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Apresentação

Após dois anos de isolamento social em virtude da pandemia de Covid-19, certamente a
retomada das atividades presenciais será uma das grandes marcas de 2022. Todavia, diante das
incertezas que ainda permeiam o atual cenário pandêmico, o Programa de Pós-Graduação em
Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade
Federal de Goiás (UFG) decidiu por manter o Seminário Internacional de Mídia, Cultura,
Cidadania e Informação (Semic) e o Semic Jovem em formato remoto e com inscrições gratuitas.

A XVI edição do Semic e II Semic Jovem tem como tema central “As redes descentralizadas
na perspectiva midiática da cultura, da cidadania e da informação”, numa compreensão de que o
mundo atual, que cada vez mais erige em redes digitais, é também dotado de descentralizações
que produzem novas significações comunicacionais, culturais, informacionais e cidadãs. Noutros
termos, na perspectiva das mídias, as redes descentralizadas também podem ser espaços de
transformações e de esperanças, que contrastam com modelos hegemônicos e com o próprio
status quo das sociedades contemporâneas. No XVI Semic e II Semic Jovem, tais questões são
abordadas nas conferências e transversalizadas nos Grupos de Trabalho (GTs).

Rosana Maria Ribeiro Borges
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GT 1 – Leitura Crítica da Mídia 
 

A AGENDA DO MEIO AMBIENTE NA MÍDIA: UMA ANÁLISE DA PAUTA AMBIENTAL NO 

FANTÁSTICO 

 

Taynara Flávia Sanches Jorge1 

Tiago Mainieri2 

 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo propõe uma análise da cobertura jornalística a respeito do meio ambiente, especialmente 

em um ano em que as queimadas e o desmatamento atingiram números recordes. Em 2021 o 

desmatamento cresceu em 20% e a Amazônia foi o bioma mais afetado, concentrando 59% das áreas 

desmatadas no ano. Tais dados nos impelem a refletir sobre como a mídia tem abordado a questão 

ambiental, com que frequência surgem na pauta da mídia matérias a respeito do meio ambiente e, 

principalmente, qual é a abordagem dos veículos de comunicação ao tratar o tema. Para tal fim, 

realizou-se, através da análise de conteúdo, um mapeamento da pauta ambiental em todas as edições 

do Fantástico, de janeiro a dezembro de 2021, com ênfase na frequência e no enfoque do tema.  A 

escolha pelo objeto empírico se deu por ser uma revista eletrônica semanal transmitida aos domingos, 

em televisão aberta, com grande audiência no horário e que alcança um público amplo e diverso. Os 

resultados da análise indicaram que a frequência das reportagens com tema ambiental presentes no 

programa, somam aproximadamente 7% do tempo total das 52 edições analisadas (126 horas). Em 

relação ao enfoque, as reportagens foram divididas em algumas categorias com base na abordagem 

das matérias: factual; narrativa; denunciativa; didática;  interpretativa - o que permitiu estabelecer 

cruzamentos com outros dados relacionados às mesmas matérias, como os temas centrais das 

reportagens. Ao categorizá-las sob temas centrais, pudemos também relacionar essa categorização 

com outros dados relevantes, como a presença de informações que apresentassem causas, 

consequências e soluções para os problemas ambientais e relacioná-los às três principais funções 

exercidas pelo Jornalismo Ambiental: informativa, pedagógica e política. Ao serem observados os 

diversos vieses escolhidos, foi perceptível o protagonismo das abordagens factual, narrativa e 

denunciativa que, juntas, exercem função informativa da comunicação, ficando em segundo e terceiro 

plano as funções pedagógica e política, que são essenciais para a conscientização dos cidadãos e a 

mobilização social, no que tange o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Agendamento; Meio Ambiente; Mídia; Fantástico; Jornalismo Ambiental.  

 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da UFG, linha Mídia e Cidadania. E-mail: 

taynara2@discente.ufg.br.  
2 Docente do PPGCOM-UFG, na linha de pesquisa Mídia e Cidadania, da Universidade Federal de Goiás. E-mail: 

tiagomainieri@ufg.br 
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THE ENVIRONMENT AGENDA-SETTING: AN ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL AGENDA IN 

THE FANTÁSTICO 

 

ABSTRACT  
 

This article proposes an analysis of journalistic coverage about the environment, especially in a year 

when fires and deforestation reached record numbers. In 2021, deforestation grew by 20% and the 

Amazon was the most affected biome, concentrating 59% of the areas deforested in the year. Such 

data impel us to reflect on how the media has addressed the environmental issue, how often articles 

about the environment appear on the media agenda and, mainly, what is the approach of the media 

when dealing with the issue. To this end, through content analysis, a mapping of the environmental 

agenda was carried out in all editions of Fantástico, from January to December 2021, with an emphasis 

on the frequency and focus of the theme. The choice for the empirical object was due to the fact that 

it is a weekly electronic magazine broadcast on Sundays, on open television, with a large audience at 

the time and that reaches a wide and diverse audience. The results of the analysis indicated that the 

frequency of reports with environmental themes present in the program, add up to approximately 7% 

of the total time of the 52 analyzed editions (126 hours). Regarding the focus, the reports were divided 

into some categories based on the approach of the materials: factual; narrative; whistleblower; 

didactics; interpretative - which made it possible to establish cross-references with other data related 

to the same subjects, such as the central themes of the reports. By categorizing them under central 

themes, we were also able to relate this categorization with other relevant data, such as the presence 

of information that presented causes, consequences and solutions for environmental problems and 

relate them to the three main functions performed by Environmental Journalism: informative, 

pedagogical and politics. When observing the different biases chosen, the protagonism of the factual, 

narrative and denunciatory approaches was perceptible, which, together, exert an informative 

function of communication, with the pedagogical and political functions being in second and third 

planes, which are essential for the awareness of citizens and social mobilization, with regard to the 

environment. 

 

Keywords: Agenda-setting; Environment; Media; Fantástico; Environmental journalism .  

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

         A questão ambiental se faz presente, no imaginário coletivo, a partir de discursos que 

fundam e legitimam esse tema, materializando-o de diferentes modos e perspectivas. A 

circulação e recirculação de informações e os processos de significação e ressignificação, a 

partir das estruturas midiáticas, é fundamental na percepção acerca das questões ambientais. 

A perspectiva midiática ainda é um dos principais meios de enunciação do tema meio 

ambiente, existindo dentro dessa perspectiva diversas formas de se tratar o tema. Nesse 

sentido, a reflexão a respeito do Jornalismo Ambiental e sobre como o meio ambiente se torna 

13



 

 

pauta nos noticiários é essencial na busca pela inserção da questão ambiental no debate social 

e no papel do jornalismo para o despertar de consciências. 

  Visto que os veículos de comunicação têm o papel social de democratizar a informação 

científica e tecnológica, torna-se essencial a discussão sobre a participação da mídia, suas 

representações e conteúdos, na construção de uma consciência ambiental nos cidadãos. 

Entendendo, também, que o seu discurso deve apresentar um retrato não fragmentado da 

realidade ambiental, de modo que as informações veiculadas funcionem como instrumento 

de pressão e, principalmente, de reflexão sobre o papel de cada um na problemática 

ambiental e na sua solução. 

Considerando este contexto e os desastres ambientais ocorridos nos últimos anos, 

especificamente no Brasil,  há uma urgência em ampliar o acesso à informação ambiental, 

como instrumento para a promoção da cidadania. Principalmente para que as próximas 

gerações tenham consciência e possam propor novas formas de consumo sustentável. 

  Para tanto, buscamos analisar a pauta ambiental no programa Fantástico, no ar desde 

1973 e veiculado aos domingos na Rede Globo, com o objetivo de identificar a frequência e o 

enfoque dado para os diversos temas relacionados ao meio ambiente. O estudo foi orientado 

pelos métodos da análise de conteúdo, partindo da classificação das notícias em categorias 

cujos dados foram analisados posteriormente com base nas funções do Jornalismo Ambiental 

- informativa, pedagógica e política - propostas por Bueno (2007).  

 

2 MÍDIA E MEIO AMBIENTE  

A preocupação com a problemática ambiental surgiu no mundo em resposta ao 

consumismo exagerado, cujo modo de produção esgotava os recursos naturais ameaçando a 

sobrevivência das futuras gerações e o bem-estar dos seres vivos. O interesse dos meios de 

comunicação pela causa ambiental teve início na década de 1960, principalmente na Europa, 

com as conferências da Biosfera, em 1968, do Meio Ambiente, em 1972 e, com a mobilização 

popular por conta dos protestos de ambientalistas.  

Na Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente, em 

junho de 1972, em Estocolmo, afirmava-se que o mundo poderia enfrentar uma crise 

ambiental global. Apontou-se que tal crise seria decorrente dos danos irreparáveis que, por 
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ignorância ou omissão, a humanidade vinha causando ao meio ambiente terrestre, do qual 

depende a vida e o bem-estar humano, assim como o processo de vida na Terra, conforme 

expõem Cenci (2014). 

Para Cenci (2014) a temática ambiental tem sido constantemente abordada nas 

mídias, em especial a dimensão da crise ambiental que já há algum tempo tem se manifestado 

na forma de eventos climáticos catastróficos. Os autores afirmam também que, a dimensão 

ambiental no Estado Democrático de Direito leva à análise do Direito Ambiental enquanto 

instrumento para a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

fundamental, especialmente ao analisar-se a sua efetivação como pressuposto para a 

construção de sociedades sustentáveis.  

De acordo com Cenci (2014) a dimensão do papel do Estado junto a sociedade na 

proteção ambiental ganha uma outra visão ao ser consolidada na Constituição Federal de 

1988. Com a caracterização do meio ambiente como um direito fundamental do cidadão, 

agrega-se ao Estado e aos sujeitos uma nova e maior responsabilidade sobre a garantia de 

acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como condição para a sadia 

qualidade de vida. Tal situação gera a necessidade do equilíbrio entre as dimensões ambiental, 

social e econômica, sendo essas três vertentes essenciais para a construção de um 

desenvolvimento sustentável.  

No Brasil, a questão ambiental ganhou ênfase na mídia com a Conferência Rio 92, de 

onde surgiu o conceito de ‘sustentabilidade’ amplamente difundido pela mídia da época. De 

acordo com a página do Senado Federal, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, marcou o 

momento em que a comunidade política internacional admitiu que era preciso conciliar o 

desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza de forma 

sustentável. Nessa reunião, os países envolvidos reconheceram o conceito de 

desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de proteger o meio 

ambiente.  

O termo meio ambiente possui significados distintos e, para Bueno (2007) parece que 

cada um de nós tem uma definição diferente para a expressão. Por isso, ele traz a definição 

do termo para que possamos seguir na mesma compreensão  
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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) 

 

Tendo em vista a diversidade de assuntos relacionados ao meio ambiente, Bueno 

acredita que a Comunicação Ambiental e o Jornalismo Ambiental podem se interessar por um 

número considerável de pautas e questões que são multi e interdisciplinares. Para ele essa 

multiplicidade impacta a própria cobertura do meio ambiente pela mídia, uma vez que este 

tema pode contemplar vários cadernos, editoriais, matérias e veículos.  

O autor defende também que Comunicação Ambiental e Jornalismo Ambiental são 

conceitos distintos, sendo que a Comunicação Ambiental está relacionada a toda e qualquer 

ação de comunicação a fim de promover ou divulgar a causa ambiental. Já o Jornalismo 

Ambiental diz respeito às manifestações jornalísticas e é conceituado como um processo de 

“captação, produção, edição e circulação de informações (conhecimentos, saberes, resultados 

de pesquisas, etc.) comprometidas com a temática ambiental e que se destinam a um público 

leigo, não especializado” (BUENO, 2007, p. 35). Essa definição é pertinente ao estudo, pois 

aqui focaremos no Jornalismo Ambiental e o seu papel na construção de uma sociedade 

consciente de seus direitos e deveres em relação à preservação do nosso ecossistema. 

Bueno (2007, p. 36) acredita que o Jornalismo Ambiental é, antes de qualquer coisa, 

jornalismo e, por isso, “deve ter compromisso com o interesse público, com a democratização 

do conhecimento, com a ampliação do debate (...) não pode ser utilizado como porta-voz de 

segmentos da sociedade para legitimar poderes e privilégios”. Porém, o autor identifica 

algumas síndromes que têm impedido o cumprimento de suas obrigações. Das cinco 

síndromes identificadas por ele damos destaque à quinta, chamada de “síndrome da baleia 

encalhada” que está relacionada à 

 

[...] espetacularização da tragédia ambiental, com a procura do inusitado e do 

esotérico e o recurso ao sensacionalismo. O Jornalismo Ambiental se ressente desta 

perspectiva acrítica de veículos e jornalistas, que contempla as questões ambientais 

a partir de fatos isolados, de acidentes ambientais espetaculares, como os tsunamis, 

os vazamentos de óleo na Baía de Guanabara, matança de indígenas, incêndios 

incontroláveis de reservas florestais ou aniquilamento em massa da fauna (focas, 

pingüins, peixes, etc.). Esta síndrome significa uma cobertura estática, paralisante, 

do meio ambiente, como se fosse possível (e desejável) ver a questão ambiental 
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isolada de sua dinâmica, de suas causas e, portanto, distante dos grandes interesses 

que a promovem e a sustentam. (BUENO, 2007, p. 38). 

 

Na perspectiva dessa síndrome, o fato é relatado sempre como caso afastado, 

excepcional e de forma intensa, até que de repente não se aborde mais o tema. Ainda sobre 

a síndrome da baleia encalhada, Bueno (2007, p. 38) diz que "o debate e a conscientização 

ambiental não podem limitar-se a uma foto parada, ainda que colorida e de grande impacto, 

porque dependem de uma cobertura mais investigativa que busque enxergar além das 

imagens".  

 Bueno (2007) também traz sua visão a respeito das funções do jornalismo ambiental. 

Ele determina três funções principais: informativa, pedagógica e política, as quais devem 

respectivamente manter a população atualizada acerca dos temas que envolvem a questão 

ambiental, mostrar o problema e o que pode ser feito para corrigi-lo ou freá-lo, e a 

mobilização política, entendida como a mobilização da sociedade para a conservação e 

problematização das causas ambientais. 

Monteiro (2015) corrobora a concepção de Bueno (2007) ao afirmar que o Jornalismo 

Ambiental deve contextualizar extensamente a atuação do homem na natureza. Deve 

apresentar as problemáticas existentes e futuras, os impactos, causas e consequências dos 

desastres ambientais, não apenas noticiando-os, mas sugerindo soluções e incentivando 

ações preventivas, tanto pela população em geral, quanto por parte do Estado e da iniciativa 

privada. Monteiro acredita que a comunicação ambiental 

 

[...] deve ser compreendida de forma ampla, a abranger não somente o caráter 

ambiental, como também os aspectos socioculturais, políticos e econômicos, pois 

deve englobar, impreterivelmente, todas as ações humanas, objetivando a defesa de 

condições ideais para que os cidadãos tenham qualidade de vida. Por sua vez, tem a 

atribuição de educar o seu público, disseminando a formação da cidadania ambiental 

e mobilizando a reflexão sobre os quatro conceitos da sustentabilidade que é agir 

ecologicamente correto, ter gestão economicamente equilibrada, uma sociedade 

socialmente justa e culturalmente diversificada. (MONTEIRO, 2015, n.p.). 

 

Monteiro finaliza defendendo que a mídia reflita e redefina sua atuação frente à 

sociedade para que possa então comunicar para a sustentabilidade. O olhar da mídia sobre as 

questões ambientais é imprescindível de ser refletido, pois é por meio dos veículos de 
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comunicação que estes temas podem ser largamente difundidos e então conquistar espaço 

nos debates públicos. 

3 ESTUDOS EM COMUNICAÇÃO E A TEORIA DA AGENDA  

  No âmbito dos estudos dos efeitos causados pelos meios de comunicação de massa 

sobre a esfera pública, emerge a teoria da agenda, também conhecida como agendamento ou 

agenda-setting, que é a análise teórica acerca da causalidade entre mídia e opinião pública. A 

teoria clássica do agendamento formou-se a partir dos estudos de Maxwell McCombs  e 

propõe que os meios de comunicação de massa não tenham como pressuposto persuadir o 

público, dizendo-os o que pensar sobre determinado tema, mas lhes apresentar sobre quais 

temas se deve ter uma opinião. Para McCombs a mídia tem um papel enfatizador e é capaz 

de repercutir temas e acontecimentos, nas diversas camadas de audiência, estabelecendo um 

elo causal entre mídia e opinião pública. 

 

A ideia teórica central é que os elementos proeminentes na imagem da mídia 

tornam-se proeminentes na imagem da audiência. Aqueles elementos enfatizados 

na agenda da mídia acabam tornando-se igualmente importantes para o público. 

(McCOMBS, 2009, p. 111). 

 

 

Temer e Nery (2004, p. 71) apontam que a teoria da agenda "demonstra que a 

compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social é fornecida 

predominantemente pelos meios de comunicação de massa. A imprensa não diz às pessoas o 

que pensar, mas sobre que temas deve pensar". Para as autoras, o receptor inclina-se a aceitar 

a representação apresentada pela mídia como a realidade, especialmente no que tange aquilo 

com que ele não tem nenhuma outra fonte de informação. Wolf salienta que a dependência 

cognitiva da mídia, de acordo com a agenda-setting, implica um impacto direto (ainda que não 

imediato) sobre os receptores, que se configura, segundo ele, em dois níveis: “a. a ‘ordem do 

dia’ dos temas, argumentos, problemas presentes na agenda da mídia; b. a hierarquia de 

importância e de prioridade com que esses elementos estão dispostos na ‘ordem do dia’. 

