há um outro aspecto tido como qualitativo, 

segundo Marconi e Lakatos (2003), que são a atitude e as opiniões. Logo, a pesquisa 

qualitativa é um método de pesquisa que compreende de forma real o que não tem como 

quantificar, no sentido de significar as relações, atitudes e valores pois há possibilidade de 

subjetividades (DESLANDES et al., 2002). 

“Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 

estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-

se o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo estudada” (GODOY, 1995, p. 62). É por meio dessa concepção que abordagem 

qualitativa se faz pertinente com relação ao estudo das capas da Revista Superinteressante. 

Já o estudo de caso consiste no “estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2002, p. 54). 

Por meio dessa perspectiva cabe destacar que, as evidências utilizadas em um estudo de 

caso “podem vir de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos. O uso dessas seis fontes 

requer habilidades e procedimentos metodológicos sutilmente diferentes (YIN, 2001, p.105). 

Dessa forma, o autor destaca certos princípios importantes para a coleta de dados: 

a) várias fontes de evidências, ou seja, evidências provenientes de duas ou mais 
fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou 
descobertas; b) um banco de dados para o estudo de caso, isto é, uma reunião 
formal de evidências distintas a partir do relatório final do estudo de caso; c) um 
encadeamento de evidências, isto é, ligações explícitas entre as questões feitas, os 
dados coletados e as conclusões a que se chegou. A incorporação desses princípios 
na investigação de um estudo de caso aumentará substancialmente sua qualidade 
(YIN, 2001, p. 105).  
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Além disso, um estudo de caso é “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32), 

sendo assim, esse método pode ser utilizado, segundo o autor, quando é desejado lidar com 

condições contextuais (quando se entende que essas condições são realmente pertinentes 

ao fenômeno de estudo).  

Logo, essa metodologia se encaixa no presente estudo pelo fato de que o propósito 

do estudo de caso é possibilitar uma visão global do problema, ou reconhecer possíveis 

fatores que o influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 2002). Ainda assim, o estudo de 

caso se faz presente nesta pesquisa pois, de acordo com Yin (2001), esse método deve ser 

utilizado quando o foco do estudo é um fenômeno contemporâneo, não exige controle 

sobre os eventos comportamentais, bem como quando há a intenção de explicar alguma 

circunstância, por exemplo, “como” e “por que” algum fenômeno funciona, além de permitir 

focar em um “caso” e reter uma perspectiva holística (que busca um em entendimento 

integral de determinado fenômeno) e de mundo real. Além disso, é uma estratégia de 

pesquisa utilizada quando há uma supervisão de dissertações e teses nas ciências sociais. 

Quanto ao levantamento bibliográfico, “pode ser entendido como um estudo 

exploratório, posto que tem a finalidade de proporcionar a familiaridade do aluno com a 

área de estudo no qual está interessado, bem como sua delimitação” (GIL, 2002, p. 61), 

segundo o autor, essa familiaridade é necessária para que seja possível formular o problema 

de forma evidente e precisa. Esse levantamento seria então, uma identificação das obras de 

interesse ao estudo (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Uma vez que o tema da pesquisa normalmente é levantado de forma muito ampla, o 

levantamento bibliográfico preliminar é capaz de delimitar a área de estudo, possibilitando a 

definição do problema. Além disso, é por meio desse instrumento de coleta que há um 

contato com o material já produzido, o que tende a deixar claro as formas de tratar o 

assunto (GIL, 2002). Assim, conforme Vosgerau e Romanowski (2014), é no levantamento 

bibliográfico que se realiza uma leitura de reconhecimento, examinando a capa, contracapa, 

orelhas, folha de rosto, sumário, bibliografia, introdução e prefácio, no caso de livros. Essa 

leitura permite ter uma ideia do tema, autor, contexto de produção e como as informações 

são distribuídas. Sendo assim, é por meio da utilização do levantamento bibliográfico que se 

pretende elencar os referenciais teóricos pertinentes a discussão aqui proposta. 
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Já a pesquisa documental normalmente se vale fontes de papel, bem como dados 

fornecidos por pessoas, para Gil (2002), ela utiliza materiais que não recebem um 

tratamento analítico, ou pode ser reelaborado, mas há fases a serem seguidas nesse tipo de 

pesquisa: a determinação do objeto, elaboração do plano de trabalho, identificação das 

fontes, localização das fontes e obtenção do material, tratamento dos dados, confecção das 

fichas e redação do trabalho e a construção da lógica e da redação do trabalho. Além disso, 

em consonância com o autor, a característica da pesquisa documental “é que a fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina 

de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, 

ou depois” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 174). Assim, o uso da pesquisa documental se 

encaixa no presente estudo considerando, segundo os autores, que a fonte de coleta de 

dados desse tipo de pesquisa, sendo dados primários analisados pelo autor, são objetos, 

gravuras, pinturas, desenhos, fotografias, canções folclóricas, vestuários e folclore. 

Quanto a natureza dos dados, tendo em vista que será analisadas as capas da 

Revista Superinteressante, serão secundários, pois estes são colhidos em relatórios, revistas, 

jornais e outros meios impressos, magnéticos ou eletrônicos, podendo ser a forma de 

apresentação e de armazenamento impresso (coleções, fotográficas, jornais livros, resenhas, 

revistas, entre outras) ou magnético e eletrônico (base de dados em CD, listas de discussões, 

e-mails, slides, entre outros) (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007).  

A respeito da análise da imagem, neste estudo o termo imagem será abordado 

como imagem mediática, que é a “imagem invasora, a imagem onipresente, aquela que 

criticamos e que faz ao mesmo tempo parte da vida quotidiana de cada um, [...] Anunciada, 

comentada, adulada ou vilipendiada pelos media, a imagem torna-se então sinônimo de 

televisão e de publicidade” (JOLY, 2007, p. 14). A autora salienta que a publicidade pode ser 

encontrada, além da televisão, nos jornais, revistas e até nas paredes da cidade, mas que a 

imagem mediática pode ser representada pela televisão e pela publicidade visual. Além 

disso, outro conceito relevante para o desenvolvimento deste estudo é o de nova imagem: 

são as imagens de síntese, aquelas produzidas em computador (JOLY, 2007). Em suma, o 

termo 

[...] imagem remete ao latim imago, cujo sentido é o de toda e qualquer 
visualização gerada pelo ser humano, seja em forma de objeto, de obra de arte, de 
registro foto-mecânico (sic), de construção pictórica (pintura, desenho, gravura) ou 
até de pensamento (imagens mentais). Nas ciências exatas e biomédicas o conceito 
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de imagem equivale à representação de um dado, natural. Mas, para os estudiosos 
da comunicação, e qualquer pesquisador que se proponha a realizar análise de 
imagens é necessária uma concepção mais precisa do objeto a ser investigado, 
"fechar o foco", expressão que faz referência a um dos elementos definidores de 
toda e qualquer imagem (COUTINHO, 2005, p. 330). 

Ainda assim, para que exista uma boa análise é necessário a definição de seus 

objetivos, que, no caso deste estudo, é a utilização da análise da imagem como instrumento 

metodológico. Nesse sentido, torna-se pertinente a definição de um objeto a ser analisado, 

para que então possa ser possível estipular instrumentos próprios, que por sua vez serão 

capazes de determinar em alto grau o objeto de análise e suas conclusões. A análise da 

imagem se preocupa então, em compreender as mensagens visuais como produtos 

comunicacionais, especificamente aquelas que são presentes em meios de comunicação de 

massa, tais como: as fotografias presentes no jornalismo impressos, anúncios publicitários, 

filmes, imagens televisivas ou computadorizadas (COUTINHO, 2005). 

A concepção da fotografia como uma forma de construção da realidade, e assim 
sujeita a interpretações subjetivas, tanto do produtor quanto do receptor da 
mensagem visual, não subtrai porém a validade da Análise da Imagem como 
documento. Esse tipo de pesquisa se torna especialmente válido quando se trata 
da análise de imagens impressas em veículos de comunicação, tais como jornais, 
cartazes e anúncios publicitários, house-organs, entre outros. Isso porque os meios 
de comunicação são também documento histórico, das diferentes formas de ver e 
mostrar o mundo em dado contexto (COUTINHO, 2005, p. 332).  

Nessa perspectiva, focando na análise da imagem como documento, serão 

utilizadas as seguintes concepções a respeito desse uso: a imagem como mensagem para o 

outro; a imagem protótipo, com destaque para a imagem de publicidade; e a procura ou a 

verificação das causas do bom ou mal funcionamento da mensagem visual, já que essa 

função, em específico, é capaz de ser encontrada principalmente na publicidade e no 

marketing (JOLY, 2007). Pensando na primeira proposição, é possível considerar a imagem 

como uma mensagem visual, pois, ao entendê-la dessa forma, ela passa a receber um 

caráter de instrumento de expressão e comunicação. É por meio desse ponto de vista que a 

imagem constitui uma mensagem para o outro e, para que seja possível compreender o 

suposto objetivo que essa imagem possui, é preciso determinar o destinatário e a função 

dessa mensagem visual (JOLY, 2007). 

Posto isso, Coutinho (2005) evidencia que para que seja possível analisar uma 

imagem, é preciso determinar um caminho envolvendo algumas etapas: a leitura, 

interpretação e a síntese/conclusão final. Sendo assim, a autora defende que a primeira 
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etapa em uma análise da imagem é destacar os elementos a serem observados durante a 

leitura, para posteriormente haver uma auditoria da imagem, definição de objetivos escolha 

da amostra, para então haver uma análise que tenha clareza, precisão, simplicidade e 

concisão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das constatações feitas até aqui, pretende-se, na monografia, desenvolver 

uma introdução que aborde o tema principal do estudo, descrever como a diagramação e o 

planejamento gráfico das capas da Revista Superinteressante de 2019 podem agregar valor 

de venda ao periódico, de forma que resuma as principais discussões elencadas na pesquisa, 

tratando também do objetivo, investigar como o processo de criação e o planejamento 

gráfico das capas da Revista Superinteressante podem agregar valor de venda e a 

metodologia, que utiliza a abordagem qualitativa, o estudo de caso como método e o 

levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e a análise de imagens como 

instrumentos de coleta, sistematização e análise dos dados. 

Há também a intenção de utilizar três capítulos, que debata os principais conceitos 

teóricos presentes no referencial teórico – o jornalismo contemplando seus gêneros e 

formatos, o jornalismo visual, o jornalismo de revista, o gênero revista, como se dá o uso de 

cores, o leitor, a capa e a diagramação, que localize a Revista Superinteressante no tempo e 

espaço – abordando a história da Revista Superinteressante - e que apresente e discorra 

sobre os dados da pesquisa, respectivamente. 