(WOLF, 2005, p. 146) 

Como parte dos estudos dos efeitos a longo prazo, os estudos de McCombs elaboram 

um entendimento de que esses efeitos são ilimitados, cognitivos e adquiridos ao longo do 
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tempo. Enquanto os estudos dos efeitos imediatos focaram na mudança de atitudes e 

opiniões, McCombs passou a analisar o poder da mídia na formação da opinião pública. 

McCombs ressalta que  

 

[...] a Teoria da Agenda não é o retorno à teoria da bala ou hipodérmica sobre os 

poderosos efeitos da mídia. Nem os membros da audiência são considerados 

autômatos esperando para serem programados pelos veículos noticiosos. Mas a 

Teoria da Agenda atribui um papel central aos veículos noticiosos por serem capazes 

de definir itens para a agenda pública. (McCOMBS, 2009, p. 24). 

 

Para McCombs (2009), as notícias nos apresentam os últimos acontecimentos e as 

alterações de cenários que estão distantes do que vivemos e conhecemos empiricamente.  Ao 

escolher estes temas, os veículos de comunicação levam a atenção das pessoas para estes 

acontecimentos e influenciam suas percepções para as questões mais importantes do dia. O 

autor entende que os temas que são enfatizados nas notícias acabam sendo entendidos, ao 

longo do tempo, como importantes pelo público. Dessa forma, a saliência da agenda da mídia 

transfere-se para a agenda pública, ou seja, a agenda da mídia estabelece a agenda pública. 

 

Ao  longo  do  tempo,  os  tópicos   enfatizados   nas  notícias  tornam-se   os assuntos 

considerados  os  mais  importantes pelo público. A agenda da mídia torna-se,  em  

boa  medida,  a  agenda  do  público.  Em  outras  palavras,  os veículos jornalísticos 

estabelecem a agenda pública. Estabelecer esta ligação com  o  público,  colocando  

um  assunto  ou  tópico  na  agenda  do  público  de forma  que  ele  se  torna  o  foco  

da  atenção  e  do  pensamento  do  público – e, possivelmente,  ação – é  o  estágio  

inicial  da  formação  da  opinião  pública (McCOMBS, 2009, p.18). 

 

A teoria da agenda, de McCombs, defende que a relevância de um determinado tema 

na opinião pública está diretamente relacionada à sua expressividade na mídia, ou seja, ao 

seu teor noticioso. Para McCombs, há intensa relação entre as informações veiculadas pela 

mídia e o debate da opinião pública. E mesmo aqueles indivíduos que não consomem a mídia, 

e seus conteúdos noticiosos, estão expostos à opinião pública e, consequentemente, 

compartilham os mesmos conteúdos que permeiam nos meios de comunicação.  

De tal maneira, quanto maior a repetição de determinados conteúdos na mídia, mais 

eles serão abordados fora da mídia. Os assuntos veiculados pelos meios de comunicação são 

absorvidos pelo público devido à redundância usada como estratégia. Porém, não basta 

apenas a repetição, pura e simplesmente, dos assuntos, mas da redundância como parte de 
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um método de aprendizagem casual, conforme explica McCombs (2009) através de Paul 

Lazarsfeld:  

 

Este processo de aprendizagem contínuo e virtualmente invisível é uma instância 

cívica de um fenômeno maior, a aprendizagem casual dos mass media. Muito tempo 

atrás, Paul Lazarsfeld descreveu a comunicação de massa como uma sala de aula 

informal onde os estudantes continuamente entram e saem, algo muito parecido ao 

que fazem alguns estudantes nas salas de aula formais, nas quais nem sempre 

prestam atenção plena mesmo quando estão fisicamente presentes. Mas as pessoas 

aprendem dos mass media. Elas aprendem um montão de fatos, muitos dos quais 

elas incorporam em suas imagens e atitudes sobre uma variedade de objetos. Elas 

também aprendem sobre os mais importantes temas do momento, incorporando a 

agenda dos mass media em suas próprias agendas dos tópicos centrais do que a 

sociedade enfrenta (McCOMBS, 2009, p. 80). 

 

Um outro fator relevante para o debate acerca da função midiática está relacionado  à 

educação e como ela interfere no agendamento da mídia. McCombs observou em suas 

pesquisas o gradual crescimento do número de temas na agenda pública, conforme o 

aumento dos níveis de educação formal. Assim, à medida em que os índices de escolaridade 

aumentavam, a agenda pública dava relevância a temas que antes não eram abordados. Se 

entre os anos 1940 e 1960, “uma única categoria, assuntos internacionais, dominava 

amplamente a agenda pública” (McCombs, 2009, p. 70), outros temas ganharam o interesse 

do público, que passou a ser mais instruído.  

 

Estes temas menores, como são os casos do meio ambiente, a educação e a saúde, 

não aparecem tão frequentemente, nem sua duração no palco é tão longa. Mas eles 

aparecem apesar da limitada amplitude da agenda pública, como resultado da 

influência crescente da educação nas perspectivas do público sobre os tópicos do dia 

(McCOMBS, 2009, p. 71). 

 

McCombs defende que a principal razão para os efeitos positivos do agendamento é o 

que ele denomina como necessidade de orientação. Para o autor, a sociedade está em 

constante aprendizagem e a mídia é parte fundamental nesse processo, dando respostas para 

diversas questões, em especial aquelas com as quais os indivíduos não têm contato imediato. 

O motivo impulsionador da adesão da agenda da mídia é a ausência de conhecimento que 

temos acerca de diversas questões pertinentes aos mais variados temas. Quanto menos 

conhecimento acerca dos determinados assuntos, maior é a tendência de adotar as opiniões 

estabelecidas pelas mídias. E, como não temos conhecimento empírico ou científico acerca da 
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maioria dos temas levantados pela agenda, a aquisição das informações passa a ser 

condicionada à necessidade de orientação. Sendo assim, quanto maior é a  necessidade de 

orientação em relação a determinados assuntos, maior é a possibilidade de elas se orientarem 

para tais assuntos na mídia.  

Logo,  embora os meios de comunicação não sejam a única fonte de informação, pois 

existem outras formas com as quais nos relacionamos e nos informamos a respeito de diversos 

temas, compreende-se que os meios de comunicação, se tornam essenciais  para a definição 

daquilo  que  as  pessoas  irão discutir e formar opiniões. 

 

  4 A PAUTA AMBIENTAL NO FANTÁSTICO 

4.1 Procedimentos metodológicos 

 

O estudo em questão parte de uma pesquisa descritiva-exploratória, de natureza 

qualiquantitativa, com base na metodologia da Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2011). Com base nos conceitos da análise de conteúdo (AC), fizemos um agrupamento dos 

materiais selecionados nas edições do programa Fantástico - exibido pela Rede Globo aos 

domingos, que compreendem o período de janeiro a dezembro de 2021. A partir da temática 

pertinente a este estudo, foram observados a frequência e o enfoque das matérias sobre meio 

ambiente na pauta da revista eletrônica. 

 

O tema, enquanto unidade de registro, corresponde a uma regra de recorte (do 

sentido e não da forma) que não é fornecida, visto que o recorte depende do nível 

de análise e não de manifestações formais reguladas. Não é possível existir uma 

definição de análise temática, da mesma maneira que existe uma definição de 

unidades linguísticas. (BARDIN, 2011, p. 135). 

 

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011), é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza processos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens. Optou-se pela análise de conteúdo por ser um método que 

possibilita mapear numericamente os dados e analisá-los qualitativamente, através da 

inferência dos dados.  
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  A opção pelo Fantástico se deu por ser um programa semanal em formato de revista 

eletrônica que une, de acordo com a própria emissora, reportagens jornalísticas, 

documentários, denúncias, esporte, humor, dramaturgia, música e ciência. Além de ser um 

dos programas mais tradicionais da Rede Globo - no ar há quarenta e nove anos - a revista 

eletrônica é líder de audiência em seu horário desde a sua estréia3.  

  O recorte temporal foi determinado por 2021 ser o terceiro ano consecutivo em que o 

Brasil atinge níveis recordes de desmatamento, tendo um aumento de 20% nas taxas.4 O 

Portal G1 trouxe dados do MapBiomas5 que apontam a perda de 16.557 km² da cobertura de 

vegetação nativa em todos os biomas, sendo a Amazônia o bioma mais afetado concentrando 

59% da área desmatada e 66,8% dos alertas de desmatamento em 2021. Segundo a 

reportagem, a Amazônia e o Cerrado representam 89,2% da área desmatada em 2021 e a 

agropecuária foi apontada como responsável por mais de 97% do desmatamento no país, 

seguido pelo garimpo, o segundo maior motivo.    

  A análise foi construída de acordo com o que Bardin (2011) chama de “análise 

categorial”, uma classificação que leva em consideração a frequência da presença de 

determinados elementos de significação. Sendo assim, todas as informações coletadas, a 

partir das 52 edições do programa veiculadas em 2021, foram classificadas de acordo com o 

seguinte critério de categorização: tema macro, abordagem, e presença de informações que 

conscientizem a sociedade a respeito do problema. Além disso, foi analisado o espaço que as 

matérias com o tema ambiental ocupam nas edições do programa. Após a classificação inicial, 

relacionamos os temas das matérias com as funções do jornalismo ambiental, segundo Bueno 

(2007): informativa, pedagógica e política. Para separar as notícias de acordo com as 

abordagens - definidas pelos autores como: Factual, Narrativa, Denunciativa, Didática e 

                                                 
3 Informações obtidas na coluna Splash do Portal Uol, que usou como fonte as informações do Kantar Media. 

Disponível em https://www.uol.com.br/splash/noticias/ooops/2021/12/22/globo-cai- 

fantastico-fecha-ano-com-o-menor-ibope-desde-1973.htm. Acessado em 24/07/2022 
4 Dados disponíveis em: https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/07/18/desmatamento-em-2021- 

aumentou-20percent-aponta-levantamento-do-mapbiomas.ghtml. Acessado em 24/07/2022 
5 O MapBiomas é uma rede colaborativa, formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia, que revela 

as transformações do território brasileiro, por meio da ciência, tornando acessível o conhecimento sobre o uso 

da terra, a fim de buscar a conservação e combater as mudanças climáticas. Produz mapeamento anual da 

cobertura e uso da terra desde 1985, valida e elabora relatórios para cada evento de desmatamento detectado 

no Brasil desde janeiro de 2019 e monitora a superfície de água e cicatrizes de fogo mensalmente desde 1985. 

Informações obtidas no portal https://mapbiomas.org/. 
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Interpretativa - levamos em conta a predominância da abordagem definida, já que as matérias 

podem ter mais de uma abordagem presente em sua narrativa.  

Neste trabalho, a constituição do corpus seguiu as regras definidas por Bardin (1988) 

e apontadas por Duarte e Barros (2012, p. 292), que são respectivamente as regras da: 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Valemos-nos, então, de um 

corpus de mais de 80 matérias com temas ambientais (divididos em macro temas, na análise) 

ao longo das 52 edições do Fantástico - o show da vida, durante todo o ano de 2021. 

 

4.2 A questão ambiental no Fantástico - análises  

 

Durante todo o ano de 2021, o Fantástico veiculou 88 matérias com a temática 

ambiental em 52 programas, o que equivale a uma média de 1,6 matérias relacionadas ao 

meio ambiente por edição. Apenas 7 edições não tiveram nenhuma reportagem relacionada 

ao tema e, em contrapartida, 2 edições apresentaram 4 matérias, cada uma, cujo assunto 

tinha alguma relação com o meio ambiente. Além da frequência da pauta ambiental nas 

edições do programa, também foi analisado o tempo de duração das matérias em comparação 

ao tempo total da edição. No total, as edições do Fantástico somam mais de 126 horas de 

duração, enquanto o tempo das matérias com pauta ambiental veiculadas no programa têm, 

juntas, pouco mais de 9 horas, ocupando aproximadamente 7% da programação, como 

apresentado no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Tempo de duração das edições x tempo de duração das matérias com pauta ambiental 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 
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Foram consideradas como ‘pauta ambiental’ todas as reportagens que abordaram, de 

alguma forma, temas relacionados ao meio ambiente e tudo que o envolve, inclusive a 

questão animal (inclusive o que tange animais domésticos), os povos indígenas, descobertas 

científicas a respeito de animais (extintos ou não) e tudo aquilo que envolve os aspectos da 

natureza, seus elementos e fenômenos. As diversas matérias foram agrupadas em temas 

macro, para verificarmos os principais enfoques do programa, conforme descritos no Quadro 

1. 

Quadro 1: Agrupamento de temas com viés ambiental 

 

Temas Descrição Nº de 

matérias 

% do total 

Fenômenos Climáticos e 

Ambientais 

Noticiam fenômenos ou desastres 

climáticos ou naturais, como 

tempestades, deslizamentos, 

tremores, enchentes, escassez 

hídrica, tornados e etc.  

30 34% 

Exploração ou Destruição 

Ambiental  

Abordam as diversas formas de 

exploração ambiental, como 

desmatamento, garimpo, queimadas, 

poluição, entre outras formas de 

destruição do meio ambiente 

26 29% 

Questão Animal Reportagens cujo foco são os 

animais, selvagens ou domésticos 

22 25% 

Ciência Descobertas ou avanços científicos 

relacionados ao meio ambiente, no 

geral. Inclusive, a respeito de fósseis 

ou animais já extintos. 

6 7% 

Povos Indígenas Apresentam informações sobre a 

questão ambiental com o viés dos 

povos indígenas e de como a 

exploração de suas terras os afetam 

diretamente 

4 5% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

À vista desta classificação, nota-se que mais de 60% das matérias, no período 

analisado, são referentes a desastres ou fenômenos climáticos e/ou ambientais e a exploração 
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ou destruição ambiental. A maior parte das reportagens aborda, de modo geral, situações ou 

tragédias causadas por enchentes, terremotos, tempestades, nevascas, erupções vulcânicas e 

incêndios pelo mundo. Em seguida, as matérias que retratam a degradação ambiental, como 

desmatamento, queimadas, garimpos ilegais, poluição dos mares, pesca predatória e 

aquecimento global ocupam parte significativa da pauta do programa. A questão animal 

também é bastante discutida no programa, desde denúncias de maus tratos a curiosidades 

sobre a vida selvagem dos animais ao redor do mundo. Em contrapartida, assuntos 

relacionados aos povos indígenas têm pouca expressão na pauta do programa. 

Além de mapear os principais temas relacionados ao meio ambiente, também foi analisada a 

abordagem e a presença de informações que conscientizem a sociedade a respeito do 

problema. Classificamos as abordagens das matérias em Factual, Narrativa, Denunciativa, 

Didática e Interpretativa, como apresentadas no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Classificação das matérias de acordo com abordagens 

 

Abordagem Descrição Nº de 

matérias 

% do total 

Factual Matérias, geralmente de até um 

minuto, cujo foco é apenas informar 

os fatos 

19 22% 

 

Narrativa A abordagem das reportagens é 

centrada na história das personagens 

envolvidas com o fato e vão de dois a 

quatorze minutos de duração 

26 29% 

Denunciativa O objetivo principal dessas matérias 

é denunciar crimes ou 

irregularidades, mas não aborda 

causas e consequências das 

atividades denunciadas 

10 11% 

Didática São reportagens longas, acima de 

cinco minutos, que tem como 

característica explicar a 

funcionalidade de algo, geralmente 

relacionadas à vida dos animais 

selvagens ou à descobertas 

6 7% 
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científicas 

Interpretativa As matérias com essa abordagem são 

longas, e tratam os fatos de forma 

mais aprofundada, com explicações 

detalhadas, entrevistas com 

especialistas, dados científicos e etc 

27 31% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Com  esse  entendimento,  elaboramos  uma  nova  filtragem  à  base  de  dados 

analisada, estabelecendo uma relação entre as categorias “Temas” e “Abordagens”, para 

observarmos a predominância de abordagens em relação a cada tema macro categorizado. 

Os dados da Tabela 1 nos indicam que a maior parte das notícias com abordagens factual e 

narrativa estão relacionadas a fenômenos climáticos6, em seguida as abordagens didática e 

denunciativa estão mais presentes nas matérias relacionadas à questão animal, embora, nesta 

categoria, a predominância seja de matérias com abordagem narrativa7. Por fim, as 

reportagens com abordagem interpretativa são, na grande maioria, as que tratam de temas 

como exploração e destruição ambiental. 

 

Tabela 1: Classificação das matérias quanto à abordagem versus temas 

 

 Abordagem 

Factual 

Abordagem 

Narrativa 

Abordagem 

Didática 

Abordagem 

Denunciativa 

Abordagem 

Interpretativa 

Fenômenos 

Climáticos e 

Ambientais 

17 9 0 0 4 

Exploração ou 

Destruição 

Ambiental  

2 7 0 3 14 

Questão 

Animal 

0 7 5 6 4 

                                                 
6 incluídas nesta categoria estão as notícias sobre desastres, tragédias e fenômenos climáticos, ambientais ou 

naturais que afetam comunidades ou biomas.  
7 a maioria das reportagens com abordagem narrativa, sobre questão animal, apresenta como personagem 

principal da história as pessoas envolvidas e não os animais. 