Além disso, há intenção de analisar como é desenvolvido o projeto editorial da 

Revista Superinteressante, sua linguagem gráfica, assim como entender como os critérios de 

diagramação da capa são capazes de transmitir uma linguagem verbal e visual, seja por meio 

da tipografia que interliga a imagem e texto, a policromia ou estilo fotográfico, a fim de 

entender a percepção que a Superinteressante intenta passar à seus leitores e qual seu 

discurso gráfico.  

Por fim, nas considerações finais, planeja-se confirmar se a pesquisa foi capaz de 

resolver, ampliar a compreensão ou descobrir novos desdobramentos do problema 

proposto; demonstrar se as hipóteses foram confirmadas ou refutadas; reconhecer se o 

objetivo geral e os objetivos específicos foram alcançados; considerar se a metodologia 
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utilizada foi adequada para atender os procedimentos propostos; constatar se o referencial 

bibliográfico foi suficiente para o desenvolvimento do estudo; propor recomendações 

quanto ao problema aprofundado. 

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

 

GRAPHIC PLANNING OF THE 2019 SUPERINTERESSANTE MAGAZINE COVERS: HOW 
DIAGRAM ADDS SALES VALUE 

 
ABSTRACT  

 
This article aims to present what was built in the Monographic Research Project developed for the 
preparation of the Course Conclusion Paper (TCC) of journalism at the Federal University of Goiás 
(UFG). This TCC aims to investigate how the creation process and the graphic planning of the covers 
of Superinteressante Magazine for the year 2019 can add sales value to the periodical, it is intended 
to make a discussion of what journalism is, its genres and formats, to then reach an argumentation 
regarding magazine journalism and understand the creation process of this magazine. In 
understanding this process, the main focus is on its graphic planning, in order to verify which 
elements of the cover can add sales value to it, as well as to analyze whether the layout used for this 
confection may have been made with the intention of capturing the attention of readers, since it is in 
this that the secret of the graphic discourse is concentrated. Moreover, understanding how the key 
information of a magazine can be perceived at a first glance and how this message can be linked to 
the use of color is essential, since color holds emotional content, impact strength, and expressiveness 
of easy assimilation. Therefore, it is for this reason that the study on the use of color on the covers of 
Superinteressante Magazine, be it its combinations or the strategy of its use for creating a visual 
identity, is necessary, since, in the different ways in which its application is decisive, it is not done 
randomly. Visual journalism is also thought of as a combination of text, photographs, journalistic 
products, as well as graphic journalistic projects, in order to point out that, in the same conceptual 
field, there are related activities, such as graphic journalism, layout, graphic art, graphic editing, 
graphic design, and these are important components for this analysis. The term image in 
contemporaneity is also analyzed, understood from the viewpoint of the various characterizations 
visual communication and layout. Finally, the methodology applied uses qualitative research as an 
approach, the case study as a method, and the bibliographic survey, the documentary research and 
the analysis of images as tools for collecting, systematizing and analyzing the data. 
 

Keywords: Magazine journalism; Superinteressante Magazine; Image; Visual identity; Diagramation. 
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RECEPÇÃO COLETIVA À LUZ DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS CULTURAIS E 
CIBERCULTURAIS 

 
 

Valesca Portilho Vieira1 

Lara Lima Satler2 

 
 

 RESUMO 
 

Há muitos anos a recepção tem sido vista a partir das implicações do meio e os fãs como uma 
subcultura marginal, mas ao visualizar o consumo deste público cada vez mais ativo pode-se observar 
que a tecnologia já não é capaz de explicar sozinha como eles recebem cada episódio de uma série. 
Este artigo faz parte de uma pesquisa sobre os fãs da série de TV The Walking Dead e estabelece 
diálogo entre os estudos ciberculturais e os estudos culturais pois o objeto situa-se no ciberespaço, 
mas é na cultura que as referências de codificação e decodificação, além dos usos e apropriações, 
acontecem. Este artigo apresenta um levantamento e revisão bibliográfica como metodologia a fim 
de fundamentar teoricamente o fenômeno da recepção coletiva no contexto da cultura digital.   
  
Palavras-chave: Cultura Participativa; Estudos Ciberculturais; Estudos Culturais; Recepção; Cultura de 
Fãs.   

 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Este artigo é parte de uma pesquisa que investigou o grupo de fãs da série de TV The 

Walking Dead. Dado os limites deste texto, nos restringimos aqui em traçar um paralelo 

entre os estudos ciberculturais e culturais para que entendamos de forma breve as 

alterações pelas quais a recepção passou com os adventos tecnológicos e como a criação de 

comunidades virtuais permitiu a criação de uma cultura participativa entre os fãs das séries 

de TV. A nova liberdade de consumir as produções em qualquer lugar ou horário permitiu 

que o processo de recepção pudesse ser cada vez mais amplo. A maioria das pesquisas de 

comunicação ignoraram por décadas os usos e apropriações ou como a decodificação e a 

aceitação ou repulsa dela passa por um histórico de vivência cultural dos consumidores em 

que uma mesma mensagem pode ter diversas interpretações de acordo com o contexto 
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cultural no qual o indivíduo está inserido. Isso não significa que uma decodificação é melhor 

ou pior, mas que algumas podem ser mais complexas porque possuem as fontes referenciais 

da qual a própria mensagem bebe.  

 

2 REDES SOCIAIS: O FÍSICO E O VIRTUAL 

Ao falar sobre comunicação no século XXI é imprescindível que levemos em 

consideração as novas formas de configuração social e consumo que estão pautadas, 

principalmente, em uma maior participação de todas as pessoas que possuem acesso aos 

meios de comunicação tecnológicos. Isso significa dizer que as relações sociais e as formas 

de consumo não são criadas por causa das tecnologias, mas passam por transformações com 

a utilização delas. A nova liberdade de consumir as produções em qualquer lugar ou horário 

permitiu que o processo de recepção pudesse ser cada vez mais amplo. Por isso, é essencial 

entender a importância da cibercultura para que consigamos contextualizar o que 

chamamos de cultura participativa, fenômeno no qual o consumidor e, em especial, os fãs 

participam ativamente da cultura especificamente em torno da produção seriada que é 

objeto central da pesquisa.    

De forma um pouco pretensiosa, procuramos mostrar que é possível pensar os 

Estudos Ciberculturais atrelados aos Estudos Culturais, como propôs Silva (2017, p.18) na 

pesquisa “Configuração das mediações na Internet: fluxo comunicacional das críticas de 

filmes publicadas no YouTube”. Apesar de serem dois campos teóricos que dificilmente se 

encontram nas pesquisas comunicacionais, entendemos que não é possível pensar a 

comunicação somente do ponto de vista das implicações do meio, sem levar em 

consideração as particularidades que permeiam a relação social do ser social.    

Partindo da cibercultura e antes de chegarmos ao campo das tecnologias - que não 

são primordiais para o que este artigo se propõe a descobrir, mas que permeiam de forma 

muito concisa toda essa relação, já que são onde as ações se dão - precisamos conceituar o 

que entendemos por redes sociais. Frequentemente existe uma confusão sobre qual seria o 

termo certo para designar esses espaços de interação e os termos mais frequentes são redes 

sociais, redes sociais na internet e mídias sociais. É importante destacar que a definição de 
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redes sociais não está ligada aos ambientes virtuais visto que o conceito existe antes mesmo 

dos adventos tecnológicos.    

Sonia Acioli (2007), apresentou as diversas noções que se tem sobre o que seria rede 

social e mostrou que constantemente a ideia está atrelada com tecnologias da informação, 

mas que diversos campos de estudos, que incluem sociologia, antropologia, comunicação e 

até as áreas de saúde, se propõem a estudar. Essa diversidade de áreas pensando em uma 

definição, geralmente voltada ao seu próprio campo de estudo, abre leque para diversas e 

diferentes definições de um mesmo termo, mas, apesar disso, segundo Acioli, “no entanto 

parecem conter um núcleo semelhante relacionado à imagem de fios, malhas, teias que 

formam um tecido comum” (ACIOLI, 2007, p.2).  A ideia então está pautada em nós que 

estão ligados por fios, sejam eles laços sociais ou de interação. Raquel Recuero (2009) afirma 

que o conceito de rede seria uma metáfora para que possamos visualizar os padrões de 

conexões sociais que se dão por causa das conexões entre os atores. Dessa forma, não é 

possível entender as redes de forma tecnicista sem levar em consideração as estruturas 

sociais, os atores e as relações estabelecidas por eles.       

O estudo das redes sociais na Internet, assim, foca o problema de como as 
estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da 
comunicação mediada pelo computador e como essas interações mediadas são 
capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas 
estruturas. Para estudar essas redes, no entanto, é preciso também estudar seus 
elementos e seus processos dinâmicos. (RECUERO, 2009, p. 24)  

Segundo a reflexão de Recuero, uma rede social é construída pelo conjunto dos 

elementos atores e conexões. A autora define os atores como indivíduos, instituições ou 

grupos que são os nós envolvidos no processo “os quais serão interconectados pelas arestas 

que o pesquisador decidir levar em conta” (RECUERO, 2006, p. 47). Ainda afirma que no caso 

das redes sociais na internet, esses atores não são facilmente percebidos já que existe um 

distanciamento entre os indivíduos nas interações sociais. Isso quer dizer que os estudos se 

baseiam nas representações dos atores sociais ou nas construções de identidade no 

ciberespaço.   

Conforme Silva (2017, p. 91), as conexões são “constituídas pelos diferentes tipos de 

interação proporcionados pelo sistema, tais como comentários, hyperlinks, etc.”. Assim 

sendo, as conexões existem porque os atores relacionam-se entre si por meio de diversos 

tipos de interações que, normalmente, são ditadas pela estrutura das plataformas. A 
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construção das relações sociais na internet se dão por meio das interações entre os agentes 

comunicacionais e essas relações constroem laços entre os nós, sendo que “o laço é a 

efetiva conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações” (RECUERO, 2009, 

p.38). Os laços podem ser considerados como laços relacionais, que se dão por causa da 

interação entre os indivíduos, e laços de associação, que são inerentes à ação, mas que 

estão relacionados ao pertencimento dos indivíduos em um local, instituição ou grupo 

(RECUERO, 2009,  p. 39).    

Apesar de existirem diversas formas de conceituar os termos, trataremos neste artigo 

como redes sociais, então, as relações humanas e como redes sociais na internet e mídias 

sociais os meios virtuais e as plataformas nos quais essas redes sociais estão inseridas. Dessa 

forma o artigo de Kaplan e Haenlein (2010), que ao citar um trabalho anterior de autoria dos 

mesmos, definem que "Mídias Sociais são um grupo de aplicações baseadas na Internet que 

se constroem nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0 e que permitem a 

criação e a troca de Conteúdo Gerado pelo Usuário” (tradução nossa, 2010, p. 61)3. De 

forma mais técnica, as mídias sociais são formadas por conjuntos de dados tecnológicos que 

são transformados em informações que permitem a interação, produção e 

compartilhamento de conteúdos nos ambientes virtuais.  

 

3 DA ALDEIA GLOBAL PARA A CIBERCULTURA 

 

McLuhan (1964) ao cunhar o conceito de aldeia global iniciou uma reflexão sobre o 

que poderia ser o futuro da internet. A ideia era de que o espaço virtual encurtaria as 

distâncias físicas e quebraria barreiras, permitindo que pessoas em diferentes lugares do 

globo terrestre tivessem acesso aos mesmos conteúdos, de forma rápida, como ele cita ao 

dizer que “as nossas sociedades altamente letradas se desconcertam quando se defrontam 

com novas estruturas de opinião e sentimento resultantes da informação instantânea e 

global” (MCLUHAN, 1964, p. 263). O autor ainda diz que a mensagem é entregue de forma 

completa, ou seja, todos receberiam as mesmas mensagens - o que podemos contestar já 

que, mesmo que o mesmo texto seja recebido, a decodificação e interpretação dele 

                                                 
3 Original: “a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations 

of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user-generated content”. 
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depende de diversas variáveis, pois assumimos uma “assimetria de demandas e 

competências encontradas e negociadas no texto” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 293), texto 

esse que não se esgota no que já está dito mas que é “sim espaço globular perpassado por 

diversas trajetórias de sentido”.    

Apesar de todas as contestações, McLuhan (1964) tem parte de seu conceito 

reforçado quando partimos para a análise das comunidades virtuais. Grupos no Facebook, 

como o  The Walking Dead Walkers4 que tem 170 mil membros, The Walking Dead Brasil5 

com 87,9 mil, The Walking Dead - A Série6 com 42,8 mil ou o The Walking Dead7 com 202,6 

mil membros  são exemplos dessa possibilidade de proximidade desvinculada de uma 

proximidade física. Seria quase impossível que todas essas pessoas conseguissem sair de 

onde estão todas as semanas e se encontrassem em um lugar específico para discutir sobre 

a série. Assim, o conceito de aldeia global se torna válido e dá o pontapé inicial para a 

cibercultura ao prenunciar o encurtamento dos espaços geográficos, permitindo que 

pessoas de diversas cidades, e até mesmo países, pudessem interagir.        

E refiro-me finalmente a essas ‘novas maneiras de estar juntos’ pelas quais se 
recria a cidadania e se reconstitui a sociedade, a partir das associações de bairro 
para a resolução pacífica de conflitos, (...), até as comunidades que, com o rock e o 
rap, rompem e reimaginam o sentido da convivência desfazendo e refazendo os 
rostos e as figuras da identidade. (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 21)  

Silveira (2011) aponta que, além do determinismo tecnológico, “não é errôneo dizer 

que McLuhan pensa mais a técnica do que a comunicação” e isso resulta em  uma visão 

“pouco crítica da própria tecnologia” pois, “a ‘participação’, para ele, não é uma ação social 

(ou sociológica). Não é atuação política, muito menos.” (2011, p. 136). McLuhan (1964) é 

considerado por muitos pesquisadores um teórico utópico, pois considerava os meios como 

ferramentas modificadoras capazes de alterar a sociedade; reducionista, pois resumia toda a 

mudança social ao meio e ainda criticado por teóricos, como Umberto Eco, Rüdiger e 

                                                 
4 The Walking Dead Walker’s. Disponível em: <https://web.facebook.com/groups/oficialtwdwalkers/>. Acesso 

em: 17 jul. 2019 

5 The Walking Dead Brasil. Disponível em: <https://web.facebook.com/groups/onlywalkers/>. Acesso em: 17 

jul. 2019 

6 The Walking Dead - A Série. Disponível em: <https://web.facebook.com/groups/110424845785651/>. Acesso 

em 17 jul. 2019 

7 The Walking Dead. Disponível em: <https://web.facebook.com/groups/TheWalkingDeadbrtwd/>. Acesso em 

17 jul. 2019 
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Pasquali, como observado por Silveira (2011), que viam uma fragilidade no seu conceito de 

meio que não era bem definido. Apesar dos pontos em questão, ele serviu de base para que 

pudéssemos começar a entender o que seria a cibercultura e, mesmo com as controvérsias, 

é um autor de extrema importância nas pesquisas de comunicação.     

Pierre Lévy (1999) segue um caminho semelhante ao de McLuhan (1964) ao entender 

que os meios de comunicação seriam estruturantes sociais e ao mostrar-se utópico em 

relação à uma positividade dos meios que sugere que eles apenas teriam surgido com a 

intenção e a possibilidade de melhorar a sociedade. Lévy, sabendo que é criticado por ser 

otimista e assume que é, continua dizendo que seu “otimismo, contudo, não promete que a 

internet resolverá, em um passe de mágica, todos os problemas culturais e sociais do 

planeta” (LÉVY, 1999, p. 9). O autor ainda abre precedentes para que os estudos 

relacionados ao ciberespaço e as tecnologias não sejam restritos apenas aos aparatos 

tecnológicos, mas que levem em consideração a cultura por trás de seus usos.    

Ele observa na introdução do livro que existe ainda uma exclusão social causada pela 

desigualdade de acesso aos meios principalmente por causa de fatores econômicos, mas 

leva em consideração a crescente criação de meios gratuitos que tornem esse acesso 

facilitado a todos. Apesar do surgimento de mídias sociais gratuitas ele ignora a necessidade 

de um aparato de tecnologia que sirva de meio, como celulares e principalmente 

computadores, e de questões sociais, como o analfabetismo, para que pudesse existir uma 

igualdade entre todos.  

[...] essa questão não deve nos impedir de contemplar as implicações culturais da 
cibercultura em todas as suas dimensões. Aliás, não são os pobres que se opõem à 
Internet — são aqueles cujas posições de poder, os privilégios (sobretudo os 
privilégios culturais) e os monopólios encontram-se ameaçados pela emergência 
dessa nova configuração de comunicação. (LÉVY, 1999, p.11)   

A cibercultura não se dissocia totalmente do ambiente offline, porém possui 

especificidades que são suas (LÉVY apud MARTINO, 2015, p. 27). Ou seja, a cultura sempre 

existiu e não é uma novidade do ciberespaço, mas que por causa dele possui 

particularidades únicas devido aos espaços conectados por computador. Cibercultura então 

é a cultura e as práticas culturais, no sentido literal e amplo do termo, que acontecem no 

ciberespaço, sendo as tecnologias criadoras de condições para algumas práticas.     

Para Lévy, o ciberespaço “é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores.” (1999, p.15). Mas o termo não se restringe somente ao 
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material como abrange também o universo das informações e as pessoas que “navegam e 

alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 15). O ciberespaço é um espaço que não é físico, 

muito menos palpável, que está diretamente ligado ao ambiente virtual onde pessoas de 

diversos lugares se mantêm conectadas por meio dos aparatos tecnológicos. É o espaço em 

que as distâncias físicas são encurtadas e o conceito Aldeia Global de McLuhan (1964) pode 

ser percebido. Como dito anteriormente, a construção do ciberespaço se dá por meio das 

conexões entre os atores, os nós conectados por laços sociais e interações. Já “quanto ao 

neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 16).   

Ainda sobre Pierre Lévy (1999) nos é interessante o conceito de inteligência coletiva. 

O termo surge porque graças à cibercultura as pessoas com acesso à internet puderam 

interagir umas com as outras e criar mecanismos que permitiram também o acúmulo de 

capital social, mas Lévy (1999) diz que “em primeiro lugar, o crescimento do ciberespaço não 

determina automaticamente o desenvolvimento da inteligência coletiva, apenas fornece a 

esta inteligência um ambiente propício” (LÉVY, 1999, p. 27).    

Para ele, cada pessoa detém um tipo de conhecimento que não é necessariamente 

comum aos outros, mas que graças à internet puderam expor, tornando público.  Sendo que 

“toda atividade, todo ato de comunicação, toda relação humana implica um aprendizado. 

Pelas competências e conhecimentos que envolve, um percurso de vida pode alimentar um 

circuito de troca, alimentar uma sociabilidade de saber" (LÉVY, 2015, p. 27) porque, como 

ser social, “por meio de minha experiência de vida, de meu percurso profissional, de minhas 

práticas sociais e culturais, e dado que o saber é coextensivo à vida, ofereço recursos de 

conhecimentos a uma comunidade." (LÉVY, 2015, p.28).    

Dessa forma, quando uma pessoa pública em fóruns, grupos de discussão ou faz 

posts públicos nas mídias sociais e nos sites colaborativos ela permite que aquele conteúdo 

circule, chegue a outras pessoas e, combinado com as informações de um outro alguém, 

forme respostas e conhecimentos mais completos. A questão problemática é que nem todas 

as pessoas possuem condições sociais para ter acesso aos dados, limitando o alcance dessas 

informações e por consequência a quantidade de pessoas que seriam afetadas por elas, 
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além do fato de que ele exclui a possibilidade dessa inteligência ser combinada e construída 

de forma negativa.    

De certa forma, podemos afirmar que a inteligência possui graus e tipos diversos se 

considerarmos os meios utilizados e as intenções iniciais para que os indivíduos contribuam 

para a constituição dela. Essa inteligência coletiva de forma positiva pode ser vista nos 

grupos de fãs que discutem informações sobre séries e que em conjunto produzem teorias, 

procuram easter eggs8 e dicas deixadas nas séries para entender um episódio ou supor a 

continuação do seguinte. No caso citado anteriormente, as informações adquiridas por essa 

comunidade ficam restritas ao grupo e pessoas que possuem os mesmos gostos e a 

contribuição normalmente se dá porque essas pessoas querem entender melhor o episódio 

e buscam acúmulo de capital social do grupo. De forma abrangente temos os sites 

colaborativos, como a Wikipédia9, onde pessoas com diversos graus de conhecimento 

contribuem para que todos os internautas tenham acesso às informações e possam expandir 

seus conhecimentos.    