26



 

 

Ciência 0 2 1 0 3 

Povos 

Indígenas 

0 1 0 1 2 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Na Tabela 2, estabelecemos um cruzamento entre as categorias desenvolvidas  para  

análise  de  conteúdo, a fim de mapear quantas matérias - de cada tema - apresentam não 

apenas os fatos, mas, principalmente, as causas e consequências dos mesmos, além de indicar 

as ações necessárias para resolver as situações em questão. A célula destacada, na cor verde,  

mostra que a categoria tema “Exploração ou Destruição Ambiental” tem o maior número de 

reportagens que abordam mais profundamente as causas, consequências e atitudes 

necessárias para que o problema apresentado seja resolvido. Quando comparamos estes 

dados com os apresentados na Tabela 1, observamos que grande parte das matérias cujo tema 

macro trata da exploração ambiental se encaixam na abordagem interpretativa, pois trazem 

informações mais detalhadas e completas a respeito do assunto. Em contrapartida, a célula 

em vermelho indica que a categoria “Fenômenos Climáticos e Ambientais” apresenta o maior 

número de matérias que apenas informam os fatos ou narram a história dos personagens 

envolvidos, sem trazer informações mais aprofundadas sobre o tema. Outra categoria, 

destacada na cor laranja, que chama a atenção pelo grande número de reportagens narrativas 

e denunciativas (Tabela 1), mas que apenas uma trata o assunto de forma mais detalhada é a 

“Questão Animal”.  

 

Tabela 2: Abordagem versus presença de informações que conscientizem os indivíduos 

 

 Explica causas, consequências e 

ações necessárias para resolver 

o problema 

Apenas informa ou narra 

história dos personagens 

Fenômenos Climáticos e 

Ambientais 

4 26 

Exploração ou 

Destruição Ambiental  

18 8 

Questão Animal 1 21 
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Ciência 2 4 

Povos Indígenas 2 2 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 

 

Por fim, fizemos o comparativo entre os temas das matérias e as funções do jornalismo 

ambiental, estabelecidas por Wilson Bueno (2007). Bueno (2007) entende que o Jornalismo 

Ambiental cumpre inúmeras funções, mas ressalta três delas: informativa, pedagógica e 

política.  

Dentre elas, apenas as notícias que desempenham função informativa não seriam 

capazes de orientar os cidadãos para a ação, pois, embora apresentem, de certa forma, o 

impacto da ação humana sobre o meio ambiente e as consequências na qualidade de vida, 

apenas apresentam os fatos. As matérias relacionadas à função pedagógica já tem como 

característica a explicação das causas e soluções para os problemas ambientais, além da 

indicação de caminhos (que incluem a participação dos cidadãos) para a superação desses 

problemas. Por sua vez, as reportagens com função política tem o objetivo de provocar a 

mobilização dos indivíduos frente à questão ambiental e, inclusive, incitar a vigilância sobre 

as ações do estado e suas políticas ambientais.  

 

Tabela 3: Classificação das matérias por tema versus funções do jornalismo ambiental 

 

 Fenômenos 

Climáticos e 

Ambientais 

Exploração 

ou 

Destruição 

Ambiental  

Questão 

Animal 

Ciência Povos 

Indígenas 

Função 

Informativa 

26 8 21 4 2 

Função 

Pedagógica 

4 9 1 2 1 

Função 

Política 

0 9 0 0 1 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022) 
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É possível observar, com esse comparativo, que grande parte das matérias veiculadas 

no Fantástico, desempenham função informativa, em especial as relacionadas aos fenômenos 

e/ou desastres climáticos e ambientais e à questão animal. Do lado oposto, a função com o 

menor número de reportagens relacionadas a ela, é a função política. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade atual da discussão ambiental é inegável nos mais diversos âmbitos 

(energéticos, sociais, climáticos, etc). Ao analisarmos a pauta ambiental do Fantástico, 

durante o ano de 2021, algumas apurações se apresentam de forma clara. Embora apenas 

sete edições - dentre as cinquenta e duas analisadas - não tenham nenhuma matéria com viés 

ambiental e ao longo de quarenta e cinco programas tenhamos identificado oitenta e oito 

reportagens que abordam o tema, é notório que boa parte delas apenas informam os 

acontecimentos, sem, necessariamente, se aprofundar nas causas, consequências e soluções 

dos problemas ambientais.   

É interessante observar que o maior número de reportagens, no período analisado, 

está relacionado a fenômenos e desastres climáticos ou ambientais. Esses fenômenos afetam 

diretamente comunidades e biomas, no mundo todo, tirando a vida de pessoas e animais, e, 

mesmo assim, boa parte dessas matérias tem abordagem factual. Tais matérias apenas 

narram os fatos ou as histórias das personagens envolvidas, não apresentam as causas nem 

as soluções do problema e acabam desempenhando somente uma função informativa.  

Após as percepções e constatações acerca das matérias analisadas, a pesquisa 

evidencia que a pauta ambiental está presente em quase todas as edições que foram 

mapeadas e é, portanto, um tema recorrente no veículo. Todavia, a maior parte das matérias 

trazidas pelo programa tendem a priorizar os enfoques factuais, denunciativos e narrativos, 

de modo que essas reportagens exploram de forma mais superficial a problemática ambiental. 

Ao serem observados os diversos vieses escolhidos, foi perceptível o protagonismo das 

abordagens factual, narrativa e denunciativa que, juntas, exercem função informativa da 

comunicação, ficando em segundo e terceiro plano as funções pedagógica e política, que são 

essenciais para a conscientização dos cidadãos e a mobilização social, no que tange o meio 

ambiente. 
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RESUMO 

 

A teoria das representações sociais considera a construção da compreensão e da comunicação como 

sendo uma modalidade de conhecimento particular, sendo ainda abordada enquanto transformação 

de ideias para uma convergência comum e partilhada. Em um ambiente onde o uso de dispositivos 

tecnológicos se tornou algo cotidiano, e o volume informacional passou a ser uma realidade, 

compreender as manifestações sociais veiculadas nas redes digitais face às representações sociais é 

algo de grande importância. Neste cenário, se destacam questões relativas às associações ou 

construções que remetem aos sujeitos participantes ou representados nas falas (trans)criadas em 

rede. Neste sentido, este artigo tem como objetivo desenvolver um estudo sobre as representações 

sociais no contexto da rede social Twitter associadas ao termo “coisa de pobre”. A partir disso, é 

apresentado um esquema de extração de dados baseado na utilização da API do Twitter. São 

considerados tweets veiculados durante o período compreendido entre Janeiro e Junho de 2022. A 

geração de informação explora o uso de soluções computacionais, aplicadas em uma abordagem 

baseada no processo Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in 

Databases - KDD). Para geração dos resultados são utilizados algoritmos de processamento de 

linguagem natural, voltados ao agrupamento de dados (TFIDF e k-means) e à geração de indicadores. 

Tais indicadores são estruturados por meio de grafos de similitude, utilizando o software de análise 

textual Iramuteq, sendo explorados em uma perspectiva que se ampara no aporte teórico de 

representações sociais, de maneira a desenvolver reflexões e análises sobre a forma com que 

conteúdos divulgados no Twitter em torno do termo “coisa de pobre” se relacionam, se segmentam e 

se contrapõem. Os resultados alcançados revelam dois padrões principais relacionados aos tweets 

analisados, o primeiro orbitando o cômico e o entretenimento, e o segundo indo ao encontro a 

questões de consumo e relações interpessoais. 

 

Palavras-chave: Redes sociais;  Twitter; Representações sociais; Análise de dados.  
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POOR THING: ANALYSIS BASED ON THE SOCIAL REPRESENTATIONS THEORY 

ON TWITTER 

 

ABSTRACT  
 

The theory of social representations considers the construction of understanding and communication 

to be a particular type of knowledge, and is also approached as a transformation of ideas towards a 

common and shared convergence. In an environment where the use of technological devices has 

become a daily thing, and the informational volume has become a reality, understanding the social 

manifestations transmitted in digital networks in the face of social representations is something of 

great importance. In this scenario, issues related to associations or constructions that refer to the 

subjects participating or represented in the (trans)created in the network stand out. In this sense, this 

article aims to develop a study on social representations in the context of the social network Twitter 

associated with the term “poor thing”. From this, a data extraction scheme based on the use of the 

Twitter API is presented. Tweets transmitted during the period between January and June 2022 are 

considered. The generation of information explores the use of computational solutions, applied in an 

approach based on the Knowledge Discovery in Databases (KDD) process. To generate the results, 

natural language processing algorithms are used, aimed at grouping data (TFIDF and k-means) and 

generating indicators. Such indicators are structured through similarity graphs, using the Iramuteq 

textual analysis software, being explored in a perspective that is supported by the theoretical 

contribution of social representations, in order to develop reflections and analyzes on the way in which 

content disseminated on Twitter around the term “thing for the poor” are related, segmented and 

opposed. The results reveal two main patterns related to the analyzed tweets, the first orbiting the 

comic and the entertainment, and the second going against issues of consumption and interpersonal 

relationships. 

 

Keywords: Social networks; Twitter; Social Representations; Data analysis. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

É lugar-comum pontuar a influência das tecnologias da internet na sociedade, dadas 

as inúmeras possibilidades deste espaço. O presente texto se interessa pelas perspectivas 

informacionais e comunicacionais proporcionadas pela internet, a partir da ascensão das 

redes sociais. As interações e construções dentro das redes sociais dão indícios de que a 

circulação de informações nestes meios compõem um momento da comunicação e 

estruturam representações de objetos, temas e acontecimentos, dentre outros.   Este artigo 

apresenta um estudo sobre as representações sociais identificadas a partir de postagens no 

Twitter com uso do termo “Coisa de Pobre”. As redes sociais são espaços que proporcionam 

visibilidade e legitimidade aos conteúdos veiculados e discutidos pelos usuários. 
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     Para tanto, primeiramente, o artigo apresenta discussões teóricas sobre as redes 

sociais. Em seguida aborda o conceito de representações sociais e conceituações sobre a 

pobreza. Por fim, apresenta a metodologia, em que foi empregado como instrumento 

metodológico o processo Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge 

Discovery in Databases - KDD), cujo objetivo é promover um roteiro para a identificação de 

padrões em conjuntos de dados por meio do uso de soluções computacionais. Os resultados 

são discutidos à luz das teorias de representações sociais. 

 

2 REDES SOCIAIS 

 

Os avanços tecnológicos observados a partir da segunda metade do século XX geraram 

um cenário de verdadeira revolução na geração, manipulação e circulação de informação. 

Além disso, o desenvolvimento de soluções computacionais inteligentes permitiram a criação 

de técnicas e modelos especialistas voltados à descoberta de conhecimento a partir de 

grandes volumes de dados.  Lévy (1993) afirma existir uma relação direta entre a inteligência 

coletiva e tais tecnologias. A inteligência coletiva pode ser descrita como uma inteligência 

distribuída, conectada, coordenada e valorizada, que promove e potencializa a mobilização de 

competências de seus entes, neste caso, sob o viés da exploração dos recursos tecnológicos, 

com relação a capacidades humanas como escrita, oralidade, organização e inferência 

(CONFORTO et al., 2018). 

Este cenário de evolução foi palco do nascimento e advento da Internet, que acabou 

por possibilitar uma alteração de paradigmas no comunicar-se, possibilitando pessoas a 

ultrapassarem limites geográficos e se inserissem enquanto personagens ativos na criação de 

conteúdo em rede. Tais fatores são característicos da chamada Web 2.0, termo originalmente 

proposto por O’Reilly (2005), que se refere a uma ampliação das possibilidades de uso da 

Internet enquanto uma plataforma de construção colaborativa de sentidos e opiniões. 

No ambiente da Web 2.0 surgem as redes sociais digitais, com a proposta de serem 

ambientes de interação social através dos quais pessoas conectadas criam e compartilham 

informações. No contexto das redes sociais se observa a consolidação de grupos ou 

comunidades virtuais, diretamente delimitados por um espaço específico proporcionado 

pelas plataformas ou por meio de assuntos ou temáticas em comum. 
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A comunicação enquanto processo de interacção e vice-versa é uma ideia 

central na análise comunicacional das tecnologias multimédia. Este 

fenómeno estabeleceu novos conceitos de espaço e tempo na interacção 

social digitalmente mediada – dos quais emergem novas e diferenciadas 

formas de sociabilidade – e na interacção com sistemas informáticos. A 

comunicação como interacção identifica relações e estabelece vínculos 

numa dimensão virtual, colectiva e numa lógica de rede. (AMARAL, 2016b, p. 

85). 

 

  O acesso democratizado à Internet fez com que as redes sociais digitais assumissem a 

liderança em termos quantitativos em número de usuários (XAVIER et al., 2020). Dados 

revelam que aproximadamente 59% da população mundial possui acesso a algum tipo de rede 

social, o que totaliza cerca de 4,7 bilhões de pessoas4. Especificamente para a rede social 

Twitter, o número de usuários em Julho de 2022 é de aproximadamente 448 milhões, sendo 

que no Brasil esse número ultrapassa os 18 milhões de pessoas5, o que proporciona um grande 

volume de mensagens publicadas e uma alta interação entre usuários. 

  Tal cenário gera uma oportunidade de exploração em estudos na área de 

representações sociais, uma vez que as comunicações que são realizadas por meios das redes 

sociais digitais ocorrem de maneira intensa com participação de um número expressivo de 

pessoas, seja na construção ou na disseminação de mensagens (VITALI et al., 2022), 

permitindo ainda a exploração de soluções de análise provenientes da mineração de dados 

deste cenário de Análise de Redes Sociais (ARS) característico de um universo Big Data. 

 

Um dos aspectos mais relevantes da ARS é a detecção das consequências das 

estruturas sociais sobre indivíduos e grupos. O padrão de interacções sociais 

dos actores têm consequências directas sobre estes, tal como o modelo de 

relações de um colectivo tem efeitos directos sobre a dinâmica desse grupo. 

Um actor, enquanto entidade social, pode classificar-se em diferentes tipos 

e permite diversas formas de agregação. (AMARAL, 2016b, p. 107). 

 

A definição de ARS potencializa um alinhamento para com diferentes vertentes e 

problemas de pesquisas, possibilitando a realização de estudos de relações e fenômenos que 

                                                 
4 The Global State of Digital in July 2022. We are Social. Disponível em:  

https://wearesocial.com/uk/blog/2022/07/ the-global-state-of-digital-in-july-2022/. Acesso em 3 Ago. 2022. 
5 Forecast of the numbers of Twitters users in the World from 2017 to 2025. Disponível em: 

https://www.statista.com/forecasts/1146722/twitter-users-in-the-world. Acesso em: 3 Ago. 2022. 

35



 

 

ocorrem dentro de grupos. Além disso, como abordado por Amaral (2016b), é possível realizar 

a análise de estruturas sociais que são reveladas por meio das ligações que ocorrem entre um 

grupo de participantes de uma rede. 

 

3 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

O conceito de representações sociais foi definido primeiramente pelo pesquisador 

romeno Serge Moscovici. A teoria aponta as representações como fenômenos que constroem 

a compreensão e a comunicação, sendo uma modalidade de conhecimento particular, 

também entendida como a transformação das ideias em senso comum (ROCHIRA et al., 2020). 

É a partir desse senso comum que os comportamentos são elaborados.  

 Em seus estudos, Moscovici (2012) define as representações sociais como “uma 

modalidade de conhecimento particular tendo a função de elaboração dos comportamentos 

e da comunicação entre indivíduos.”  (MOSCOVICI, 2012, p.27). Elas constroem a realidade e 

são sempre a representação de alguém e de alguma coisa. Representações sociais são um 

corpo organizado de conhecimento e uma atividade psíquica que permite aos indivíduos 

tornar inteligível a realidade física e social. Elas se inserem em grupos sociais ou nas trocas 

cotidianas e liberam os poderes de sua imaginação. Assim, "as representações sociais se 

apresentam como uma rede de ideias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas 

livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teorias.”. (MOSCOVICI, 2003, p. 210)  

 As representações convencionalizam os objetos, as pessoas, os acontecimentos, 

dando-lhes uma forma definitiva, categorizando-os. “Mesmo quando uma pessoa ou objeto 

não se adequam exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar 

em determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser 

nem compreendido, nem decodificado.”. (MOSCOVICI, 2003, p.34). Elas também são 

prescritivas, portanto, se impõem com força irresistível. “Essa força é uma combinação de 

uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma 

tradição que decreta o que deve ser pensado.”. (MOSCOVICI, 2003, p.34) 

 As representações são partilhadas por muitos indivíduos, elas penetram e influenciam 

a mente de cada um, elas não são pensadas por eles, mas são repensadas, re-citadas e re-

apresentadas (MOSCOVICI, 2003). 
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Elas são formadas através de influências recíprocas, através de negociações 

implícitas no curso das conversações, onde as pessoas se orientam para 

modelos simbólicos, imagens e valores compartilhados específicos. Nesse 

processo, as pessoas adquirem um repertório comum de interpretações e 

explicações, regras e procedimentos que podem ser aplicadas à vida 

cotidiana, do mesmo modo que as expressões lingüísticas são acessíveis a 

todos moldam três formas correspondentes de pensamento e linguagem 

pública (MOSCOVICI, 2003, p. 208). 

 

As representações são o resultado de um esforço em tornar comum e real aquilo que 

não é familiar. É assim que o incomum e abstrato se torna concreto e normal, de modo que, 

ao criá-los não se está consciente das intenções. Isto ocorre porque as ideias e imagens 

utilizados para compreender o incomum apenas remete aquilo que já se conhece e já se está 

familiarizado (MOSCOVICI, 2003). 

Em seus estudos, Moscovici (2003; 2012) apontava que a comunicação é processual e 

transforma e possibilita que a representação dê sentido às matrizes científicas. O autor 

pensava a comunicação a partir das opiniões sobre temas e objetos, as linguagens, e o 

conteúdo dos meios de comunicação. É importante refletir como essas representações se 

estruturam a partir do surgimento da internet e de suas possibilidades comunicacionais.   

Mazzoti e Campos (2014) sugerem que a cibercultura opera mudanças significativas 

nas instâncias do social que podem estar gestando uma nova “era das representações sociais”. 

Ao retomar a ideia de que as representações são uma preparação para a ação, pois 

remodelam e reconstituem elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter 

lugar, os autores entendem que “também na cibercultura os conhecimentos e informações 

são apropriados e reconstruídos coletivamente, preparando e justificando a ação.” (MAZZOTI; 

CAMPOS, 2014, p. 625).  

Os autores apontam que, assim como para Moscovici, o homem junta informações 

aleatoriamente em conversas e jornais, com objetivo de estar inserido no circuito coletivo e 

não ser ignorante, isso também acontece com os usuários da internet. Ao frequentar chats, 

blogs e sites, as pessoas juntam informações sem muito critério (MAZZOTI; CAMPOS, 2014).  

 

Na cibercultura, a quantidade de "ideias que pairam no ar” sobre um dado 

tema é imensa, exigindo dos sujeitos um trabalho cognitivo mais complexo 

para “integrá-los num quadro coerente”. Assim, podemos conceber a 
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cibercultura como uma formação cultural propícia à produção não somente 

de informações, imagens, opiniões, atitudes e julgamentos sobre objetos, 

mas, também, de teorias (MAZZOTI; CAMPOS, 2014, p. 628).  

 

 

 Assim, de acordo com os autores, as redes sociais, no caso deste artigo, em que se 

estuda o Twitter, são um lugar propício para as representações sociais, pois, “se  trata de uma 

estrutura social composta por pessoas que partilham valores e objetivos, trocam informações, 

produzem coletivamente saberes e se mantém conectados em função de traços identitários 

comuns, aspectos essenciais à produção de RS.”. (MAZZOTI; CAMPOS, 2014, p. 638).  

Entende-se que, a partir das possibilidades interacionais da comunicação é possível 

que as representações sociais se estruturem. A internet é, portanto, uma estrutura que 

possibilita a existência de representações sociais enquanto um fenômeno comunicacional.  

 No caso deste estudo, o tema sobre o qual se estudou as representações sociais é a 

pobreza. A pobreza é uma condição de marginalização e desigualdade social. De acordo com 

Mattei (2017, p. 25) é “a mais perceptível forma de degradação da condição humana, uma vez 

que coloca claramente aos olhos de toda a sociedade um conjunto imenso de pessoas 

desprovidas de bens, excluídas socialmente e privadas de cidadania.”. Ainda na concepção do 

autor, a pobreza é resultado contraditório da organização econômica, social e política da 

sociedade. 

 Para Lavinas (2003), de forma mais generalizada, a pobreza significa a falta ou a pouca 

renda, mas de modo mais criterioso a definição da pobreza implica um estado de carência e 

privação, que coloca em risco a condição humana. “Ser pobre é ter, portanto, sua humanidade 

ameaçada, seja pela não satisfação de necessidades básicas (fisiológicas e outras), seja pela 

incapacidade de mobilizar esforços e meios em prol da satisfação de tais necessidades.” 

(LAVINAS, 2003, p. 29).  

 Ao pensar as representações sociais, a internet e a pobreza, busca-se compreender 

como as representações sociais da pobreza são construídas na rede social Twitter.  Ou seja, 

como esse espaço proporciona as interações e a familiarização com temas e assuntos, de 

modo a permitir a circulação dessas representações. Nesse espaço, são possíveis negociações 

e orientações, por meio dos conteúdos compartilhados, bem como a construção de um 

repertório sobre o tema ou assunto.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O processo KDD (Knowledge Discovery in Databases), proposto por Fayyad, Shapiro-

Piatetsky e Smith (1996), pode ser descrito como um instrumento metodológico que 

possibilita a exploração de conjuntos de dados com o propósito de automatizar, por meio do 

uso de soluções computacionais, procedimentos analíticos, tais como análise quantitativa ou 

análise textual. Cabe ressaltar que o KDD possui como características principais o fato de ser 

interativo e iterativo (AMARAL, 2016), ou seja, possui uma flexibilização em suas etapas que 

permite que o pesquisador realize intervenções na realização de procedimentos e também o 

retorno a etapas anteriores, caso se configure uma necessidade para tal (VIEIRA; CORDEIRO, 

2019). 

O KDD possui cinco etapas: seleção de dados, pré-processamento de dados, 

transformação de dados, mineração de dados e avaliação (FAYYAD; SHAPIRO-PIATETSKY; 

SMITH, 1996). Cada uma das etapas exige o emprego de técnicas específicas que visem 

garantir tanto a qualidade dos dados utilizados quanto o atendimento e resolução do 

problema explorado, na forma de geração de informação útil (DEAN, 2014).  

A etapa de seleção de dados tem como foco o delineamento do modelo de dados a ser 

considerado nos procedimentos de geração de informação e a execução de rotinas que 

possibilitem a extração e persistência dos dados. Para o presente estudo, os dados 

considerados são provenientes da rede social Twitter, e obtidos por meio de uma solução de 

automatização desenvolvida na linguagem de programação Python que utiliza a API do 

Twitter6 para extração dos dados. São considerados os seguintes atributos para os tweets: 

identificador único de usuário, data de publicação, texto da publicação. 

O pré-processamento de dados se constitui enquanto uma etapa responsável pelo 

tratamento dos dados obtidos, com o objetivo de garantir a qualidade necessária para a 

aplicação das soluções de mineração de dados (CORDEIRO et al., 2022). Para o conjunto de 

dados de tweets, considerando as características de escrita livre da rede social Twitter, isto é, 

a não exigência de uma estrutura formal e emprego das normas idiomáticas, assim como a 

limitação de número de caracteres (240 caracteres por publicação), é fundamental se aplicar 

                                                 
6 API do Twitter. Disponível em: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api. Acesso em 2 Ago. 2022. 
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rotinas para o tratamento textual, no sentido de se identificar ocorrências de termos que não 

agreguem valor para as análises realizadas. No presente estudo é considerada a remoção de 

menções a outros usuários e links. Além disso, é feita a identificação de hashtags, as quais são 

registradas em um conjunto de dados complementar e então removidas dos textos originais. 

A tabulação das hashtags corrobora para a construção das redes de hashtags que orbitam o 

termo de pesquisa central (“coisa de pobre”). O tratamento é feito utilizando rotinas baseadas 

no uso de expressões regulares (NAGY, 2018). 

Os dados extraídos por meio da API do Twitter são originalmente disponibilizados em 

formato estruturado json (JavaScript Object Notation). Embora tal formato possua uma 

estrutura computacionalmente vantajosa, principalmente em termos de manipulação e 

processamento (FERNANDES; CORDEIRO, 2016), para os propósitos considerados na etapa de 

mineração de dados é necessário que os dados estejam em formato csv e em texto aberto, 

uma vez que os algoritmos utilizados possuem tal requisito de uso. 

A mineração de dados pode ser descrita como a etapa de maior importância no 

processo KDD, uma vez que é a responsável pela identificação de padrões e tendências, ou 

seja, das informações necessárias para resolução do problema explorado. Diante disso, no 

presente estudo são utilizadas duas técnicas, a primeira com foco na categorização dos dados 

textuais obtidos, onde é utilizado uma solução baseada nos métodos k-means (KWALE, 2013) 

e TFIDF (term frequency, inverse document frequency) (JING; HUANG; SHI, 2002), e a segunda 

para identificação dos termos de maior frequência e suas relações semânticas, onde é 

utilizada uma solução de análise de similitude, do software Iramuteq. 

A categorização de conjunto de dados textuais se refere a uma tarefa de classificação 

de documentos em um número determinado de classes, o que é realizado por meio da 

utilização de técnicas que exploram características (atributos) de tais documentos (JOACHIMS, 

1996). Em outras palavras, considera-se que um determinado conjunto de documentos 

textuais possa ser categorizado em um número finito de classes, e que tais documentos 

possuam características próprias que os possam diferenciar ou assemelhar, o que é utilizado 

como insumo para cálculos de distância e similaridade. 

A técnica TFIDF pode ser descrita como uma estratégia baseada em conceitos 

estatísticos que busca identificar a importância de um determinado termo em relação a um 

documento textual ou uma coleção de documentos textuais, sendo amplamente utilizada 

40



 

 

como mecanismo de geração de características (features) para agrupamento de dados 

textuais, recuperação de informação e sistemas de recomendação (ALSMADI; GAN, 2019). Por 

outro lado, o método k-means se refere a uma estratégia de quantização vetorial que tem 

como objetivo particionar um conjunto de elementos em k grupos, com base na similaridade 

entre as características dos dados (KHAN; QIAN; NAEEM, 2019). Diante disso, a presente 

aplicação utiliza das características obtidas por meio da técnica TFIDF como entrada para a 

categorização via k-means. Uma vez que o número de grupos é desconhecido a priori, se utiliza 

a técnica silhouette score para identificação do número adequado de grupos (temáticas). 

Silhouette score é uma estratégia de avaliação da consistência de agrupamento de dados que 

fornece uma visualização gráfica da corretude de classificação dos elementos de um conjunto 

de dados (SHAHAPURE; NICHOLAS, 2020). 

A técnica de análise de similitude se refere a uma abordagem analítica baseada em 

teoria dos grafos, a qual realiza uma representação estrutural de um corpus textual com base 

na esquematização de suas relações por meio de conexões entre os termos (MARCHAND; 

RATINAUD, 2012). Nos resultados gerados é utilizada a estratégia de árvore máxima, a qual é 

composta pelos pares de termos com conexão mais relevante, possibilitando a geração de um 

grafo conectado e sem a ocorrência de ciclos, o que permite uma modelagem mais simples e 

representativa do texto com relação à sua arquitetura principal. 

Os resultados obtidos por meio da aplicação das técnicas de mineração de dados são 

avaliados e interpretados à luz das teorias de representação social, com foco na temática 

problema explorada no estudo. Tal estratégia tem como objetivo identificar a informação 

circulante na rede social Twitter atrelada ao termo “coisa de pobre” e as dinâmicas sociais sob 

o viés das representações sociais. 

 

5 RESULTADOS 

 

A partir da realização das etapas elencadas nos aspectos metodológicos deste estudo, 

foi obtido um conjunto contendo um total de 16.202 tweets contendo o termo de pesquisa 

“coisa de pobre”, considerando o período de Janeiro a Junho de 2022. Deste total de dados 

recuperados, 8.374 mensagens (51,68% do total) se referem a retweets, ou seja, mensagens 

que foram republicadas. A Figura 1 apresenta a distribuição dos tweets quanto ao dispositivo 
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utilizado para seu compartilhamento. É possível observar que a maior parte das mensagens 

(88,67%) é proveniente de dispositivos móveis, sendo que do quantitativo total quase um 

terço provém de dispositivos móveis do tipo iPhone. Cabe ressaltar neste ponto a associação 

dos dispositivos móveis do tipo iPhone a objetos de luxo, conforme pontuado por Campo e 

Resende (2021, p. 193) que afirmam que “esse aparelho tem o poder de oferecer prestígio e 

superioridade tanto em relação aos aparelhos de outras marcas quanto ao indivíduo perante 

outras pessoas”.  

 

 

Figura 1: Distribuição de tweets por fonte de publicação 

 

Fonte: dados de pesquisa 

 

A Figura 2 apresenta a série temporal dos tweets com reamostragem semanal 

considerando todos os registros, incluindo aqueles referentes a retweets. É possível observar 

a ocorrência de um pico de publicações. Tal ocorrência está registrada nos dias 02 e 03 de 

abril e se referem a um conjunto de retweets de uma mensagem publicada em 02 de abril 

(Figura 3), o qual foi republicado 7.005 vezes, o que representa 43,23% do conjunto total de 

tweets e 83,65% do conjunto de retweets.  

A Figura 4 apresenta a série temporal para o conjunto de dados removendo-se as 

ocorrências de retweets. Neste caso, se observa uma pequena flutuação nos valores 

acumulados na reamostragem semanal para praticamente toda a série histórica, estando o 

quantitativo entre 200 e 400 tweets publicados por semana. A exceção é observada nas duas 

últimas semanas do mês de janeiro e nas duas primeiras semanas do mês de fevereiro. Uma 
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análise mais detalhada sobre estes dados, considerando especificamente o ponto referente 

ao pico identificado (semana entre os dias 16 e 22 de janeiro) revelou uma forte associação 

das mensagens ao reality show Big Brother Brasil, veiculado pela rede de televisão aberta TV 

Globo, principalmente com menção à participante Jade Picon, como pode ser observado na 

Figura 5, onde é apresentada uma nuvem de palavras para os tweets filtrados na semana em 

destaque. 

 

Figura 2: Série temporal do conjunto total de tweets 

 

Fonte: dados de pesquisa 

 

 

 

Figura 3: Mensagem de alto engajamento identificada no conjunto de dados 

 

Fonte: Twitter 
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Figura 4: Série temporal do conjunto tratado de tweets 

 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Figura 5: Nuvem de palavras (semana de maior veiculação de tweets) 

 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Na nuvem de palavras, ao observar os termos mais frequentes, é possível identificar 

que o campo representacional está definido nos termos “Jade”, “Rico”, “Rica”, “Gente”, “Ver”, 

“BBB”.  Assim, os termos aglutinam o conjunto das representações dos discursos com uso da 

hashtag “Coisa de Pobre” no Twitter. Ao interpretar o que significam estes termos, 

compreende-se que o reality show pautou as discussões sobre o tema, determinando que a 

representação é vinculada no antagonismo entre o rico e o pobre.  
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Na nuvem de palavras não são identificados termos que definem a questão do pobre 

dentro de pontos relevantes para seu entendimento, como a cidadania e os direitos humanos, 

por exemplo. As representações são dominadas por termos com pouca profundidade para 

entender o assunto.  

  Para além das flutuações quantitativas temporais, os dados totais de tweets excluindo-

se os retweets foram submetidos à rotina de categorização baseada no uso dos métodos TFIDF 

e k-means. As análises realizadas por meio da verificação de quantidade de grupos usando o 

método silhouette score apontaram o valor k=2 sendo o número ideal de grupos. A Figura 5 

apresenta uma visualização da distribuição dos tweets quanto à similaridade entre os grupos. 

A visualização foi feita por meio de redução de dimensionalidade dos atributos usando o 

método Principal Component Analysis (PCA) (REDDY et al., 2020). A maior parte dos elementos 

foi identificada como pertencente ao grupo 1 (94,20%), os quais apresentaram uma alta 

similaridade, que pode ser notada pela proximidade dos elementos em azul na Figura 5. Por 

outro lado, o grupo dois corresponde a 5,79% do conjunto de dados, sendo os elementos mais 

distribuídos em termos de similaridade. A partir disso, os textos dos tweets foram 

transformados para um formato de corpus textual. 

 

 Figura 5: Distribuição do tweets quanto aos grupos identificados 

 

Fonte: dados de pesquisa 
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Na Figura 6 é apresentado o grafo de similitude para o grupo temático 1, previamente 

identificado por meio da categorização dos tweets. É possível observar que os termos estão 

dispostos graficamente em 3 grupos de palavras, divididos em A, B e C. Os grupos agrupam as 

palavras que estão na mesma ramificação e permitem observar as correlações e coocorrências 

entre os termos.  

 

Figura 6: Análise de Similitude para grupo 1 

 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Há duas palavras que se destacam: "Jade", no grupo A  e “Rico”, no grupo B. Estes 

termos estão conectados e remetem a influencer e participante do Big Brother Brasil. No 
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grupo A, do termo “Jade” se ramificam os termos “entretenimento”, “pão”, “ovo”, 

“milionário”, demonstrando que o hábito da influencer de comer pão com ovo no BBB, algo 

associado a um hábito de pessoas pobres, era considerado entretenimento. Com as conexões, 

é possível observar que o pobre é representado a partir de parâmetros e comportamentos do 

rico. Essa representação também pode ser constatada no grupo B, na conexão entre o termo 

“Rico” e os termos “festa”, “chique”, “classe”, “amigo”, “feliz”. As representações circulam 

também a partir de bens de consumo, o que pode ser observado na conexão da palavra “rico” 

as palavras “carro”, “casa”, “roupa”, “cartão”, “cabelo”. No grupo C, há ainda a associação do 

termo “Bem” com os termos “Comida”, “Mãe”, “Status” e “ônibus”. No extremo da 

ramificação estão os termos “Foto” e “Escola”. 