Mas a inteligência coletiva nem sempre é construtiva. Existem, por exemplo, alguns 

fóruns da deep web10 que são utilizados para compartilhamento de informações sobre 

situações que são crimes de acordo com as leis.    

Outra linha importante para que entendamos o sentido de cibercultura é a definição 

de que “é virtual toda entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações 

concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma 

presa a um lugar ou tempo em particular” (LÉVY, 1999, p. 47). Essa liberdade do virtual 

permite que os conteúdos possam ser acessados em qualquer lugar do globo terrestre e em 

qualquer ano, possibilitando uma expansão de conhecimentos e participação dos indivíduos, 

sejam elas positivas ou negativas.    

                                                 
8 Easter eggs são pistas deixadas pelas indústrias, geralmente de audiovisual e games, com pequenas dicas e 

detalhes que não aparecem em primeiro plano. É importante entender o que eles são porque os fãs costumam 

procurar os easter eggs, fazer ligações com coisas ditas indiretamente e debater sobre qual seria a real função 

deles na narrativa, gerando assunto para socialização e decodificação da mensagem supostamente deixada 

pelo estúdio. 

9 Wikipédia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia>. Acesso em: 17. jul. 2019. 

10 A deep web (‘internet profunda’, em tradução livre) é uma parte da internet que não é indexada, ou seja, os 

conteúdos dela não podem ser acessados por mecanismos de busca convencionais como Google ou Yahoo. Por 

não estar visível e precisar ser acessada por um site intermediário, ela pode ser usada para fins ilegais 
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Galvão (2017) aponta que, segundo Lévy, o virtual não se opõe ao real, mas são 

complementares e que os antônimos seriam na verdade possível-real  e  virtual-atual. Sendo 

que a  

virtualização  de  uma entidade é a passagem de uma resolução para o problema 
que lhe é inerente. Tomemos o exemplo dos perfis nas redes sociais. Cada perfil 
corresponde a identidade virtual do seu usuário. Em analogia a teoria de Lévy, a 
identidade pessoal, por ser o atual, é a resolução de um problema. Qual problema? 
O problema da identidade. Na virtualização da identidade pessoal surgem os perfis 
virtuais, como uma passagem da resposta para o problema, libertando a entidade 
das amarras do espaço-tempo. (GALVÃO, 2017, p. 110)   

Essa desterritorialização não é total porque em algum momento no tempo e no 

espaço o virtual se atualiza. Galvão (2017) aponta que o conceito de Lévy encontra alguns 

problemas de abordagem que o enfraquecem, como a problemática da significação, da 

digitalização e o problema com a apreensão do momento presente por meio de fugacidade, 

mas que as suas ideias merecem atenção por tratar o virtual como real que “é  válida  não  

somente  pelo  fato de  o  virtual produzir  efeitos  no  mundo,  mas  como  sendo  um  fator  

condicionante  de  mudanças sociais” (GALVÃO, 2017, p.120). As mudanças apontadas por 

Lévy (1999) e Galvão (2017) são reflexos das participações ativas dos usuários na cultura e 

na indústria a partir de suas demandas e exigências, mas também resultam das interações 

em comunidade com outros atores no ciberespaço onde vínculos podem ser criados, 

reforçados ou desfeitos.  

 

4 CULTURA PARTICIPATIVA, COMUNIDADE VIRTUAL: NOVAS POSSIBILIDADES 

A troca de conteúdo e os avanços das tecnologias permitiram que organizações 

sociais que já existiam ganhassem voz nos ambientes online e, por consequência, 

potencializassem suas representações no offline. Como dito por Henry Jenkins (2009, p. 53), 

“o público que ganhou poder com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço na 

intersecção entre os velhos e os novos meios de comunicação, está exigindo o direito de 

participar intimamente da cultura”. Esse público e essas organizações sociais nada mais são 

que comunidades virtuais formadas por redes sociais de pessoas com ligações comuns.    

Para Martino (2015), as lógicas das ações nas redes sociais na internet auxiliam no 

entendimento de como as relações são estabelecidas no ciberespaço e essas lógicas são 

baseadas principalmente nos princípios de dinâmica e flexibilidade. Cada mídia social possui 
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uma dinâmica que está relacionada com a sua estrutura e nas possibilidades de utilização 

que são entregues ao usuário e isso dita, por exemplo, quantidade, tipos de conexão e fluxos 

de saída e entrada em determinada rede. Já a flexibilidade diz respeito às possibilidades de 

criação, renovação e quebras de vínculos com outros atores da rede. Nas mídias sociais não 

existe uma obrigatoriedade em manter laços sociais e a flexibilidade também diz respeito ao 

ritmo e o tamanho variável das redes, que podem ganhar ou perder participantes.    

Martino (2015, p.57) considera ainda que “uma das principais características das 

redes sociais é seu caráter relacional. Em uma rede, as relações entre os participantes dão o 

tom de seu funcionamento mais do que as características específicas de cada um”. Podemos 

considerar, então, que as redes sociais virtuais são necessárias para o entendimento dessas 

novas práticas sociais, mas que o caráter humano é o que dita o funcionamento de todo o 

mecanismo no ciberespaço. Não é possível entender fenômenos e situações apenas pelos 

aparatos tecnológicos, mas é preciso levar em consideração as especificidades humanas que 

são permeadas por valores e crenças construídas histórico e socialmente pelas 

manifestações culturais de determinado povo.  

É o processo social em toda sua opacidade, é a atividade dos outros, que retorna 
para o indivíduo sob a máscara estrangeira, inumana, da técnica. Quando os 
"impactos" são negativos, seria preciso na verdade incriminar a organização do 
trabalho ou as relações de dominação, ou ainda a indeslindável complexidade dos 
fenômenos sociais. Da mesma forma, quando os "impactos" são tidos como 
positivos, evidentemente a técnica não é a responsável pelo sucesso, mas sim 
aqueles que conceberam, executaram e usaram determinados instrumentos. Neste 
caso, a qualidade do processo de apropriação (ou seja, no fundo, a qualidade das 
relações humanas) em geral é mais importante do que as particularidades 
sistêmicas das ferramentas, supondo que os dois aspectos sejam separáveis. (LÉVY, 
1999, p. 30)  

Quando falamos de cultura entendemos que hábitos e valores nos quais as pessoas 

estão inseridas agem como mediadores entre mensagem e significado, mostrando que, 

mesmo em uma mesma mídia social, as pessoas compreendem a mensagem e, por 

consequência, as obras audiovisuais de maneiras distintas uma das outras por causa de 

hábitos culturais que permeiam a construção do seu modo de ver, significar e ressignificar. 

Como diz Martín-Barbero (2015) “não se trata apenas de medir a distância entre as 

mensagens e seus efeitos, e sim de construir uma análise integral do consumo, entendido 

como o conjunto dos processos sociais de apropriação de produtos” (p. 292).  
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Martin-Barbero ainda define que a antropologia era, no mapa barberiano, 

responsável pelas culturas primitivas e a sociologia pelas modernas e isso implicava em duas 

definições de cultura sendo a primeira tudo, do machado ao mito, e a segunda “somente um 

tipo especializado de atividades e objetos, de práticas e produtos pertencentes ao cânone 

das artes e das letras”, mas atualmente a definição amplia-se para “toda vida social que, 

antropologizada, torna-se cultura (...)” sendo que “hoje são sujeito/objeto da cultura tanto a 

arte quanto a saúde, o trabalho ou a violência, e há também cultura política, do narcotráfico, 

cultura organizacional, urbana, juvenil, de gênero, (...) etc.” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p.13)  

(...) na redefinição da cultura, é fundamental a compreensão da sua natureza 
comunicativa. Isto é, seu processo produtor de significações e não de mera 
circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples 
decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também um 
produtor. (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 289)  

Jenkins (2009) cunha um conceito que vem para completar alguns dos principais 

pilares teóricos deste artigo: cultura participativa. Para o autor, a cultura participativa se 

manifesta quando as pessoas e as comunidades produzem conteúdos culturais, participam 

da mídia, interagem socialmente entre elas e com a indústria responsável pela produção do 

que é ressignificado e explorado de diversas formas. O consumidor não é passivo frente ao 

conteúdo recebido e essas ações já existiam antes das mídias sociais, mas elas 

potencializaram essa participação de uma forma extremamente expressiva.  

Nossa abordagem não supõe que as novas plataformas liberem as pessoas de 
velhas limitações, mas, em vez disso, sugere que as facilitações da mídia digital 
funcionam como catalisadoras para a reconceituação de outros aspectos da 
cultura, exigindo que sejam repensadas as relações sociais, que imaginemos de 
outro modo a participação cultural e política, que as expectativas econômicas 
sejam revistas e que se reconfigurem as estruturas legais. (JENKINS, GREEN, FORD, 
2014, p. 25)   

A cultura participativa passa a ser vital para a lucratividade das empresas e altera a 

forma como o consumidor era visto pelas escolas de pensamentos anteriores que colocavam 

o peso das mudanças sociais nos aparatos tecnológicos sem considerar que ele é ativo e, 

como apresenta Mártin-Barbero (2015), desconsiderando também a importância do 

contexto social e cultural no qual ele está inserido. Apesar de ser importante para a 

mudança de paradigmas, é importante destacar que Alex Primo (2010) coloca em discussão 

a ausência do debate de Jenkins sobre como as “coletividades podem resistir e subverter 

movimentos tão sutis e efetivos” (p.7) visto que as indústrias dominantes podem, segundo 
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ele, utilizar os grupos de fãs para reinventar a produção lucrativa. Assim, a cultura 

participativa surgiria como um ‘movimento’ independente que passou a ser observado de 

perto pelas produtoras que buscam meios de utilizá-la em benefício próprio. Deixamos aqui 

para o futuro a necessidade de debater se questionamentos como o de Alex Primo (2010) 

também não colocam o consumidor novamente como passivo, mesmo que sob uma nova 

perspectiva que pareça à priori mais inclusiva pois os fãs poderiam novamente estar em uma 

posição onde a indústria cria mecanismos para subverter o movimento que surgiu 

inicialmente de forma autônoma e livre.  

 

5 A DINÂMICA ESTRUTURAL DAS REDES SOCIAIS NA INTERNET 

As comunidades virtuais, grupos conectados por computadores, são as principais 

responsáveis pela cultura participativa e por reforçarem o conceito de inteligência coletiva, 

visto que as mídias sociais propiciam estruturalmente ambientes que existem com essa 

função. Os grupos do Facebook, por exemplo, surgiram com a proposta de manter pessoas 

com algum tipo de interesse em comum conectados e separados do feed convencional da 

mídia social. Para participar de um grupo ou uma comunidade nessa plataforma a pessoa 

precisa ser convidada por amigos no caso dos grupos secretos, pode ser convidada ou fazer a 

solicitação de entrada no caso de grupos privados ou entrar sem a necessidade de 

solicitação no caso dos grupos abertos e, por isso, a possibilidade de entrada de novos 

participantes é diferente, dependendo das configurações escolhidas pelos representantes e 

criadores dos grupos.   

Geralmente os grupos de fãs no Facebook são criados com os formulários que 

questionam dados que somente outros fãs ou pessoas engajadas com o objeto de adoração, 

nesse caso a série, saberiam responder. Essas estruturações dos grupos que seguem padrões 

que geralmente são adotados pela indústria reforçam a necessidade de entender o 

fenômeno não só pelos Estudos Ciberculturais, mas também pelos Estudos Culturais já que o 

ser humano é um ser social perpassado por conhecimentos, valores e hábitos carregados de 

cultura e história.    

As redes sociais na internet também possuem diversas formas de engajamento para 

manter os usuários ainda mais conectados uns com os outros e, normalmente, as estruturas 
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são extremamente parecidas, mudando somente as nomeações. Por exemplo, as reações do 

Facebook, o like do YouTube e as curtidas do Instagram e do Twitter aparecem visualmente 

diferentes, mas possuem a mesma função de interação com graus diferentes de acordo com 

a plataforma. No YouTube, a função pode representar que você gostou ou não do vídeo 

publicado, no Facebook as reações vão de gostar, amar até ficar surpreso, triste e com raiva. 

Da mesma forma existem as opções de criar uma publicação, comentar uma já existente, 

compartilhar, responder outros comentários iniciando uma conversa visível aos outros 

participantes ou levar a interação para uma conversa privada.    

Nos grupos de fãs não existe um retorno financeiro monetizado diretamente pela 

plataforma. Prevalece nesse tipo de comunidade o retorno como criação de valor e respeito 

pelos outros integrantes porque quando um fã consegue agregar algum tipo de 

conhecimento que é valioso para aquela comunidade ele se torna alguém de valor, sendo o 

capital social a principal moeda de troca. O capital social diz respeito sobre o quê, no sentido 

de conteúdo agregador, um indivíduo tem para acrescentar ao todo, como ele é visto pelos 

demais. Segundo Recuero, “a maioria dos estudiosos encontra dificuldades em 

operacionalizar tais conceitos” (2009, p. 48) porque a ideia de valor é muito subjetiva e o 

capital social, apesar de poder ser revertido em benefício físico para o indivíduo, não é algo 

palpável.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Jenkins (2009), o fandom, ou grupo de fãs, tem um jeito único e particular 

de recepção sendo que este envolve compartilhar e debater para a geração de significado e 

por isso é importante investigar a recepção visualizando a cultura, a socialidade, a não 

passividade do consumidor e a reorganização dessas comunidades nos ambientes virtuais 

porque dessa forma conseguimos discutir, entender e problematizar essa forma ativa de se 

consumir, produzir e interagir.   

É no campo das tecnologias que essas pessoas encontram “espaço” para socializar 

com outras de gosto parecido sem que a barreira geográfica seja um impedimento, mas é no 

campo cultural que os laços são estabelecidos, as informações são compartilhadas, os 

conhecimentos são ativados para a interpretação e a recepção torna-se uma ação coletiva 
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em que o importante não é assistir, mas assistir participando de uma comunidade que pode 

trazer a confirmação ou novas interpretações graças às vivências particulares de cada um.  

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados 

 

COLLECTIVE RECEPTION BETWEEN CULTURAL STUDIES AND CYBERCULTURE RESEARCHES  

 

ABSTRACT 

  

Reception has been seen for many years from the implications of the medium and fans as a marginal 
subculture, but when viewing the consumption of this increasingly active audience, it can be seen 
that technology is no longer able to explain on its own how they receive each episode of a series. 
This article is part of a search about fans of the TV series The Walking Dead and establishes a 
dialogue between cybercultural researches and cultural studies because the object is located in 
cyberspace, but it is in culture that the references of codification and decoding, in addition to uses 
and appropriations, take place. This article presents a survey and literature review as a methodology 
in order to theoretically support the phenomenon of collective reception in the context of digital 
culture. 

 

Keywords: Participatory Culture; Cybercultural Studies; Cultural Studies; Reception; Fan Culture. 
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FARM E O CASO KATHLEN: ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DA MARCA SOB A ÓTICA DAS 
RELAÇÕES PÚBLICAS 
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 RESUMO 
 

As Relações Públicas se configuram como uma área estratégica, que media o relacionamento entre 
as organizações e seus públicos de interesse, por meio de ações comunicacionais e gerenciais, 
capazes de gerar benefícios mútuos para os envolvidos. Dessa forma, sua atuação abrange o campo 
da mídia, responsável por garantir o intercâmbio de informações entre diferentes atores. Com o 
avanço das tecnologias de informação e comunicação, a dinâmica do ambiente offline se juntou com 
a do online e exigiu a criação de novas estratégias organizacionais e profissionais. Nesse contexto, o 
posicionamento das marcas, o seu diferencial competitivo estipulado com base nas percepções do 
seu público, precisou se tornar cada vez mais presente no dia a dia do consumidor, principalmente 
por meio das mídias sociais. Entretanto, se posicionar no ambiente digital envolve uma série de 
fatores como, por exemplo, agilidade, planejamento e análises de cenário que nem sempre são 
efetivamente contempladas pelas ações das organizações e acabam gerando questionamentos e 
repúdios por parte dos consumidores, ocasionando situações de crise de imagem. Esta pesquisa 
buscou analisar, sob a perspectiva das Relações Públicas, o posicionamento da marca Farm, loja de 
roupas femininas, diante do caso Kathlen Romeu, uma funcionária assassinada em uma operação 
policial. Por meio de métodos bibliográficos e documentais, foi possível constatar que a Farm se 
equivocou ao expor um posicionamento incoerente com o anseio do seu público e com a 
responsabilidade social da empresa, pois buscou se valer de um caso grave de violência para obter 
lucro. Além disso, a marca foi contrária à ideia de que o posicionamento corporativo deve ser 
estrategicamente pensado de acordo com as identificações e percepções do seu público, além das 
problemáticas e demandas sociais pelas quais se relaciona e é responsável. Desse modo, há uma 
constatação da função pró ativa, social e consciente do profissional de relações públicas como um 
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mediador responsável, para atender e equilibrar a atuação empresarial com aquilo que seu público 
realmente espera dela.     
  
Palavras-chave: Posicionamento de marca; Relações Públicas; Farm; Caso Kathlen Romeu.   

 
 
1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo buscou analisar a Farm, uma loja de roupas femininas e sua 

intersecção com o caso Kathlen Romeu, uma jovem negra, grávida, de 24 anos, trabalhadora 

da loja Farm, que foi morta vítima de uma operação policial. Dessa forma, houve a 

necessidade de traçar estudos e análises estratégicas sobre o posicionamento adotado pela 

marca, assim como a imagem organizacional que buscou construir em suas mídias digitais 

diante do caso, tendo como base a perspectiva das Relações Públicas, que compreendem as 

organizações como os organismos influentes na sociedade e na percepção do seu próprio 

público (SODRÉ, 2014).    

Foi nomeado como “A Farm e o Caso Kathlen” visto que a empresa, na tentativa de 

“prestar homenagem” ao falecimento de Kathlen, divulgou o código de vendedora, e as 

comissões angariadas pelas vendas seriam revertidas para prestar apoio à família. O 

posicionamento da marca foi duramente criticado nas mídias digitais, nos quais os usuários 

apontavam a incoerência no discurso. Mesmo com a morte de mais um corpo negro no 

Brasil, o caso tornou-se sobre lucro e visibilidade para uma marca milionária.    

De acordo com o Dossiê Brandlab - A busca por diversidade no Brasil (2017)6, as 

buscas por “diversidade no Brasil” cresceram 30% em 2016 e mais de 13 mil vídeos sobre a 

temática “mulher negra” foram publicados em um período de seis meses na plataforma 

Youtube.  As pessoas estão procurando se inteirar e se posicionar sobre temas que lhes 

afetam e buscam marcas e produtos que tenham posicionamentos semelhantes. Assim, ter 

posicionamentos que interfiram na realidade vivida pela marca e consumidores tornou-se 

um diferencial competitivo.     

O trabalho dividiu-se em um primeiro momento, buscando entender melhor o 

universo das Relações Públicas e seu papel social nas mídias. Em um segundo tópico 

                                                 
6 Disponível em <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-marketing/gestao-e-cultura-

organizacional/diversidade-e-inclusao/dossie-brandlab-diversidade/>. Acesso em 08/08/2021. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-marketing/gestao-e-cultura-organizacional/diversidade-e-inclusao/dossie-brandlab-diversidade/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/futuro-do-marketing/gestao-e-cultura-organizacional/diversidade-e-inclusao/dossie-brandlab-diversidade/
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disserta-se sobre posicionamento de marca e construção de imagem, para por fim, discorrer 

sobre a empresa Farm e o Caso Kathlen. Conclui-se trazendo pontuações de como as 

organizações comprometidas com uma verdadeira responsabilidade social devem agir.  

 

2 RELAÇÕES PÚBLICAS E MÍDIAS 

Caracterizada como uma área que faz uma ponte entre as organizações e seus 

públicos, as Relações Públicas precisam estar constantemente atentas às pautas e valores 

que a organização possui, assim como também os de seus públicos. Segundo Grunig (2009), 

as Relações Públicas exercem um papel gerencial estratégico além da função técnica de 

comunicação. Ou seja, a área não apenas transmite mensagens para defender a organização, 

ela também constrói alianças com os públicos estratégicos.    