Neste sentido, infere-se que, de modo geral, as representações sociais identificadas 

apresentam termos que remetem a aspectos comportamentais e bens de consumo. Revelam 

que ao se referir a “Coisa de Pobre”, os usuários relacionam a pobreza a hábitos que podem 

ser entendidos como cômicos e que entretêm. 

A Figura 7 apresenta o grafo de similitude para o grupo temático 2. Neste grafo são 

observadas oito ramificações, divididas em letras de A a H.  A ramificação A abriga termos 

como “cartão”, “feio”, “doce”, “irmão”, “pão”, “burro”, “pai”, “parcelar”.  A representação 

identificada sugere o hábito de consumo por meio de parcelamento em cartão, a associação 

familiar da condição do pobre, e até a adjetivação negativa. Já a ramificação B apresenta 

termos como “chato”, “orelha”, “jogo”, “cafona”, “roupa”, “cerveja”, “foto”, e o termo 

“engraçado” que possui maior conexão com os demais, demonstrando o aspecto cômico que 

a representação possui.  

A ramificação C possui o termo “carro” com a conexão mais intensa com a ramificação 

B, apresentando também “lugar”, “dia”, “gosto”,” básico” e “ovo”. Esta ramificação possui 

uma intersecção com a ramificação  D, a partir do termo “chique”. A ramificação D apresenta 

ainda termos como “negócio”, “banana” e “ônibus”. Já a ramificação E apresenta termos 

“galera” e "menina", além dos termos “escola”, “moto”, “filho” e “status”. Assim, observa-se 

que a representação circula em relação a padrões de gosto, comportamentos,  questões 

alimentares e bens de consumo.  
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Figura 7: Análise de Similitude para grupo 2 

 

  

Fonte: dados de pesquisa 

 

Na ramificação F, os termos são “mãe”, “casa”, “gente”, “água” e “sonho”. Na 

ramificação G estão , “amigo”, “real”,  “mano”, “cara” e “avô”. A ramificação G está conectada 

pelas palavras “sonho” e ““deus”, que sinalizam um aspecto mais lúdico nos discursos.  
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Observa-se que as representações se referem às questões familiares e relacionais, percebidas 

nos termos “mãe”, “avô”, “amigo”.  Já a ramificação “H” está conectada a ramificação G, pelo 

termo “classe”. Os demais termos da ramificação são “médio”, “direito” e mais afastados 

estão “tempo”, “praia” e “legal”.  

De modo geral, é possível inferir que as representações são caracterizadas por 

comportamentos, questões alimentares, bens de consumo, questões familiares e 

adjetivações. Estas representações se distanciam das conceituações da matriz científica 

apresentadas, levando a compreensão que a relação entre senso comum e ciência, fator 

estudado por Moscovici (2003; 2012), é de afastamento. Nas representações identificadas não 

se encontra a percepção de que a pobreza e o pobre representam uma questão de privação 

de necessidades básicas e da cidadania.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

As contribuições alcançadas pela comunicação midiática em termos da transformação 

de objetivos de conhecimento e do próprio moldar do pensamento é algo que foi possível de 

ser alcançado por meio da teoria das representações sociais. Tais aspectos convergem para a 

caracterização de um fluxo de conceitos e ideias que comumente são desconhecidos na vida 

cotidiana (ROCHIRA et al., 2020). Neste estudo, a proposta central teve foco em lançar um 

olhar sob a perspectiva da teoria das representações sociais em publicações veiculadas na 

rede social Twitter contendo o termo “coisa de pobre”. De maneira majoritária, as 

manifestações associadas às mensagens remetem a questões que vão ao encontro do cômico 

e do entretenimento, o que pôde ser observado, por exemplo, com a identificação de termos 

que remetem a personalidades públicas ou programas televisivos. Por outro lado, em um 

segundo viés, foi identificado um grupo em que se revela de fato uma visão mais associada a 

adjetivações, comportamentos, relações de consumo e familiares. 

Além disso, os resultados revelam, assim como discutido por Vitali et al. (2022), uma 

necessidade de compreensão sobre a forma com que o digital foi apropriado e passou a ser 

utilizado de uma maneira que extrapola as explorações metodológicas tradicionais, 

demandando novas perspectivas e análises que possam contemplar o volume informacional 

que acompanha as redes sociais em um cenário de big data. Ainda nisso, a exploração de 
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soluções baseadas em rotinas computacionais de mineração de dados, tal como a abordagem 

baseada em KDD aplicada no presente estudo, vão ao encontro das intuições visionárias 

expressadas por Moscovici sobre ciber-representações.  
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GT 2 - Interfaces da Informação

MÍDIA-EDUCAÇÃO, TDICS E ESTUDANTES DIAGNOSTICADOS COM PARALISIA CEREBRAL

Thaiane Firmino da Silva1

Maria Thaís Firmino da Silva2

Genilma Firmino Santos da Silva3

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de investigar como a mídia-educação, associada às Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs), pode se configurar como potencial a ser explorado para
minimização das insuficiências existentes no que concerne aos processos de ensino e aprendizagem
de alunos diagnosticados com Paralisia Cerebral (PC). O recorte do estudo, que leva em consideração
os anos iniciais do ensino fundamental, tem como foco a indispensabilidade da utilização de espaço
responsivo em sala de aula com a finalidade de promover formação sintonizada com as exigências
contemporâneas. Por esse motivo, a pesquisa caminhou tendo em vista os seguintes objetivos
específicos: 1. Apresentar panorama sobre a Paralisia Cerebral; 2. Contextualizar o campo da
mídia-educação e as TDICs; 3. Identificar ferramenta, no universo das TDICs, que apresenta
características e recursos que podem contribuir com o contexto investigado. O escrito, que se
respaldou em abordagem qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica, põe holofotes sobre a
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importância da implementação de novos formatos no âmbito da educação formal para que seja
possibilitado o compartilhamento do conhecimento de maneira acessível a todos. Os resultados
mostraram que a mídia-educação, enquanto campo que preza pela autonomia dos indivíduos no
trato com os dispositivos tecnológicos atuais, é vultoso aporte para a inserção das TDICs na escola,
sobretudo quando a intenção é mitigar lacunas relativas à comunicação e a acessibilidade dos
conteúdos. Ademais, ficou perceptível também que o uso das TDICs se apresenta como importante
mecanismo para efetivação de estratégias de ensino e aprendizagem junto ao público em questão,
principalmente por meio de ferramentas como o software mobile Livox, cujos atributos
correspondem às especificidades apresentadas pelos referidos estudantes. Isso porque o aplicativo
de comunicação com inteligência artificial pertence ao escopo da Tecnologia Assistiva (TA) e opera
sob a lógica da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), artifício que contribui com o
desenvolvimento das práticas escolares.

Palavras-chave: Mídia-educação 1; TDICs 2; Paralisia Cerebral 3; Comunicação 4; Educação 5.

MEDIA-EDUCATION, TDICS AND STUDENTS DIAGNOSED WITH CEREBRAL PALSY

ABSTRACT

Abstract: This article aims to investigate how media-education, associated with Digital Information
and Communication Technologies (DICTs), can be configured as a potential to be explored to minimize
existing insufficiencies regarding the teaching and learning processes of diagnosed students. with
Cerebral Palsy (CP). The focus of the study, which takes into account the early years of elementary
school, focuses on the indispensability of using a responsive space in the classroom in order to
promote training in tune with contemporary demands. For this reason, the research proceeded with
the following specific objectives in mind: 1. Present an overview of Cerebral Palsy; 2. Contextualize
the field of media education and TDICs; 3. Identify a tool, in the universe of TDICs, that presents
characteristics and resources that can contribute to the investigated context. The writing, which was
supported by a qualitative approach through bibliographic research, highlights the importance of
implementing new formats in the scope of formal education so that knowledge sharing is made
possible in an accessible way to all. The results showed that media education, as a field that values
  the autonomy of individuals in dealing with current technological devices, is a substantial
contribution to the insertion of TDICs in school, especially when the intention is to mitigate gaps
related to communication and accessibility of students. contents. Furthermore, it was also noticeable
that the use of TDICs presents itself as an important mechanism for implementing teaching and
learning strategies with the public in question, mainly through tools such as the Livox mobile
software, whose attributes correspond to the specificities presented by these students. This is
because the communication application with artificial intelligence belongs to the scope of Assistive
Technology (AT) and operates under the logic of Augmentative and Alternative Communication (AAC),
an artifice that contributes to the development of school practices.

Keywords: Media education 1; TDICs 2; Cerebral Palsy 3; Communication 4; Education 5.

1 INTRODUÇÃO

Apesar dos avanços já obtidos, os processos de ensino e aprendizagem no contexto

dos estudantes diagnosticados com Paralisia Cerebral (PC) que cursam os anos iniciais do

ensino fundamental ainda apresentam inúmeras limitações, inclusive no que concerne a

53



adaptação das dinâmicas para inclusão. No entanto, conforme preconizado na Declaração de

Salamanca4, em 1994, a educação deve ser considerada um direito fundamental e, portanto,

equalizadora de oportunidades. A partir disso, o documento defende que pessoas com

deficiências devem ser parte integrante do sistema educacional sendo a elas ofertada a

perspectiva de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, uma vez que “possuem

os mesmos direitos que outros na comunidade à obtenção de máxima independência na vida

adulta e deveriam ser educados neste sentido, ao máximo de seus potenciais” (ESPECIAIS,

1994, p. 7).

Nesse âmago, é primordial considerar estratégias de ensino e aprendizagem que

priorizem a efetividade da comunicação e a acessibilidade dos conteúdos para que haja

promoção de transformações sociais. À vista disso, o uso das Tecnologias Digitais de

Informação e Comunicação (TDICs) se apresenta como indispensável para o desenvolvimento

de métodos e aprimoramento de técnicas que têm como objetivo contribuir de maneira

significativa com as práticas escolares desses alunos. Afinal, são ferramentas cognitivas que,

quando integradas às atividades curriculares, contribuem para a expansão da capacidade

intelectual (BITENCOURT, 2021).

Todavia, como apontam Michel e Pérez Gómez (2017), é necessário que as TDICs

sejam inseridas na dinâmica escolar de forma adequada para que promovam equidade. No

que tange aos alunos diagnosticados com Paralisia Cerebral, por exemplo, seu uso requer

correspondência com suas necessidades e especificidades. Por isso, além de considerar a

relação entre tecnologia e educação, há necessidade de priorizar o aporte que sustentará a

implementação das tecnologias digitais em sala de aula. Ou seja, para além de tornar comum

o uso das TDICs, é indispensável que o ambiente e seus integrantes estejam preparados para

lidar com esses recursos de forma a contribuir com a vivência educacional desses alunos.

Nesse sentido, a mídia-educação, enquanto campo que preza pela autonomia dos

indivíduos no trato com os dispositivos tecnológicos atuais, tende a funcionar como vultoso

subsídio para a implementação de estratégias que envolvem as TDICs. Isso porque, além de

possibilitar abordagens baseadas na conjuntura em que os processos ocorrem e considerar

os mais variados instrumentos, a mídia-educação se alicerça na compreensão de que há

necessidade de uma “formação para apropriação e uso das mídias como ferramentas:

4 Resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, política e prática em educação especial.
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pedagógica para o professor, de criação, expressão pessoal e participação política para os

cidadãos'' (BELLONI e BÉVORT, 2009, p.47).

À vista disso, as perguntas que nortearam esta pesquisa foram: Como a

mídia-educação pode contribuir com os processos de ensino e aprendizagem de estudantes

diagnosticados com Paralisia Cerebral que cursam as séries iniciais do ensino fundamental a

partir das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação? E, para além disso, há

disponível no universo dessas tecnologias ferramenta que apresenta recursos que podem

impulsionar as práticas escolares desses alunos? Com o intuito de respondê-las, a

investigação recorreu à pesquisa bibliográfica e, em seguida, centrou esforços em identificar

ferramenta pertencente ao universo das TDICs e que se enquadra como Tecnologia Assistiva

(TA), já que a finalidade é corresponder às necessidades do público-alvo do estudo.

A hipótese considerada é que a mídia-educação, associada às TDICs, pode se

configurar como importante mecanismo para minimização das insuficiências existentes nos

processos de ensino e aprendizagem de alunos diagnosticados com Paralisia Cerebral em

virtude do campo se apresentar como eficaz suporte para a inserção de ferramentas

tecnológicas no ambiente escolar. Tendo isso em vista, os objetivos específicos foram

delineados assim: 1. Apresentar panorama sobre a Paralisia Cerebral; 2. Contextualizar o

campo da mídia-educação e as TDICs; 3. Identificar ferramenta, no universo das TDICs, que

apresenta características e recursos que podem contribuir com o contexto investigado.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada se firmou em pesquisa qualitativa com processos inerentes à

pesquisa bibliográfica (LIMA; MIOTO, 2007). Através de investida que contou com comandos

feitos diretamente na barra de pesquisa do Google Acadêmico, considerando o período de 1º

de janeiro de 2020 a 1º de maio de 2022, houve priorização de referenciais relacionados à

mídia-educação, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e Paralisia Cerebral. O

procedimento se apresentou favorável à pesquisa, já que trouxe à tona textos acadêmicos

publicados com abordagens variadas sobre cada um dos termos-chave. Contudo, ao mesmo

tempo, a busca expôs expressiva lacuna quanto ao registro de publicações que associam,

pelo menos, dois desses termos.
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Apesar disso, para além do material teórico identificado, por meio da pesquisa

bibliográfica foi possibilitada a identificação de recurso de comunicação alternativa com

inteligência artificial que possui potencial para ser utilizado como ferramenta junto a alunos

diagnosticados com Paralisia Cerebral que cursam os anos iniciais do ensino fundamental, ou

seja, que estão inseridos no ensino formal. Portanto, por meio da metodologia o estudo

encontrou guarida em mecanismo que apresenta aporte para atenuar ou mitigar parte das

limitações presentes no cotidiano educacional desses estudantes.

Outrossim, diferentemente da revisão bibliográfica, que se apresenta como condição

para a realização de investigações, a pesquisa bibliográfica possibilitou a ordenação de

estratégias para solução do problema (DE MACEDO, 1995). Isso porque, segundo Lima e

Mioto (2007), a metodologia consiste em um conjunto ordenado de procedimentos de busca

por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório, mas

sistemático.

Desse modo, a técnica foi utilizada para sistematizar as etapas de escrita da seguinte

forma: 1) exploração do tema, efetivada por meio de buscas na base de dados Google

Acadêmico; 2) recorte da temática, desenvolvida através de revisão bibliográfica no arsenal

selecionado ao longo da etapa inicial; 3) reflexão, posta em prática mediante o confronto

entre a bibliografia estudada e o objeto de pesquisa; 4) resultados, fase que contemplou a

identificação de ferramenta pertencente ao universo das TDICs que apresenta recursos que

podem contribuir com o contexto investigado.

3 A PARALISIA CEREBRAL

Quando observados os dados disponibilizados pela Associação Brasileira de Paralisia

Cerebral (ABPC), é possível identificar que a Paralisia Cerebral é a deficiência mais comum na

infância. Segundo a entidade, existem 17 milhões de indivíduos diagnosticados em todo o

mundo. A estes, segundo a Associação, estão intimamente ligadas cerca de 350 milhões de

pessoas, adultos ou crianças. No Brasil, segundo Pereira (2018), a prevalência estimada gira

em torno de 2,1 casos para cada 1.000 nascidos vivos. A autora destaca ainda que a

heterogeneidade regional brasileira e a desigualdade de cuidados acarreta em identificação

de cenários distintos no país, com prevalência média de incidência da deficiência em grupos

populacionais maiores.
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De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio

da Biblioteca Virtual em Saúde, a Paralisia Cerebral é definida como uma lesão irreversível

que, com tratamento clínico e cirúrgico adequados, não impede que o indivíduo desfrute de

uma vida produtiva (BVSMS, 2021). Segundo o órgão, a deficiência ocorre como complicação

de outras condições clínicas, sendo os fatores para risco os que influenciam negativamente a

saúde da mãe, a exposição a agentes tóxicos e infecciosos, as condições de viabilidade e

nutrição do bebê, as condições de parto e a ocorrência de eventos hipóxicos ou traumáticos

no período perinatal.

Caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o

desenvolvimento cognitivo e motor, a Paralisia Cerebral apresenta variações em decorrência

de estar diretamente ligada à extensão do dano neurológico. No que tange a parte motora,

podem ser externalizados problemas como paralisia das pernas, fraqueza em um dos lados

do corpo, espasticidade caracterizada por rigidez dos músculos e contração involuntária dos

membros. Existem ainda os casos em que há necessidade de uso de cadeira de rodas. Já as

alterações cognitivas, envolvem aspectos como problemas na fala, no comportamento, na

interação social e no raciocínio.