Para um relações-públicas existe a preocupação de não só cuidar de um 

relacionamento puro e simples, mas também da administração estratégica da comunicação 

com os públicos. É necessário resguardar os interesses da organização e também um 

empenho para que haja uma verdadeira troca entre público-organização (TERRA, 2004). E, 

para se construir verdadeiras relações, Grunig (2009), explica sobre a importância que o 

relacionamento tem em influenciar e também ser influenciado na ponte organização-

públicos:        

As relações públicas contribuem para a gestão estratégica ao construir 
relacionamentos com públicos que influenciam ou, ao contrário, que por eles são 
influenciadas; desta feita, os públicos podem apoiá-las ou desviá-las da missão da 
organização. As organizações planejam programas de relações públicas de forma 
estratégica. Isso ocorre em termos práticos quando as organizações identificam os 
públicos que têm poder de limitar ou intensificar a capacidade de realizar sua 
missão e, quando elaboram programas de comunicação que as auxiliam no 
gerenciamento de sua interdependência com esses públicos. (GRUNIG, 2009, p. 80)  

É inevitável também perceber que atualmente a atuação das Relações Públicas se 

tornaram cada vez mais necessária, mas acima de tudo urgente. Com a massificação das 

mídias em tempos de globalização, os espaços e o tempo estão cada vez menores entre as 

organizações e seus públicos. Todas as ações construídas pelas Relações Públicas 

independem se o espaço é físico ou virtual. Se antes o offline (jornais, revistas, murais, 

televisão, rádio, etc), eram o centro da estratégia de um/uma relações-públicas, hoje ele 

esse/a profissional precisa dominar tanto o offline quanto o online.    
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O online trouxe importantes modificações para as relações organização-públicos 

como, por exemplo, o imediatismo e a noção de tempo. Uma notícia não tem mais a 

durabilidade e o impacto de antes.  

Em meio à uma realidade mais flexível, imediatista, interativa e informal na 
comunicação, força-se a ocorrência de mudanças na gestão estratégica de 
construção de relacionamentos. A evolução dos meios digitais, a chegada de novas 
plataformas, o avanço da tecnologia e a forte presença das redes sociais, alteraram 
o formato de interação entre pessoas e organizações. O surgimento das mídias 
sociais tornou as interações no ambiente digital mais dinâmicas, sendo 
imprescindível àqueles que empenha-se no gerenciamento da comunicação, que 
repense-se suas técnicas e ferramentas (SANTOS, 2018, p. 30 e 31).  

Com todas essas novas formas de comunicação, as organizações viram a necessidade 

de se adaptar e construir novas formas comunicacionais. Pelo sentimento de proximidade 

que as mídias geram, a informalidade é uma estratégia que mais se vê sendo usada e 

buscada pelas empresas.    

Hoje, os públicos esperam que suas organizações estejam no ambiente online e que 

também se posicionem para que haja relação de identificação entre o público e a empresa 

por meio das práticas que são defendidas por ambos. Organizações que têm bem marcadas 

suas visões e posicionamento têm a tendência de atrair um público fidelizado.   

E, importante dizer, que na formação de um relações-públicas, existe a preocupação 

com a construção de um planejamento estratégico. Sendo a construção desse planejamento 

possível:  

fazer uma análise ambiental externa, setorial ou de tarefa e interna, chegando-se a 
um diagnóstico organizacional capaz de indicar as ameaças e as oportunidades, os 
pontos fracos e os pontos fortes, ou seja, traçar um perfil da organização no 
contexto econômico, político e social. (KUNSCH, 2006, p. 129)  

E, para uma organização construir um bom planejamento e ser bem-sucedida em 

suas ações e posicionamentos, é necessário existir responsabilidade social. Um compromisso 

contínuo de públicos e organizações que primam pela ética e estão comprometidos com o 

desenvolvimento social, ambiental e econômico, melhorando a qualidade de vida atual e 

futura da sociedade (TERRA, 2006).    

A partir disso, percebe-se a importância que as Relações Públicas estejam atentas, 

mas acima de tudo comprometidas com as pautas de transformação social. O 

posicionamento não é um mero acessório que as organizações precisam adotar para manter 



 

_______________________________________________________________________________________________                                       

I SEMIC JOVEM – 25 a 27 de agosto de 2021 – Goiânia (GO) – Brasil                                1095 
 

seus públicos fiéis. O posicionamento hoje é um pilar essencial para que a construção desse 

relacionamento seja a mais verdadeira e valorosa possível.  

 

3 POSICIONAMENTO DE MARCA E CONSTRUÇÃO DE IMAGEM ORGANIZACIONAL NAS 

MÍDIAS DIGITAIS 

Posicionamento tem sido um tema alvo de muitas discussões, seja no âmbito 

corporativo, acadêmico, social ou individual. Cotidianamente nos é colocada a necessidade 

de admitir uma posição, opinião ou postura perante algo e para as marcas e organizações 

isso não se apresenta de forma diferente. Apesar de atual, os estudos sobre posicionamento 

no campo empresarial já acontecem há certo tempo. Conforme explicita Nogueira e Sette 

(2013), eles surgem na década de 1980 com o intuito de defender que as empresas devem 

adotar e manter uma postura específica para obter uma vantagem competitiva no mercado. 

Para isso, se embasam numa noção de “campo de batalha” no qual as outras empresas são 

vistas como “inimigas” e para se destacar é necessário admitir posturas estratégicas de 

acordo com o que o contexto conflituoso exige. Nesse sentido, dava-se bastante atenção ao 

produto, dimensão do mercado atingido e ao marketing (NOGUEIRA, SETTE, 2013).   

No entanto, conforme as análises e as concepções de relacionamento com o público 

foram avançando, à ideia de valor somou a noção de posicionamento. Dessa forma, foi 

necessário alinhar os objetivos organizacionais e o de marketing com o reconhecimento 

atribuído pelo próprio consumidor, para que, assim, uma vantagem competitiva surgisse, se 

mantivesse e colaborasse com o desenvolvimento da empresa de modo sustentável 

(NOGUEIRA, SETTE, 2013). Portanto, seria necessário criar e alimentar estratégias de 

aproximação e reconhecimento por elementos tangíveis e intangíveis de um produto/ 

serviço.   

Sendo assim, de acordo com a perspectiva dos autores Renato Telles e Maciel 

Queiroz (2013), apesar da não uniformidade do conceito de posicionamento de marca, pela 

maioria dos estudos existentes ele pode ser definido como a comunicação e orientação de 

uma organização em termos de estratégia organizacional, posição de mercado e percepção 

do público. Ou seja, o posicionamento de marca é um diferencial competitivo construído 

pelas marcas, a partir das associações, imagens e opiniões que os seus consumidores 
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possuem delas (AAKER, 1988). Desse modo, as empresas buscam se colocar no mercado 

conforme as identificações dos seus próprios clientes, a fim de equilibrar as expectativas do 

público com a imagem que ela deseja repassar.   

Isso dialoga diretamente com os tempos digitais e midiáticos em que vivemos, já que 

as pessoas estão buscando se relacionar com marcas que possuem um posicionamento que 

vai além do seu campo de atuação, ou seja, que abarca dimensões que são intangíveis, 

culturais, políticas e sociais, mas que mesmo assim as influenciam, envolvem, apoiam ou 

repudiam. Neste sentido, o consumidor passa a estar atento e vigilante sob o discurso e o 

posicionamento das marcas, a fim de perceber, valorizar ou condenar atitudes 

organizacionais que as afetam direta ou indiretamente (CASTRO, 2020). Esse hábito foi ainda 

mais potencializado com o alcance, agilidade, interação e acesso que as mídias digitais 

possibilitam diariamente, pois conteúdos, notícias e ações estão a um palmo de distância 

dos usuários.   

Posicionar-se enquanto marca é compreender que a harmonia do conjunto de sinais, 

significados e elementos organizacionais que a constituem são a ponte para a sua 

diferenciação e permanência no imaginário do público. Por isso, é essencial que os seus 

posicionamentos e conceito de marca estejam alinhados aos propósitos e valores que 

comunica e promove no seu dia a dia corporativo (CASTRO, 2020). Tudo isso influencia na 

percepção que diferentes públicos têm da organização. A imagem organizacional 

compreende justamente esse tipo de percepção e ela é resultante de um conjunto de 

fatores, experiências e mensagens emitidas ou não pela própria empresa (SANDI, 2007). 

Além de passar, por todas as coisas que se referem à organização, mas que não foi criado 

por ela como, por exemplo, as informações difundidas por diversas mídias (SANDI, 2007). 

Dessa forma, a imagem corporativa não é algo amplamente constante, pois recebe diversos 

estímulos, de diferentes atores, formas e meios (SODRÉ, 2014).   

Entretanto, o papel que uma organização possui na criação da sua percepção pública 

é extremamente relevante, já que os incentivos que emite, através de diversas 

representações, são pontos de referência e associação imagética para diversas pessoas. Não 

é por acaso que atualmente tanto se investe em comunicação organizacional, sobretudo a 

digital. Afinal, mais do que um diferencial competitivo, estar estrategicamente posicionado 

nas mídias digitais se tornou uma necessidade. As pessoas ocuparam o ambiente das mídias 
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digitais e as empresas seguiram o mesmo caminho, a fim de garantir que suas demandas 

comunicacionais atingissem resultados positivos e atuais.     

Assim como outros tipos de mídias, as digitais também exigem planejamento e um 

amplo processo de gestão para atingir uma comunicação realmente efetiva. Esse processo 

inclui a definição de estratégias, públicos, objetivos, identidade visual, tom de voz, 

periodicidade, criação de campanhas institucionais e muitos outros fatores necessários para 

uma comunicação assertiva.    

No entanto, o caráter veloz e até mesmo imediatista das mídias digitais, somado à 

ausência de consciência social e de uma análise de cenário, podem fazer com que as 

organizações cometam graves equívocos durante os seus posicionamentos, gerando assim 

situações de crise de imagem, uma área também contemplada pela atuação das relações 

públicas. Todo o processo do ato de se posicionar enquanto marca é marcado por aspectos 

culturais, políticos e sociais, pois lida diretamente com as questões e expectativas que as 

pessoas depositam e cobram diante da existência e impactos dos seus produtos/ serviços.   

Na sociedade atual, as empresas são peças importantes para o desenvolvimento 

econômico, social e tecnológico, mas não estão isentas das influências vindas do 

empoderamento do consumidor e das análises constantes dos posicionamentos de marca, 

para averiguar se essas não estão cometendo algum tipo de dissimulação (KOTLER; 

SETIAWAN; KARTAJAYA, 2017). Nesse sentido, houve um significativo aumento nos esforços 

dedicados à área de marketing de causa, responsável por criar estratégias organizacionais de 

apoio às questões sociais defendidas pelo seu público e que podem ser capazes de gerar 

benefícios mútuos, incluindo a melhora da imagem corporativa, a diferenciação do produto 

e a fidelização (ALDAY, SALLES, 2011). Entretanto, neste cenário, muitas empresas ainda 

pecam ao trabalhar com o marketing de causa sob a ótica da responsabilidade social, pois 

esquecem que esse tipo de estratégia não deve ter o lucro como a sua principal finalidade e 

acabam por emitir posicionamentos equivocados e passíveis de serem repudiados pelo 

público.     