Consoante Sartoretto (2010), essas restrições funcionais impedem estudantes

diagnosticados com Paralisia Cerebral de expressar seus conhecimentos, suas necessidades,

seus sentimentos e, além disso, é “bastante frequente que as famílias e as pessoas em geral

confundam tais restrições com a impossibilidade de conhecer, de aprender, de gerenciar a

vida, de ser sujeito da própria história” (SARTORETTO, 2010, p. 21), o que afeta o cotidiano

do indivíduo compreendido nesse escopo. Outro elemento apontado pela autora é que,

quando sem comunicação efetiva, esses alunos tornam-se passivos e dependentes da

atenção de outrem. Por esse motivo, podem apresentar rejeição ao conhecimento, uma vez

que, apesar de compreenderem tudo o que se passa ao redor, não podem comunicar seus

sentimentos e opiniões a respeito.

Nesse ponto, Sartoretto (2010) alerta que, na maioria das vezes, esses estudantes

“não participam dos desafios educacionais, porque os professores desconhecem estratégias

e alternativas de comunicação” (SARTORETTO, 2010, p. 21). Logo, torna-se evidente a

indispensabilidade de que sejam explorados meios que possibilitem a compreensão sobre

como esses alunos processam e constroem conhecimentos. A finalidade, nesse caso, é

oportunizar que habilidades, dúvidas e necessidades sejam por eles expostas e, por
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conseguinte, haja o desenvolvimento satisfatório dos processos de ensino e aprendizagem

em sala de aula e das práticas escolares como um todo.

Para tanto, uma das alternativas é recorrer às TDICs em razão destas penetrarem

tanto no nível individual quanto no social (COLL; MONEREO, 2010) e funcionarem como

complementação e extensão do ser (MAXIMINO, 2017). Antes disso, porém, cabe ao

professor preparar o ambiente de maneira a considerar não apenas a relação entre

tecnologia e educação, mas também o aporte que sustentará a implementação das

tecnologias digitais em sala de aula.

Dito de outro modo, para além de tornar comum o uso das TDICs, é indispensável

que o espaço e seus integrantes estejam preparados para lidar com esses recursos, inclusive

de forma a possibilitar que o profissional da educação desenvolva metodologias a partir de

ferramentas tecnológicas adequadas para cada público específico, pois de outra maneira

ficam comprometidas as capacidades de construção e difusão do conhecimento (SANTOS;

CARVALHO, 2020).

4 MÍDIA-EDUCAÇÃO E TDICs

Desse modo, a mídia-educação, compreendida como proposta que vincula

apropriação técnica e expressiva dos diferentes meios e linguagens, se apresenta como

potencial suporte a ser empregado para a inserção de ferramentas tecnológicas no ambiente

escolar. Isso porque, de acordo com Belloni (2001, p. 33), “mídia-educação é um processo

educativo cuja finalidade é permitir aos membros de uma comunidade participarem, de

modo criativo e crítico, ao nível da produção, da distribuição e da apresentação, de uma

utilização das mídias tecnológicas”.

Logo, o campo tende a se mostrar como aporte para a minimização das insuficiências

existentes nos processos de ensino e aprendizagem do público abordado neste estudo em

virtude de, em termos gerais, não se limitar à utilização das mídias como recursos

pedagógicos para desenvolvimento de leituras críticas acerca das produções midiáticas, mas,

sobretudo, focar na autonomia dos indivíduos no trato com os dispositivos tecnológicos

(BÉVORT; BELLONI, 2009). Em outras palavras, a mídia-educação traz para o centro a ideia de

uma escola que se aproxima da realidade e dos problemas a ela associados e, por isso, “25
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anos depois de Grünwald5, continua a ser, na maioria dos países, uma preocupação e uma

prática de educadores e jornalistas” (UNESCO, 2007 apud BÉVORT; BELLONI, 2009, p.1095).

A propósito, entre suas principais premissas está o uso das linguagens convencionais

associadas às técnicas contemporâneas com o intuito de promover a integração entre a

rotina pedagógica e as demais esferas da vida. Ou seja, sob a perspectiva da mídia-educação,

a persistente separação entre o ambiente escolar e a realidade externa à escola precisa ser

dissipada e, nesse bojo, o uso de ferramentas que transitam no eixo das TDICs tende a

assumir destaque. Inclusive porque, de acordo com a Pesquisa TIC Domicílios 2019, realizada

pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação

(CETIC) em parceria com a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a

Cultura (UNESCO), no Brasil 33% dos domicílios dispõem de tablet e 58% dos respondentes

acessam a internet exclusivamente pelo celular.

No mesmo sentido, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua,

realizada no mesmo ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta

que 94% das residências do país possuem ao menos um aparelho celular. O estudo revela

que 81% da população com 10 anos ou mais dispõe de um mobile para uso pessoal e que,

desse contingente, 98,6% acessa à internet por meio de smartphones. Os dados mostram

ainda que entre os principais objetivos de acesso desse público estão o envio e recebimento

de mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos; e a assistência de vídeos, programas,

séries e filmes.

Mediante o exposto, é notório que as TDICs fazem parte da dinâmica humana de

forma contundente e, portanto, é imprescindível acenar para questões relativas à

portabilidade crescente e às ferramentas comunicacionais disponíveis para a plataforma

mobile quando considerado o contexto escolar. Dessarte, é preponderante identificar que

tais ferramentas, quando aliadas à conjuntura educacional, tendem a agregar valor à didática

de ensino e fomentar práticas satisfatórias de aproximação dos estudantes com o

protagonismo na utilização das novas possibilidades de comunicação.

Na atualidade, segundo Bévort e Belloni (2009), os dispositivos móveis se

transformaram numa escola paralela atraente e, portanto, precisam ser trazidos para o

5 Referência a Declaração de Grünwald, formulada durante o Simpósio Internacional sobre Educação
para os Media da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
organizado na cidade de Grünwald, pertencente à então República Federal da Alemanha, em 1982.
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escopo do ensino formal de forma assertiva. Cada vez mais presente na vida cotidiana, a

tecnologia digital precisa estar em constante integração com a educação, inclusive no que

tange à realidade dos estudantes diagnosticados com Paralisia Cerebral que cursam as séries

iniciais do ensino fundamental, os quais - em maior ou menor grau - possuem algum tipo de

contato com a tecnologia móvel em ambiente externo à sala de aula.

Por esse ângulo, é pertinente apontar que, conforme a Base Nacional Curricular

Comum (BNCC), com o intuito de colaborar para a construção de uma sociedade justa,

democrática e inclusiva, a valorização e utilização do digital precisa ser real na educação.

Também está contida no documento a compreensão de que a utilização da linguagem digital

é importante para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos de

forma a viabilizar o entendimento mútuo. O texto, por sinal, diz que é proeminente valer-se

de seu uso e criação “nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (BRASIL, 2018, p. 9).

Nesses termos, o crescente índice de posse e utilização de aparelhos smartphones e

tablets precisa ser considerado no escopo dos processos de ensino e aprendizagem dos

alunos diagnosticados com Paralisia Cerebral. Isso porque é perceptível que inseridos no

ensino formal esses estudantes - pela especificidade das manifestações apresentadas e das

limitações ao nível da atividade e da participação - necessitam da “implementação de

medidas educativas que diminuam a sua situação de desvantagem e promovam o

desenvolvimento das suas potencialidades, recorrendo a metodologias e estratégias

facilitadoras do seu desenvolvimento global” (MARTINS; LEÃO, 2012, p. 59).

Ainda de acordo com Martins e Leitão (2012, p. 65), estudantes diagnosticados com

Paralisia Cerebral "necessitam de estratégias e metodologias adequadas para poder interagir

com os materiais pedagógicos ajustados ao seu nível etário e potencialidades''. O

entendimento das autoras coaduna com o constante na BNCC no que diz respeito a

aquisição, por parte do alunado, de aprendizagens que “compreendam, expliquem e

intervenham no mundo em que vivem” (BRASIL, 2018, p. 325). Isso porque o documento

aponta que “antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos,

transformações e aparatos tecnológicos em seu dia a dia” (BRASIL, 2018, p. 331).
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5 REFLEXÃO E RESULTADOS

Diante dessa compreensão, a utilização de ferramentas oriundas das TDICs nos

processos de ensino e aprendizagem de estudantes diagnosticados com Paralisia Cerebral

que cursam as séries iniciais do ensino fundamental tende a ser contributiva. Principalmente

porque, respeitadas as suas especificidades, traz à tona a possibilidade de que eles se

apropriem do conteúdo e, por conseguinte, exerçam autonomia na aprendizagem. Além

disso, a aposta pode favorecer ainda a interação social, em razão de oportunizar uma

comunicação rápida, fluida e eficiente entre o estudante, o professor e seus pares.

Para tanto, porém, é fundamental que a ferramenta evoque os princípios da

Tecnologia Assistiva. Isso porque trata-se de uma área do conhecimento que possui

característica interdisciplinar e cujo escopo compreende produtos, recursos, metodologias,

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à

atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida.

De acordo com Galvão Filho (2012), o campo se apresenta como um privilegiado elemento

catalisador e estimulador na construção de novos caminhos e possibilidades para o

aprendizado e desenvolvimento, já que propicia autonomia, independência, qualidade de

vida e inclusão social (SCHIRMER, 2009).

Por se tratar de uma tecnologia de apoio formada por uma gama de soluções que visa

possibilitar a ampliação das habilidades funcionais e, por conseguinte, viabilizar a inclusão

(RODRIGUES; ALVES, 2013), possui em seu escopo o recurso de Comunicação Aumentativa e

Alternativa, cujo cerne é a pessoa sem fala, sem escrita funcional ou em defasagem entre sua

necessidade comunicativa e sua habilidade em falar e/ou escrever (BERSCH & SCHIRMER,

2005). Por meio dele, os esforços se materializam a partir de materiais como cartões de

comunicação; pranchas de comunicação, alfabéticas e de palavras; vocalizadores; carteiras e

chaveiros de comunicação; colete de comunicação; agenda de comunicação; calendários e

quadros de atividades (SARTORETTO; BERSCH, 2010).

Desse modo, quando considerada a realidade dos alunos diagnosticados com

Paralisia Cerebral que cursam os anos iniciais do ensino fundamental, é benfazejo recorrer à

Comunicação Aumentativa e Alternativa, principalmente quando seus subsídios estão

ajustados ao universo digital. Isso porque o mencionado recurso parte do princípio de que

todas as formas expressivas já existentes no estudante, tais como gestos, sons, expressões
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faciais e corporais, devem ser aproveitadas nos processos de ensino e aprendizagem e nas

demais práticas escolares.

Tendo isso em vista, foi identificado no cenário o software mobile Livox, desenvolvido

pelo brasileiro Carlos Pereira, nascido no estado de Pernambuco. Eleito pela Organização das

Nações Unidas (ONU) como o melhor aplicativo de inclusão social do mundo, o Livox se

enquadra como recurso de Tecnologia Assistiva, por permitir que pessoas com dificuldade de

fala se comuniquem através de figuras. A ferramenta, que dispõe do recurso de Comunicação

Alternativa e Aumentativa, segue a lógica das pranchas de comunicação e pode ser

personalizada de acordo com o nível de aprendizado do aluno.

O aplicativo, que possui suporte para 11 países e está disponível em mais de 25

idiomas, oportuniza que parte das atividades sejam desenvolvidas no modo offline. Além

disso, possibilita a criação de vários perfis, o compartilhamento de conteúdo entre tablets e

a importação de materiais - função que viabiliza a adição de cartões de comunicação com

vídeos, imagens e músicas, conforme a necessidade de cada estudante. Por ter sido

planejado para dispositivo mobile, mais precisamente o tablet, o Livox dispõe de

mecanismos que permitem a exploração da ludicidade, o que contribui para chamar a

atenção do aluno e, conforme Maria et al. (2009), proporciona seu desenvolvimento pessoal

e facilita a socialização.

Além disso, o aplicativo de comunicação com inteligência artificial apresenta funções

que podem contribuir com as práticas educativas desses alunos em razão de dispor de

recursos que, em linhas gerais, coadunam com as principais e mais recorrentes necessidades

desse público. O recurso IntelliTouch, por exemplo, pode ser requisitado para corrigir o toque

imperfeito do estudante que apresenta deficiência motora, o que estimula a comunicação

durante as práticas escolares. O teclado virtual, por sua vez, possibilita a leitura das palavras

e frases que são escritas na tela do dispositivo móvel, fator que favorece os processos de

escrita e interação em sala de aula (DUSIK, 2013).

Através de algoritmos, o Livox permite também a emissão de respostas quando

alguém se reporta ao utilizador, o que contribui com os processos comunicacionais como um

todo no contexto escolar. O aplicativo propicia também ajustes para a visão, como alto

contraste e tamanho dos cartões, característica que coaduna com o preconizado pela BNCC

no que tange a permitir ao aluno “exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua

capacidade de observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas mais
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colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico”

(BRASIL, 2018, p. 331).

Por disponibilizar leitura dos movimentos dos olhos e convertê-la em informações

destinadas à pessoa que dialoga com o utilizador, a ferramenta permite que o aluno, caso

apresente limitação quanto aos movimentos corporais, interaja com seus pares. Segundo

Bem (2020), esse mecanismo amplia as habilidades, promove inclusão tecnológica e melhora

o contato entre o estudante com limitações físicas severas e o professor em atuação. Além

disso, colabora para que durante a execução das tarefas teóricas e práticas haja efetividade

na comunicação.

Não obstante, para que a utilização do referido software seja benéfica é

imprescindível que o profissional da educação esteja capacitado para utilizar o espaço

responsivo com a finalidade de promover formação sintonizada com as exigências

contemporâneas. Nesse sentido, é indispensável a formação inicial e continuada do

profissional de forma que este domine metodologicamente as linguagens midiáticas -

principalmente das TDICs - e se afaste de posturas que se encerram no uso instrumental dos

medias.

É basilar, portanto, que o professor compreenda que não se trata de transferir as

feituras desenvolvidas no formato presencial para o cenário digital. Também é importante

que tenha em mente que a mera exibição de representações por meio de dispositivos

digitais em sala de aula não se configura como contribuição para os processos de ensino e

aprendizagem de estudantes diagnosticados com Paralisia Cerebral. Por esse motivo, é

fundamental que a adesão de ferramentas como o Livox no âmbito do ensino formal se dê

de forma estruturada.

Assim sendo, é importante que seja considerada a possibilidade de formação

continuada do professor com a finalidade de que a ele seja familiar a multiplicidade de

códigos linguísticos oferecidos pelas TDICs. Com domínio sobre elas, o profissional poderá

desenvolver estilos singulares de ensino e, por conseguinte, atenderá as especificidades de

aprendizagem apresentadas pelos alunos em questão. Por conta disso, é imprescindível que

a formação seja contínua e considere atributos como dinamicidade, flexibilidade, mediação

pela internet e abrangência.

O entendimento, portanto, é de que há evidente necessidade de afastamento das

limitações decorrentes da implementação de metodologias pré-estruturadas, as quais
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tendem a se mostrar descontextualizadas e ineficientes. As investidas, por outro lado,

precisam realçar a indispensabilidade da adesão de aparatos pertencentes ao universo das

TDICs, os quais, comumente, se apresentam como mitigadores de dificuldades e propulsores

da interação entre os alunos em questão, seus pares e professores.

Isso, somado à sensibilidade para observar o aluno em situações escolares e

interpretar as necessidades por ele apresentadas, poderá contribuir para a assertividade em

relação a seleção das ferramentas e recursos a serem agregados aos processos de ensino e

aprendizagem e, consequentemente, às práticas escolares. Inclusive, porque é premente que

tal investida seja efetivada antes mesmo da identificação de possível defasagem entre a

habilidade do aluno em se comunicar e a necessidade imposta pelo meio e pelas relações

que ele estabelece ou deseja estabelecer com os demais.

6 CONSIDERAÇÕES

Tendo em vista que o objetivo deste artigo foi investigar como a mídia-educação,

associada às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), pode se configurar

como potencial a ser explorado para minimização das insuficiências existentes no que

concerne aos processos de ensino e aprendizagem de alunos diagnosticados com Paralisia

Cerebral que cursam as séries iniciais do ensino fundamental, foi basilar tratar sobre a

mídia-educação como suporte para implantação das TDICs em ambiente escolar. Isso porque,

enquanto campo que preza pela autonomia dos indivíduos no trato com os dispositivos

tecnológicos atuais, a mídia-educação apresenta atributos que podem contribuir com a

mitigação de lacunas relativas à comunicação e a acessibilidade dos conteúdos.

Ademais, em razão do objeto de estudo ter requisitado, entre outras coisas, a

consideração da formação sintonizada com as exigências contemporâneas, foi indispensável

abordar sobre o uso das TDICs na escola. Nesse ponto, ficou consolidado o entendimento de

que as tecnologias digitais podem se configurar como importante mecanismo para efetivação

de estratégias de ensino e aprendizagem junto ao público em questão quando trazidas para

o contexto de forma assertiva, ou seja, levando em conta as necessidades e especificidades

dos alunos supramencionados.

Nesse âmago, cabe citar que a pesquisa apresentou ferramenta com expressivo

potencial para ser utilizado com esses estudantes, principalmente por se tratar de recurso
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situado no escopo da Tecnologia Assistiva (TA) e que opera sob a lógica da Comunicação

Aumentativa e Alternativa (CAA), artifício que coaduna com as particularidades do

público-alvo do estudo. O software mobile referendado, que está enquadrado como um

aplicativo de comunicação com inteligência artificial, dispõe de características que podem

colaborar com o desenvolvimento das práticas escolares dos alunos diagnosticados com

Paralisia Cerebral em razão de corresponder às suas especificidades.