Certo é que o ambiente digital intensifica a urgência de apresentar uma postura 

diante dos acontecimentos, no entanto a forma de se posicionar de uma empresa deve 

sempre estar pautada em um amplo planejamento e análise prévia das possibilidades de 

recepção e percepção que os seus públicos terão sobre ela.  Apesar de negativo, casos de 
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crise resultantes de posicionamentos equivocados no ambiente digital têm se tornado cada 

vez mais comuns. Como exemplo disso, temos a marca Farm, objeto de estudo desta 

pesquisa.   

 

4 SOBRE A FARM 

A Farm é uma loja de roupas femininas que surgiu em um pequeno estande numa 

feira de moda, posteriormente transformando-se em uma rede de lojas espalhadas pelo 

Brasil e pelo mundo. Atualmente são mais de 70 lojas, em 22 estados, 1,5 milhões de 

seguidores nas redes sociais, e-commerce com 40 mil acessos únicos e faturamento anual 

superior a 500 milhões de reais7.   

Através da criação de marca e branding, a empresa se intitula como a “marca da 

garota carioca”, demonstrando o orgulho de sua origem que, segundo sua identidade, 

representa as mulheres cariocas e, com um estilo feliz, colorido, vibrante e leve, incentiva 

um estilo de vida inspirador. Assim, segundo a empresa, um dos principais propósitos da 

marca se baseia em estimular a beleza natural das mulheres.   

Em entrevista à Revista Claudia (2017)8, a estilista carioca e fundadora Farm Kátia 

Barros, afirma que no início da década de 1990 queria ir além das referências gringas para 

expressar o estilo de vida do Brasil, e, sobretudo, da mulher carioca. Desse modo, alguns 

itens que fazem parte das características da marca começaram a tomar forma, como a 

brasilidade, modelagens ultra coloridas e estampadas. Com roupas fáceis e confortáveis, a 

marca conquistou o público ao redor do Brasil, transformando consumidoras em fãs, criando 

um grupo próprio autodenominado “farmetes”.    

Enquanto marca, a Farm demonstra em suas redes que estabelece o seu 

compromisso e responsabilidade social com seus colaboradores, clientes, stakeholders9 e 

público de modo geral. A empresa se orgulha e reforça alguns de seus propósitos, como 

                                                 
7 Disponível em <http://sbvc.com.br/farm-bate-recorde-vendas-eua/>. Acesso em 08/08/2021 

8 Disponível em <https://vejario.abril.com.br/cidade/farm-completa-20-anos-com-faturamento-de-meio-

bilhao-de-reais/>. Acesso em 08/08/2021. 

9 stakeholders “são grupos ou organizações que podem influenciar e/ou ser influenciados pelos objectivos da 

organização” (1984, p. 46 cit. por Friedman, 2006). Estes indivíduos podem afetar ou ser afetados, tanto pelas 

ações, como pelas decisões, políticas, práticas ou metas da organização. (ALVEZ, 2014, p. 40) 

https://vejario.abril.com.br/cidade/farm-completa-20-anos-com-faturamento-de-meio-bilhao-de-reais/
https://vejario.abril.com.br/cidade/farm-completa-20-anos-com-faturamento-de-meio-bilhao-de-reais/
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equidade de gênero e o orgulho de ser uma marca majoritariamente feminina. Além disso, 

possui um comitê de igualdade racial e LGBTQIA+, de diversidade e inclusão, demonstrando 

o zelo por um ambiente que cultiva a felicidade para que as pessoas se sintam sempre 

valorizadas e livres para explorarem sua criatividade. A defesa da sustentabilidade, natureza 

e as doações de máscaras feitas durante a pandemia de COVID-19 também são estampadas 

nas redes sociais da marca10.   

De certo modo, esse posicionamento que gera identificação para com os clientes 

também leva ao processo de fidelização, que varia entre outras estratégias mercadológicas 

mais conhecidas, como frete grátis, desconto na primeira compra, entrega rápida e provador 

em casa. Comumente, todos esses planos de marca têm como base o público, o cenário e a 

própria identidade da marca para conquistar cada vez mais consumidores.   

Entretanto, como traz Ramos (2019), a construção de marca deve ser moldada 

pensando nos objetivos de organização para com os consumidores, através de um conjunto 

de atividades que sintetizem a sua gestão, analisando todas as possibilidades para agir com 

coerência e respeito.   

Em teoria, a Farm é uma marca que levanta bandeiras e defende causas, mas na 

prática, possui diversas atitudes e campanhas que são problemáticas. Em 2014, a marca 

lançou uma campanha com uma modelo branca representando Iemanjá, orixá da religião do 

candomblé, se apropriando da cultura afro para promover as vendas, mas nunca 

incentivando a representatividade. A ação gerou grande repercussão negativa entre os 

consumidores e internautas, sendo pauta em diversos sites11, incluindo aqueles que 

discutem questões sobre negritude. Anos depois, a mesma foi criticada ao lançar uma 

camisa com estampa de pessoas escravizadas, mostrando mulheres, homens e crianças em 

situação de servidão. Além disso, casos de plágio, homofobia e gordofobia12 também fazem 

parte do histórico da grife.   

                                                 
10 Disponível em <https://www.instagram.com/p/CSKJ-I3Lh4b/>. Acesso em 08/08/2021. 

11 Disponível em <https://www.geledes.org.br/farm-representa-iemanja-com-modelo-branca-e-causa-

polemica-na-web/>. Acesso em 08/08/2021 

12 Disponível em <https://www.hypeness.com.br/2021/06/farm-possui-historico-de-equivocos-como-a-

estampa-com-escravizados-e-iemanja-na-moda/>. Acesso em 08/08/2021 
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Assim, é possível perceber quantos equívocos aconteceram em campanhas 

promovidas pela própria Farm, demonstrando falta de sensibilidade e respeito pela história 

das pessoas, além de gerar conflito na mente dos consumidores e em sua própria identidade 

enquanto marca. Ao assumir a responsabilidade social para com clientes e a sociedade em 

geral, é extremamente importante agir com transparência, priorizando a verdade e a 

coerência em todas as suas ações.   

Parte da população brasileira, sobretudo as pessoas negras, sofrem com diferentes 

formas de preconceito enraizados na sociedade brasileira, reproduzindo falas, atos e 

ideologias que moldam identidades baseadas nesse preceito (NASCIMENTO, 2016). Para 

grandes marcas como a Farm, que se orgulha e intitula-se como a marca da garota carioca, é 

necessário ter um cuidado especial sobre a influência que exercem perante suas 

consumidoras, na sociedade brasileira e internacional. A imagem da mulher brasileira 

construída socialmente, tanto no imaginário social quanto em sua plenitude, deve 

simbolizar, de fato, a luta, a resistência, a representatividade e todo o significado que a 

população brasileira expressa.   

Marcas nacionais como a Farm possuem uma grande responsabilidade por 

representarem uma nação inteira, sendo necessário ultrapassar os limites da 

superficialidade e do lucro para lutar verdadeiramente pelas bandeiras que defende. Para 

além das estratégias de comunicação, a Internet se tornou um espaço de diálogo e 

pronunciamento das marcas, exigindo um cuidado especial quando se trata de consciência 

social para lidar com a linha tênue entre oportunidade e oportunismo. Através de sua 

relevância, é preciso que marcas como a Farm sejam fiéis aos seus propósitos e 

ressignifiquem os olhares enquanto porta-vozes de debates sociais importantes, para assim, 

impulsionar mudanças estruturais.  

 

5 ANÁLISE DO CASO KATHLEN 

Kathlen Romeu era uma jovem negra de 24 anos, com formação em design de 

interiores, que atuava como vendedora em uma das lojas Farm, da Zona Sul do Rio de 

Janeiro. No dia 8 de junho de 2021, Kathlen, que estava grávida de quatro meses, foi morta 

por um tiro de fuzil no tórax, na comunidade do Lins de Vasconcelos (ESTEVÃO, 2021). 
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Vítima de um cenário brasileiro no qual as operações policiais mal executadas provocam a 

morte de corpos negros, inocentes, periféricos e estigmizados, conforme explicita Paula 

Guimarães (2021).   

De acordo com Rosane Borges (2019), casos como o de Kathlen são reflexos da 

presença de uma necropolítica que assola a sociedade brasileira, ou seja, são reflexos dos 

momentos em que o Estado, guiado por estruturas racistas, sociais e economicamente 

desiguais, decide quem deve morrer ou viver. Conforme explicita a autora, neste cenário 

muitos atores sociais se envolvem, pois a sociedade está imersa sobre uma lógica de 

crueldade e discriminação que impacta principalmente pessoas negras e periféricas 

(BORGES, 2019). Por isso a necessidade de se posicionar diante de casos como esse se 

intensifica cada vez mais, já que diversas esferas sociais tomam consciência dos impactos 

provenientes deste tipo de acontecimento.   

Com a Farm não foi diferente. Impactada com o falecimento da jovem, a marca 

decidiu se posicionar em suas mídias sociais, buscando repudiar a violência e prestar uma 

homenagem. No entanto, a forma como decidiu fazer isso causou grandes polêmicas, 

sobretudo para a sua imagem e reputação enquanto marca, pois divulgaram que iriam 

reverter as comissões das vendas feitas pelo código da Kathlen para prestar apoio a sua 

família. Comissões essas com valor ínfimo se comparado com os altos lucros que a empresa 

obtém diariamente, pois apenas uma porcentagem do valor da venda é direcionada para os 

vendedores, enquanto a maior parte fica para a loja. O posicionamento completo foi 

divulgado no perfil oficial da marca no instagram, com o seguinte texto:  
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Figura 1: Posicionamento Farm 

 

Fonte: Instagram Farm 2021 

 

Não demorou muito para o posicionamento da marca ser alvo de duras críticas e 

represálias, que não se resumiram apenas aos comentários da própria postagem e 

alcançaram outras mídias digitais como, por exemplo, o Twitter. Os usuários apontavam a 

total incoerência do discurso da Farm, pois ficou evidente a insensibilidade da ação e a 

tentativa de se valer de um caso grave de violência para obter lucro. Mesmo que ela tenha 

usado um discurso que buscou esconder a sua verdadeira intenção.   

Esse tipo de ação, que tenta expressar condolência a episódios trágicos como esse, 

apresenta um grande risco de equívoco por firmar-se atrás de um véu de interesse 

mercadológico e financeiro. Movimentos empresariais voltados para o social, como a 

tentativa da Farm, nem sempre demonstram sensibilidade e consciência de cidadania, 

demonstrando mais uma vez o interesse em viralizar com o título de ativismo e 

empoderamento, mas sem deixar de lucrar.   
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Em um mundo movido pela interação tecnológica, em que as notícias são 

rapidamente propagadas pelas redes sociais e os diálogos são promovidos entre pessoas de 

diferentes locais e identidades, não é mais possível manter um discurso vazio de 

humanidade, sobretudo para uma marca com grande relevância nacional. Como traz Borges 

(2014), o consumidor moderno no sistema capitalista atual exerce também um papel 

político, reconhecendo seus direitos, deveres e praticando também o papel de cidadãos no 

ambiente virtual.   

A partir dessa afirmação, o consumidor cidadão (CANCLINI, 1995) abandona a relação 

de audiência dócil e pacata perante as marcas para despertar a racionalidade sociopolítica 

interativa através do diálogo e ações verdadeiramente efetivas, visto que esse é o principal 

público que viabiliza a existência das marcas. Portanto, é a partir do movimento de 

consciência interna do papel enquanto cidadão e consumidor, resultando no encontro da 

vida privada e pública, que compreendemos a importância do poder de consumo e 

influência sobre as organizações, exigindo, assim, mudanças sociais. Desse modo,  

O empoderamento do consumidor como um agente responsável e consciente pelo 
bem estar econômico e social do coletivo, ainda que não esteja sendo entendido 
explicitamente como um poder político na esfera do consumo com impacto na 
esfera pública, tem inspirado e motivado os consumidores a assumirem uma 
atitude de maior vigilância e atenção quanto aos itens consumidos, seja no seu 
sistema de produção, qualidade dos insumos ou consequências para o bem estar 
geral (BORGES, 2014, p. 10)  

O net ativismo, definido por por Felice (2013, p. 54) como uma nova forma de 

ativismo digital em rede e na rede, já é uma realidade na sociedade moderna, abrindo portas 

para que mudanças sejam realmente promovidas pelas grandes empresas em reação às 

exigências dos consumidores, expostas nas redes sociais. No caso da Farm, a grande 

repercussão negativa nas redes sociais levou à retratação pública da empresa através das 

suas plataformas on-line, com uma imagem em preto com a palavra “erramos” centralizada, 

e a seguinte explicação:     

A Farm vem a público se desculpar pela ação que envolveu o uso do código de 
vendedora de Kathlen Romeu nesse momento tão difícil. Com vocês, entendemos a 
gravidade do que representou esse ato, por isso, retiramos o código E957 do ar. 
Continuaremos dando o apoio e suporte à família, como fizemos desde o primeiro 
momento em que recebemos a notícia. (FARM, 2021) 13 

                                                 
13 Disponível em <https://www.instagram.com/p/CP6V_V1jQVo/>. Acesso em 08/08/2021 
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Mesmo que uma atitude básica, esse processo de reconhecimento do erro é algo 

plausível para a Farm, pois muitas organizações em situações de crise parecidas com essa 

buscam a infeliz alternativa de tentar justificar o injustificável. Entretanto, essa atitude está 

longe de suprir todos os problemas que surgiram do infeliz e irresponsável posicionamento 

da marca, ou apagar posicionamentos anteriores e pedidos de desculpas semelhantes. Ao 

integrar o comprometimento com as questões sociais à identidade da empresa, é 

fundamental que seja feito com responsabilidade e coerência. Nesse sentido, as Relações 

Públicas atuam na manutenção do compromisso das empresas com a sociedade em geral.   

Nesse contexto, diante do pronunciamento, os comentários dos consumidores, 

demonstrando nenhuma surpresa com a insensibilidade promovida pela ação da marca, 

reafirmam alguns aspectos dos consumidores modernos, cada vez mais empoderados.   

Hoje, um discurso vazio e previsível divulgado durante a gestão de crise não é mais 

efetivo para retratar a imagem e percepção da marca. O net ativismo diz sobre ação e 

mudança na prática, sendo necessário de fato reconhecer o erro para agir com transparência 

e provar, através de atitudes, as maneiras escolhidas para se retratar.   

Além disso, no sistema capitalista atual, o consumidor está cada vez mais ciente de 

seu poder de compra, escolhendo previamente qual empresa se assemelha aos seus 

propósitos para, então, adquirir seus produtos. Assim, o posicionamento de marca deve ser 

muito bem estabelecido, mantendo-se fiel às causas sociais que defende e ultrapassando a 

superficialidade para aproximar-se da sociedade.   

O cliente não busca apenas comprar das empresas, mas sim estabelecer 

relacionamento e criar conexão com as mesmas. A humanização de marca já é uma 

estratégia cada vez mais presente na identidade de diversas empresas para criar uma ponte 

de mão dupla entre a organização e as pessoas, agindo com sinceridade e personalidade. 

Atentos a cada ação promovida pelas grandes empresas que consomem, os consumidores 

têm a Internet como principal meio para expressar suas opiniões e manter um diálogo 

constante com a empresa. Dessa forma, é preciso ter os públicos como aspecto central de 

cada ação, sobretudo quando voltada para o âmbito social.    

Organizações como a Farm precisam estar conscientes e atentas a esses aspectos, 

pois são eles que influenciarão na sua imagem corporativa, no relacionamento com o seu 

público e no seu desenvolvimento e alcance enquanto marca. No cenário social atual não é 
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mais cabível que as empresas apresentem atitudes tão explícitas e desrespeitosas com os 

valores, realidades e princípios defendidos pelo público, pois seus posicionamentos 

corporativos estão sob constante vigilância e influenciam diretamente na sua permanência e 

crescimento no mercado.    

Sendo assim, atualmente pensar e agir estrategicamente é saber reconhecer e 

analisar as relações sociais e os cenários que envolvem a organização, para assim se criar 

posturas empresariais que sejam compatíveis com o alto grau de responsabilidade que 

possuem socialmente e, principalmente, sobre os públicos com os quais se relacionam. Para 

isso, o trabalho das relações-públicas se faz essencial, construindo uma boa imagem da 

empresa para estabelecer um diálogo entre todos os públicos envolvidos.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do caso analisado, foi possível demonstrar o modo como as empresas vão 

muito além da simples venda de produtos. Ao defender determinadas causas e assumir 

determinados posicionamentos e responsabilidades frente à sociedade, a organização se 

torna parte da vida do consumidor, influenciando no consumo e nas relações sociais. Desse 

modo, o posicionamento é algo que faz parte da identidade da marca, capaz de criar 

conexão com os públicos tornando-a memorável, seja por elementos positivos ou negativos 

(KOTLER; SETIAWAN; KARTAJAYA, 2017).   

Nesse sentido, reflexões sobre as diferentes formas pelas quais as organizações 

optam por se posicionar diante de acontecimentos sociais são de extrema importância, pois 

podem fornecer caminhos e alternativas para que as marcas tenham plena consciência da 

sua responsabilidade social. O profissional de relações públicas, tendo em vista o caráter 

proativo e social cada vez mais emergente em sua atuação, é um importante ator neste 

cenário (TERRA, 2004). Seus conhecimentos e sua capacidade analítica fornecem os 

instrumentos necessários para promover ações e incentivar posicionamentos de marca mais 

assertivos frente aos anseios e expectativas de um consumidor consciente e vigilante.   

Casos trágicos como o de Kathlen acontecem diariamente no Brasil.  Suas vítimas, 

assim como os grupos sociais dos quais participam, são consumidores ou se relacionam com 

empresas e esperam que estas tenham uma postura coerente sobre os casos. A ação da 
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Farm não diz respeito somente sobre a imparcialidade das marcas perante o assassinato de 

uma jovem negra grávida no estado do Rio de Janeiro. Diz também sobre a falta de ações 

práticas do Estado visando a proteção e auxílio às pessoas negras e periféricas, ao poder 

institucional, ao racismo estrutural velado, à violência policial sobre os corpos negros e 

confirmam a justiça seletiva no país, disponível somente à determinadas pessoas de acordo 

com a sua classe, gênero, raça e influência de poder.    

Dessa forma, é primordial que as marcas tenham consciência de que corpos negros 

no Brasil, vítimas de injustiças e tragédias como a de Kathlen, bem como diversos outros 

grupos estigmatizados, necessitam de respostas, amparo e contemplação de direitos, não de 

cupom de desconto ou de empresas que visem lucrar com mortes causadas pela violência 

estatal.  Sendo assim, seus posicionamentos devem ser estrategicamente pensados e suas 

ações voltadas para efetivas mudanças sociais, pois já que se baseiam nas identificações e 

percepções do seu público, é essencial que tenham conhecimento e dados suficientes para 

transmitir o diferencial competitivo da marca.   

 

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados 

 

FARM AND THE KATHLEN’S CASE: ANALYSIS OF BRAND POSITIONING FROM THE 
PERSPECTIVE OF PUBLIC RELATIONS  

 

ABSTRACT 

 

Public Relations is configured as a strategic area, which mediates the relationship between 
organizations and their stakeholders, through communication and management actions, capable of 
generating mutual benefits for those involved. Thus, its performance covers the field of media, 
responsible for ensuring the exchange of information between different actors. With the 
advancement of information and communication technologies, the dynamics of the offline 
environment joined with that of the online and required the creation of new organizational and 
professional strategies. In this context, the positioning of brands, their competitive differential 
stipulated based on the perceptions of their audience, needed to become increasingly present in the 
daily lives of consumers, mainly through social media. However, positioning itself in the digital 
environment involves a series of factors such as, for example, agility, planning and scenario analysis 
that are not always effectively addressed by the actions of organizations and end up generating 
questioning and rejection by consumers, causing crisis situations of Image. This research sought to 
analyze, from the perspective of Public Relations, the positioning of the brand Farm, a women's 
clothing store, in the case of Kathlen Romeu, an employee murdered in a police operation. Through 
bibliographic and documentary methods, it was possible to verify that the Farm was wrong in 
exposing a position that was inconsistent with the desire of its public and with the company's social 
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responsibility, as it sought to use a serious case of violence to make a profit. In addition, the brand 
was against the idea that corporate positioning should be strategically designed according to the 
identifications and perceptions of its audience, in addition to the problems and social demands for 
which it relates and is responsible. Thus, there is a confirmation of the proactive, social and 
conscientious role of the public relations professional as a responsible mediator, to meet and balance 
the business performance with what its audience really expects from it. 

 

Keywords: Brand positioning; Public relations; Farm; Kathlen Romeu case. 
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