Cabe dizer ainda que, por se tratar de estudo amparado em abordagem qualitativa,

foi possível reforçar a importância da implementação de novos mecanismos no âmbito do

ensino formal para que seja possibilitado o compartilhamento do conhecimento de maneira

acessível a todos. Nesse ponto, inclusive, a investigação realçou que é essencial que o

professor esteja familiarizado com os códigos linguísticos oferecidos pelas TDICs para que,

além de reconhecer as particularidades dos alunos compreendidos no escopo do estudo,

esteja apto a desenvolver a ensinança em consonância com as demandas do tempo

presente.

Por fim, é imprescindível apontar que servir-se do software mobile referendado neste

trabalho não encerra as dificuldades inerentes ao contexto discutido. No entanto, sua

utilização de forma contextualizada - ou seja, sob o prisma da mídia-educação e tendo como

mola propulsora a formação continuada do professor - pode funcionar como atenuante para

algumas das questões que se apresentam no universo escolar em relação aos estudantes

diagnosticados com Paralisia Cerebral que cursam as séries iniciais do ensino fundamental.
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GT 2 – Interfaces da Informação 

 

O CONCEITO DE INFORMAÇÃO PELO VIÉS DA PRÁTICA SOCIAL 

 

Cássia Oliveira 

 

RESUMO 

 

Não há,  dentre  as  áreas do  conhecimento que  investigam e que  se  interessam pelo  fenômeno da 

informação, uma unanimidade em relação à sua definição teórica. Há uma convergência de interesses 

provenientes  de  áreas  do  conhecimento,  como  a  Comunicação,  a  Biblioteconomia,  a  Ciência  da 

Informação,  a  Sociologia  e  outras,  que  se  debruçam  sob  este  tema  esquadrinhando  suas 

características, processos e usos com o objetivo de construir conceitos que contemplem seus próprios 

interesses  científicos.  Nosso  objetivo  neste  texto,  é  o  de mapear  alguns  destes  conceitos  sobre  a 

informação  a  partir  de  autores  que  estão  localizados,  em  sua  maioria,  no  campo  da  Ciência  da 

Informação  (CAPURRO  e  HJORLAND,  2007;  BUCKLAND,  1991;  CHOO,  1998;  SHANNON,  1963  e 

MARTELETO, 2017). Ao reconhecer que a maioria das teorizações, modelos e estruturas conceituais 

reduzem  o  significado  da  informação  à  experiência  relacionada  aos  processos  de  transmissão  de 

conteúdo, ou seja, um conteúdo comunicado a alguém, e consequentemente atribuindo o sentido de 

objeto, propomos na segunda parte do texto uma reflexão crítica sobre o conceito de informação a 

partir  das  noções  de  campo  e  habitus,  em  Pierre  Bourdieu  (1983).    Neste  segundo  momento 

procuramos refletir sobre o conceito de informação por meio destas ferramentas teóricas do campo 

das Ciências Sociais, afim de aprimorar e ampliar o sentido comumente associado à informação. Por 

meio  de  uma  metodologia  teórico‐conceitual,  analisamos  o  conceito  de  informação  a  partir  dos 

autores citados logo acima e a partir das noções apresentadas por Bourdieu, vinculadas à estrutura 

social. Por meio da compreensão destes conceitos (campo e habitus), e entendendo que os mesmos 

foram  um  empreendimento  sociológico  fundamentado  na  observação  dos  processos  sociais, 

buscamos  compreender  os  caminhos  teóricos  que  orientam  as  reflexões  sobre  o  estudo  da 

configuração da estrutura social na qual o fenômeno da informação se realiza. Colocando em diálogo 

as  noções  do  campo  sociológico  e  o  conceito  tradicional  de  informação,  concluímos  que  os 

mecanismos de controle social também se reproduzem nas teorias e nos modos como produzimos e 
categorizamos  a  informação  e  o  conhecimento.  A  reprodução  do  conceito  de  informação  numa 
perspectiva instrumental, reforça os problemas de desigualdade e nos distancia de uma compreensão 
concreta da realidade.  

 

Palavras‐chave: Informação; Conceito; Abordagem sociológica; Práticas sociais; Pierre Bourdieu.  

 

 

THE CONCEPT OF INFORMATION THROUGH SOCIAL PRATICE 

ABSTRACT  
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Among the areas of knowledge that investigate and are interested in the information phenomenon, 

there is not unanimity in relation to its theoretical definition. There is a convergence of interests from 

different fields of knowledge, such as Communication, Librarianship, Information Science, Sociology, 

and  others,  that  focus  on  this  theme,  scrutinizing  its  characteristics,  processes,  and  uses with  the 

objective of constructing concepts that contemplate their own scientific interests. Our goal in this text, 

is to map some of these concepts about information from authors who are mostly located in the field 

of Information Science (CAPURRO and HJORLAND, 2007; BUCKLAND, 1991; CHOO, 1998; SHANNON, 

1963  and  MARTELETO,  2017).  By  recognizing  that  most  theorizations,  models  and  conceptual 

frameworks reduce the meaning of information to the experience related to the processes of content 

transmission, that is, a content communicated to someone, and consequently attributing the meaning 

of object, we propose in the second part of the text a critical reflection on the concept of information 

from the notions of field and habitus, in Pierre Bourdieu (1983).  In this second moment we seek to 

reflect on the concept of  information through these theoretical tools of the Social Sciences field, in 

order  to  improve  and  expand  the  meaning  commonly  associated  with  information.  Through  a 

conceptual‐theoretical  methodology,  we  analyze  the  concept  of  information  from  the  authors 

mentioned above and from the notions presented by Bourdieu, linked to the social structure. Through 

the  understanding  of  these  concepts  (field  and  habitus),  and  understanding  that  they  were  a 

sociological  undertaking based on  the  observation  of  social  processes, we  seek  to  understand  the 

theoretical paths that guide the reflections on the study of the configuration of the social structure in 

which the information phenomenon takes place. Putting into dialogue the notions of the sociological 

field and the traditional concept of information, we conclude that the mechanisms of social control 

are  also  reproduced  in  the  theories  and  in  the ways we  produce  and  categorize  information  and 

knowledge.  The  reproduction  of  the  concept  of  information  from  an  instrumental  perspective 

reinforces the problems of inequality and distances us from a concrete understanding of reality. 
 

Keywords: Information; Concept; Sociological approach; Social pratices; Pierre Bourdieu.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

   O presente texto integra uma pesquisa de doutorado em andamento que investiga as 

práticas  informacionais  e  as  práticas  de  leitura  que  subjazem  à  produção  dos  materiais 

comunicacionais oferecidos pelo Ciclo de Estudos Selvagem1: vídeos, cadernos, livros, ciclo de 

debates,  ilustrações, recursos sonoros e audiovisual etc. O ciclo de estudos Selvagem é um 

projeto concebido por Anna Dantes, orientado por Ailton Krenak e produzido por um coletivo 

interdisciplinar e inter‐racial. “Selvagem” propõe uma experiência de pesquisa e articulação 

de conhecimentos e informação sobre a vida, investigando e debatendo sobre temas como o 

meio ambiente, a origem do mundo, a ecologia, a medicina natural, dentre outros assuntos, 

a partir de perspectivas do conhecimento indígena, acadêmico, científico e tradicional.  

Esta experiência é uma provocação criativa que desestabiliza os mecanismos sociais 

de controle e exclusão, colaborando para a valorização dos muitos saberes que constituem a 

                                                 
1 Site do Ciclo de estudos Selvagem. Disponível em: <http://selvagemciclo.com.br/> 
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nossa cultura e que via de  regra são silenciados, excluídos e marginalizados. A partir disto 

buscamos  identificar  as  práticas  informacionais  que  inspiram  e  fundamentam  o  Ciclo  de 

estudos Selvagem, observando de que modo este projeto se constitui como uma experiência 

comunicacional  pautada  no  enredo  dos  estudos  decolonais.  Para  isto  precisamos  antes, 

compreender  o  conceito  da  palavra  informação  a  partir  de  uma  abordagem  teórica  que 

considere as práticas sociais e os seus repertórios. 

Nos parece importante delinear e compartilhar estes aspectos gerais que envolvem a 

pesquisa em andamento,  como um  todo, para destacar a  importância daquilo que  iremos 

desenvolver neste texto: uma reflexão crítica em torno do conceito de informação pelo viés 

das práticas sociais utilizando algumas ferramentas conceituais do sociólogo Pierre Bourdieu 

(2015), quais sejam: o campo social e o habitus.  

Buscamos ampliar a compreensão do que o termo informação pode evidenciar para 

além  de  sua  utilidade  instrumental,  adotando  um  argumento  teórico  que  entenda  a 

informação não apenas como um processo comunicativo ou como um objeto físico que está 

isolado de um contexto social onde as práticas e as representações dos sujeitos acontecem. 

Supomos que ao alargar a compreensão da definição de informação rumo às reflexões que a 

posicionam conectada às práticas  sociais, podemos avançar e aprofundar nossas  reflexões 

sobre as práticas informacionais em pesquisas futuras. 

Para tanto, na primeira parte do texto tratamos do conceito de informação explorando 

teorias do campo da Ciência da Informação (MARTELETO, 2004; NASCIMENTO, 2004; CHOO, 

1998; HJORLAND, 1995) com o objetivo de verificar o que, via de regra, é entendido como 

informação para os teóricos desta área. Capurro e Hjorland publicaram em 2003 o trabalho 

The concept of information que se tornou um dos textos mais expressivos sobre o assunto, 

somando mais de duas mil citações em trabalhos de diversas áreas, de acordo com pesquisa 

realizada no Google Acadêmico2. No ano de 2007 o texto foi traduzido para o português e 

publicado na revista Perspectivas em Ciência da Informação, no Brasil. Neste texto os autores 

traçam  um  panorama  sobre  o  conceito  de  informação  em  Ciência  da  Informação  e  suas 

relações interdisciplinares, tornando‐se uma referência teórica para os debates que envolvem 

                                                 
2 Pesquisa realizada no site Google Acadêmico. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt‐BR&user=zDg4ENIAAAAJ>. Acesso em: 01 de ago. de 

2022.  
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a pesquisa sobre este tema. São estes autores, ao lado de Nascimento e Marteleto (2004), que 

nos orientam no mapeamento do conceito de informação na primeira seção deste trabalho. 

Após essa primeira estruturação conceitual, partimos para uma reflexão crítica sobre 

a  informação  buscando ultrapassar  as  definições  tradicionais  que  entendem a  informação 

como um processo vinculado à  relação “indivíduo‐sistema”, ou como um objeto concreto. 

Fundamentamos  nossa  discussão  em  torno  dos  conceitos  de habitus  e  campo  social  com 

Bourdieu (1983; 2015), rumo a uma crítica sobre o conceito tradicional de informação a partir 

de Hjorland (1995) e Marteleto (2004, 2017).  

A partir desse estudo teórico‐conceitual que apresenta alguns elementos fundadores 

do conceito de informação e, em um segundo momento, a partir das ferramentas teóricas das 

Ciências  Sociais,  buscamos  promover  um  embate  teórico  sobre  a  informação.  Trata‐se  de 

compreendê‐la não como um objeto, mas como um elemento que está inserido dentro de um 

contexto  social  cujas dimensões  culturais,  econômicas, históricas e políticas  são  condições 

básicas para a sua configuração.  

 

2 PERSPECTIVAS CONCEITUAIS DA INFORMAÇÃO  

 

Vivemos  profundas  mudanças  relacionadas  ao  desenvolvimento  vertiginoso  das 

muitas  tecnologias  que  ocupam e  em  grande medida  conduzem a  vida  em  sociedade  nos 

diversos ambientes aos quais nos vinculamos diariamente a partir de diferentes dispositivos 

que  nos mantêm permanentemente  conectados. Desde meados  do  século  XX,  a  partir  do 

avanço  das  tecnologias  da  informática,  do  uso  de  computadores  e  das  telecomunicações, 

fomos  multiplicando  as  alternativas  e  habilidades  de  produção,  consumo  e  manuseio  da 

informação,  que  se  tornou  algo  relativamente  comum  e  onipresente  em  nossas  vidas.  As 

novas  tecnologias  resultaram  em  novas  experiências,  dinâmicas  e  fluxos  na  produção  de 

conhecimento possibilitando o acesso e o uso abundante da informação.  

O  empenho  de  algumas  áreas  do  conhecimento,  como  a  Física,  a  Ciência  da 

Informação,  a  Biblioteconomia,  a  Comunicação  e  outras,  em  explorar  o  conceito  de 

informação,  buscando  compreender  a  sua  natureza,  definindo‐a  e  atribuindo‐lhe 

características,  está  relacionado  ao  uso  frequente  e  intrínseco  com  o  qual  cada  área  se 

envolve, a partir de seus interesses, fenômenos e contextos, criando para o termo informação 
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um amálgama de sentidos sem consenso.  Bogdan (1994) expressa seu ceticismo em relação 

à existência de uma unanimidade em torno do conceito de informação quando afirma:  

 

Meu ceticismo sobre uma análise definitiva da informação deve‐se à infame 
versatilidade da  informação. A noção de  informação  tem  sido usada para 
caracterizar  uma  medida  de  organização  física  (ou  sua  diminuição,  na 
entropia), um padrão de comunicação entre fonte e receptor, uma forma de 
controle e feedback, a probabilidade de uma mensagem ser transmitida por 
um canal de comunicação, o conteúdo de um estado cognitivo, o significado 
de uma forma linguística ou a redução de uma incerteza. Estes conceitos de 
informação são definidos em várias teorias como a física, a termodinâmica, 
a teoria da comunicação, a cibernética, a psicologia, a lógica indutiva e assim 
por diante. Parece não haver uma ideia única de informação para a qual estes 
vários  conceitos  convirjam  e,  portanto,  nenhuma  teoria  proprietária  da 
informação (BOGDAN, 1994, p. 53). 

 

Embora a informação seja um acontecimento humano, e isto pode ser um ponto de 

convergência, ela transita entre as áreas do conhecimento adquirindo contornos próprios de 

cada  contexto.  Uma  teoria  nasce  de  um  conjunto  de  ideias,  perguntas  e  reflexões  que 

conformam  e  dizem  dos  processos  vinculados  aos  fenômenos  aos  quais  nos  dedicamos 

estudar. “Teoria é o pensamento sistematizado que surge de  indagações e o que produz e 

condiciona  a  pertinência  delas”  (SIGNATES,  2012,  p.  134).  As  teorias  são  pensadas  e 

desenvolvidas dentro de contextos paradigmáticos, que vão apresentar modelos e estruturas 

de pensamentos específicos e diversos entre si.   

Em geral as teorizações que envolvem o termo informação definem o seu objeto como 

um artefato de dimensões quantificáveis e concretas, como um elemento físico informativo, 

cujo sentido está restrito à ideia de um objeto que pode ser medido, ou seja, a informação 

como coisa (BUCKLAND, 1991).  

A palavra informação tem sua origem no latim informatio, e significa, no uso comum, 

o ato ou o efeito de informar, a comunicação de um conhecimento, a explicação sobre algum 

processo.  Capurro  e Hjorland  (2007,  p.  150),  afirmam que  “a  história  de uma palavra  nos 

fornece curiosidades que são tangenciais ao próprio conceito”, neste caso o uso da palavra 

informação “indica uma perspectiva específica, a partir da qual o conceito de comunicação do 

conhecimento tem sido definido”.  

Houve, segundo Capurro e Hjorland (2007), uma mudança conceitual desde a Idade 

Média até a Modernidade, onde o sentido de informação, que antes partia da ideia de “dar 
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uma  forma  substancial  à matéria” modifica‐se  para  a  ideia  de  “comunicar  alguma  coisa  a 

alguém”. Esta mudança está relacionada à “doutrina das ideias” de René Descartes ‐ filósofo, 

físico  e matemático  francês  do  século  XVII  ‐  em  que  o  pensamento  é  colocado  como  um 

processo funcional: “penso, logo existo” (CAPURRO e HJORLAND, 2003, p. 354), estendendo 

ao sentido da informação, uma utilidade instrumental.  

Esta  abordagem  tradicional  influenciou  o  sentido  epistemológico  da  informação 

fomentando conceitos e teorias que tratam a informação como uma mercadoria que deve ser 

processada e estocada para  ser consumida. A  informação  torna‐se, nesta perspectiva uma 

propriedade. A Teoria Matemática da Informação, proposta por Shannon em 1948, apresenta 

a informação como uma “quantidade mensurável em bit (binary digital)” (SODRÉ, 2014, p. 23), 

analisada  a  partir  da  sua  quantificação,  armazenamento  e  comunicação,  fundamentada, 

especialmente, no princípio da entropia.  

Segundo Shannon (1963) a informação de uma mensagem pode ser mensurada por 

essa quantidade chamada por ele de entropia. Pineda (2006, p. 34) explica que para este autor 

a entropia está “relacionada com a frequência dos símbolos transmitidos (os símbolos fazem 

parte de um repertório finito, que define a forma de codificação das mensagens). Ele adverte 

que  a  quantidade  de  informação  de  uma mensagem  é  independente  de  seu  significado”. 

Nesta  perspectiva,  a  informação  é  definida,  para  Shannon,  a  partir  de  uma  abordagem 

estatística que enfatiza o processo de transmissão a partir da quantificação e interpretação 

de seus sinais e símbolos.  

Michael K. Buckland (1991) explora o conceito de informação a partir de três aspectos 

conceituais, quais sejam, a informação como processo, como conhecimento e como coisa. A 

informação como processo está ligada ao ato em si de ser informado (processo), modificando 

um tipo de conhecimento a partir de uma nova informação que narra sobre algum fato ou 

ocorrência. A informação como conhecimento seria o objeto (conhecimento) comunicado, o 

que é transmitido por meio deste processo, algo intangível. Neste caso, e para este autor, a 

informação  é  imensurável,  não  podemos  medi‐la  ou  tocá‐la,  tendo,  pois,  propriedades 

subjetivas. E por último a informação como coisa que denota a ideia de objetos, documentos, 

dados, ou seja, o conhecimento intangível expressado de maneira física por sinais e símbolos 

alcançando sua forma concreta. 

Nobert  Wiener,  filósofo  e  matemático  criador  do  termo  cibernética,  discorda  de 

Buckland  defendendo  a  ideia  de  que  “informação  é  informação,  não  um material  e  nem 
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energia” (WIENER, 1961, p. 132). Machlup (1983, p. 642) restringe a informação ao contexto 

da comunicação entendendo‐a como aquilo que informa sobre algo. Faithorne (1954) defende 

que  a  informação  é  uma  característica  do  conhecimento  recebido  e  da  interpretação  dos 

sinais. 

Este recorte de estruturas conceituais nos mostra a importância de localizar, dentro 

dos  estudos  sobre  a  informação,  os  contextos  nas  quais  essas  teorias  e  conceitos  foram 

pensadas. Podemos notar que há uma predisposição em entender a  informação como um 

objeto e como um processo comunicativo. Para Nascimento e Marteleto (2004, p. 2), 

 

estes  quadros  conceituais,  auxiliados  pelas  teorias  e  técnicas  da 
Biblioteconomia  em  relação  à  eficácia  da  seleção,  coleta,  armazenagem, 
representação,  identificação,  localização  e  acesso  físico  de  dados,  textos, 
documentos  e  objetos,  fundamentam  o  pensamento  dos  que  estudam, 
desenvolvem e desenham sistemas de informação, armazenagem e sistemas 
de recuperação de dados, tendo a informação como objeto físico passível de 
quantificação, padronização, classificação, controle e certificação. Mas, não 
a informação construída como prática social 
 

  Isto implica dizer que há uma limitação de sentido no modo como se compreende a 

informação, restringindo seu significado a basicamente dois aspectos: ao da informação como 

objeto que permite a análise de sua natureza por meio de teorias e técnicas que pensam na 

sua padronização, controle, uso e armazenagem para um consumo qualificado; e ao sentido 

da informação como comunicação, numa relação que aborda os processos de transmissão e 

os elementos cognitivos que envolvem a capacidade de interpretação dos sujeitos em relação 

à informação comunicada.  

Segundo  Nascimento  e  Marteleto  (2004),  a  Ciência  da  Informação  está  mais 

preocupada em entender a relação “indivíduo‐sistema” do que a compreensão da sua prática 

social. Não se pode ignorar o fato de que os processos de produção, tratamento e uso das 

informações ocorrem no contexto da vida social, em meio às relações sociais. Dessa forma 

estão conectados aos acontecimentos e ao desenvolvimento da vida em sociedade, “neste 

cenário, entende‐se que as dimensões históricas, culturais, econômicas, tecnológicas, sociais 

e  políticas  são  pré‐condições  para  o  entendimento  da  ‘informação’”  (NASCIMENTO  e 

MARTELETO, 2004, p. 3). 

 

3 PENSAR O CONCEITO DE INFORMAÇÃO PELO VIÉS DAS PRÁTICAS SOCIAIS 
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As  áreas  do  conhecimento  que  atuam  mais  diretamente  com  as  práticas 

informacionais e com a informação de um modo geral, abordam as pesquisas sobre o assunto 

a partir de um pensamento racional e pragmático e isto está relacionado com os paradigmas 

sob os quais vamos construindo as camadas conceituais que estruturam os significados deste 

fenômeno  chamado  informação.  Conforme  dito  na  seção  anterior,  a  premissa  cartesiana 

baseada na “doutrina das ideias” de Descartes, em que o pensamento é entendido como um 

processo funcional, fundamentou uma série de teorizações e conceitos que reproduziram em 

seus  contextos  a  mesma  estrutura  de  pensamento.  É  o  que  ocorre,  segundo  Capurro  e 

Hjorland (2007), na estrutura conceitual da informação.  

Segundo  Choo  (1998),  professor  da  Faculdade  de  Informação  da  Universidade  de 

Toronto,  no  Canadá,  e  atuante  investigador  dos  temas  que  envolvem  a  informação,  as 

pesquisas sobre este assunto têm sido abordadas admitindo a existência de dois princípios 

opostos, podendo ser identificados pelos seguintes pontos de vista:  

 

(1) sistemas – a informação como uma entidade externa e objetiva, que tem 
um conteúdo baseado na realidade própria dependente do indivíduo; cada 
documento  ou  registro  contém  informação  "sobre  alguma  coisa",  e  esta 
pode ser determinada objetivamente; (2) usuários – a informação como uma 
construção subjetiva que é criada internamente em suas cabeças; o usuário 
reserva o  conteúdo objetivo de um documento ou  registro dentro de um 
envelope  interpretativo,  combinando‐se  conteúdo  mais  interpretação, 
definindo  a  informação  como  válida  e  útil  (CHOO  apud  NASCIMENTO  e 
MARTELETO, 2004, p. 3). 
 

Estas abordagens conceituais focam a argumentação na relação sistêmica, partindo da 

concepção da informação como um objeto que contém em si o registro de um conteúdo que 

pode ser determinado, quantificado, medido, processado e utilizado por alguém. Ademais, 

reconhecem na presença desse uso, a construção subjetiva que está ligada à capacidade de 

interpretação  dos  sujeitos  que  consomem  a  informação.  O  contexto  sociocultural  e  os 

aspectos  coletivos  são  ignorados,  porém,  “não há dúvidas  que os  processos  de produção, 

transferência e uso das informações são sociais, já que eles acontecem entre a sociedade e 

suas relações sociais (NASCIMENTO; MARTELETO, 2004).  

Pretendemos observar o conceito de informação a partir desta projeção teórica que 

percebe a informação como algo que “se abstrai socialmente para se conter ou se armazenar 

num ente  inanimado” (SODRÉ, 2014, p. 23). Trata‐se de considerar não apenas as relações 
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subjetivas que se estabelecem entre os sujeitos e suas práticas e representações em torno da 

informação, mas considerar também a configuração da estrutura social na qual o fenômeno 

da  informação  se  encontra  e  se  realiza.  Desse  modo,  localizando  a  informação  desde  as 

referências  históricas  e  sociais  dos  sujeitos  e  suas  ações,  potencializamos  o  seu  sentido 

configurando‐a  como  um  fenômeno  da  ordem  cultural  e  da  humanidade  (NASCIMENTO; 

MARTELETO, 2004). 

 

3.1 As ferramentas conceituais das Ciências Sociais 

 

  Alguns  estudos  importantes  da  área  da  Ciência  da  Informação  (MARTELETO,  2004; 

NASCIMENTO,  2004;  CHOO,  1998;  HJORLAND,  1995),  têm  debatido  sobre  o  conceito  de 

informação por meio do diálogo com as ferramentas conceituais provenientes do campo das 

Ciências Sociais, mais especificamente das abordagens teóricas de Pierre Bourdieu (1982) para 

a construção de uma abordagem socioantropológica da informação.  

  Essa plataforma  teórica é oferecida por autores que  tem se dedicado a entender a 

informação para além da sua abordagem tradicional. No Brasil, Regina Maria Marteleto (2002, 

2004, 2017)  tem apresentado  frutíferos debates que orientam e oferecem argumentações 

teóricas  em  um  diálogo  interdisciplinar  de  teorias  e  questões  que  indicam  rumos  que 

possibilitam a “apropriação da  teoria  social para a  formulação de questões pertinentes ao 

campo informacional” (MARTELETO, 2017, p. 29). Segundo a autora,  

 

É  nesse  terreno  simbólico  e  prático  de  intensas  mediações  entre  os 
dispositivos,  as  mídias  de  informação  e  comunicação  e  os  receptores‐
usuários  que  se  quer  indagar  a  respeito  dos  processos  culturais  nas 
sociedades regidas pelo valor e pela centralidade do conhecimento para a 
vida coletiva, prática e produtiva (MARTELETO, 2017, p. 29). 

 

  Este  contexto  ao  qual  a  autora  se  refere  é  a  vida  em  sociedade,  é  o  contexto 

sociocultural,  para onde devemos voltar o nosso olhar observando o modo de  construção 

social dos objetos, dos significados e da informação. Pierre Bourdieu, sociólogo francês e um 

dos mais  importantes pensadores do século XX, oferece  ferramentas conceituais para esta 

observação a partir das noções de campo social, prática e habitus,  criando um verdadeiro 

sistema teórico com o objetivo de interpretar a sociedade. 
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  Bourdieu  (1983)  fundamenta o  seu pensamento no encontro de grandes  correntes 

teóricas  da  Sociologia,  como  o  objetivismo  –  que  se  constitui  nas  relações  objetivas  dos 

sujeitos;  a  fenomenologia  –  que  diz  respeito  à  subjetividade  do  sujeito  e  o marxismo  e  a 

construção  sócio‐histórica  do  real  (NASCIMENTO;  MARTELETO,  2004).  Com  isso  o  autor 

determina um diálogo crítico baseado no que chamou de conhecimento praxiológico, ou seja, 

uma mediação entre teoria e prática, entre sujeito e estrutura, ultrapassando as fronteiras 

das três correntes sociológicas citadas acima. Tal fundamentação sustenta a compreensão de 

que  o  espaço  social  não  é  uma  “estrutura  objetiva  das  práticas  individuais”  ou  um 

entendimento subjetivo individual do mundo, mas sim uma produção subjetiva da vida real 

diante  da  coerção  de  estruturas  que  existem  objetivamente  (NASCIMENTO;  MARTELETO, 

2004).  

A  estrutura  de  pensamento  de  Pierre  Bourdieu  propõe  uma  leitura  das  estruturas 

sociais dominantes, buscando compreender o modo de funcionamento dos mecanismos de 

dominação e controle social. A partir do estudo dos fenômenos sociais o autor propõe uma 

atuação  intelectual  engajada  que  promova  o  rompimento  com  o  equívoco  da  noção  de 

neutralidade. Isto significa dizer que há um jogo de dominação e reprodução de valores que 

orienta o funcionamento da vida em sociedade, reforçando desigualdades sociais a partir de 

exclusões e outros tipos de controle social.    

Os conceitos criados por Bourdieu nos ajudam a olhar para a estrutura da sociedade e 

entender que por trás do que supostamente são acontecimentos vinculados às subjetividades 

individuais  dos  sujeitos  sociais,  existe  uma  construção  social  que  se  fundamenta  numa 

estrutura  de  controle  e  dominação  que  influencia  comportamentos  sociais.  A  partir  da 

compreensão dos conceitos de campo, prática e habitus, e entendendo que os mesmos foram 

um  empreendimento  sociológico  fundamentado  na  observação  dos  processos  sociais, 

buscamos compreender os caminhos teóricos que orientam as reflexões sobre o estudo da 

configuração da estrutura social na qual o fenômeno da informação se realiza. Em decorrência 

disto,  buscamos  ampliar  e  aprofundar  os  possíveis  sentidos  atribuídos  para  o  termo 

informação. 

Para Bourdieu (1983) os atores sociais, ou seja, os sujeitos que constituem a sociedade, 

estão inseridos dentro de um campo social cujo sentido é abstrato e diz respeito às posições 

sociais  que  as  pessoas  ocupam  dentro  da  sociedade,  neste  ambiente  de  permanente 

construção simbólica.  
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O campo social pode ser definido como esse espaço social que é estruturado por meio 

de um conjunto de práticas e relações sociais vivenciadas pelos sujeitos, ou seja, a “estrutura 

objetiva que define as condições sociais de produção do habitus"  (BOURDIEU, 1983, p.65). 

Existe,  entre  os  sujeitos,  um  distanciamento  social  que  estabelece  “um  espaço  de 

diferenciação no qual  as  relações de dominação  são dissimuladas, porque profundamente 

interiorizadas pelos indivíduos” (MARTELETO, 2017, p. 31) a partir de mecanismos sociais de 

controle.  

Bourdieu  emprega  o  conceito  de  prática  para  investigar  os  processos  culturais  e 

sociais,  refletindo  sobre  os  acontecimentos  nos  espaços  e  momentos  próprios  de  sua 

produção, opondo‐se dessa forma ao estruturalismo (MARTELETO, 2017), cujo método busca 

identificar estruturas gerais de um todo, examinando as suas partes. Dessa  forma, o autor 

manifesta  

 

Uma posição contra o estruturalismo, ao demonstrar que uma prática, que 
pode  ser  contraditória,  incompleta,  imediata,  não  pode  ser  contida  ou 
enquadrada pelo modelo teórico que pretende compreende‐la. Trata‐se de 
dar maior espaço aos atores, assinalando que em cada um de seus gestos e 
comportamentos existe uma extensa parte de impensado, de automático e 
de  não  controlado.  Cada  ator  social  é  assim  portador  de  um  habitus,  ou 
estruturas pessoais que concebem a prática, o que significa que a prática não 
é redutível às categorias científicas que é necessário empregar para estuda‐
la (MARTELETO, 2017, p. 31).  

   

Dentro  dessa  estrutura  social  onde  existe  um  sistema  hierárquico  composto  por 

diversos arranjos sociais que dependem da posição de poder  ‐ material ou simbólico  ‐ dos 

sujeitos, o habitus se configura como um conjunto de repertórios, ou a articulação dos capitais 

de poder econômico, cultural, social e simbólico (BOURDIEU, 1983), que determinam modos 

de pensar, preferências e comportamentos e que são herdados da  família e reforçados no 

ambiente escolar. Trata‐se daquilo que está “no sujeito, na linguagem, na biografia cultural e 

na história individual, conformada, essencialmente, pela sua trajetória social dentro da família 

e de seu sistema de valores (habitus primário) e pela herança cultural e formação educacional 

da escola (habitus secundário)” (NASCIMENTO; MARTELETO, 2004).   

  A  experiência  que  cada  pessoa  carrega  consigo  é  resultado  dessas  percepções, 

comportamentos e práticas produzidas pelo habitus, esse conjunto de repertórios que muda 

conforme o tipo de acesso que os sujeitos possuem em relação aos recursos disponíveis ao 
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logo  da  vida,  ou  seja,  o  capital  cultural,  econômico,  social  etc.  O  capital  significa  poder  e 

acúmulo de recursos que pode ser simbólico ou material. A distribuição desigual do capital 

produz  uma  estrutura  social  hierarquizada  onde,  de  um  lado,  há  o  acúmulo  de  poder  e 

domínio e, do outro lado, escassez e subjulgamento. 

  A estrutura conceitual proposta por Bourdieu exige um laborioso trabalho de estudo 

e reflexão que requisita, também, um conhecimento prévio em relação às teorias sociológicas 

que antecedem o autor, já que há uma argumentação teórica que ao mesmo tempo integra e 

critica os fundamentos sociológicos de outros teóricos e estudiosos que o precedem. Contudo, 

podemos inferir a partir desse resumo conceitual que há uma maneira de observar o campo 

social, ou seja, a sociedade, não apenas como um espaço físico, mas como um espaço que é 

constituído pela atuação dos atores sociais. Segundo Nascimento e Marteleto (2004, p. 5),  

 

essa maneira de ver o lugar, não como espaço físico, mas como extensão da 
ocupação do sujeito, aproxima‐se do caráter informacional desejado e auxilia 
na percepção das dimensões e cumplicidades no jogo de relações entre os 
sujeitos do campo, isto é, aqueles que exercem o poder e aqueles que deixam 
o poder ser exercido – o poder simbólico.   

 

  Reconhecemos que a estrutura social (campo) é atravessada por diferentes níveis de 

poder (capital/recurso) que, articulados, configuram habitus díspares, ou seja, repertórios e 

experiências  desiguais  entre  os  sujeitos  sociais.  Esta  hierarquização  social  deve  ser 

considerada  como  elemento  determinante  na  construção  subjetiva  da  realidade  onde  o 

fenômeno da informação acontece. 

 

3.2 A informação no contexto das práticas sociais 

 

  Pensar  a  informação  por  meio  dessa  articulação  entre  as  ferramentas  conceituais 

localizadas no campo das Ciências Sociais, reposiciona o conceito de informação amplificando 

o entendimento comum que atribui ao termo a ideia de objeto físico, coisificado, quantificado 

ou  como  processo  mental  e  interpretativo  ligado  à  subjetividade  individual  dos  sujeitos. 

Concede, dessa forma, um sentido que percebe a informação como “um fenômeno social de 

informação coletiva, estruturas de conhecimento e instituições de memória das comunidades 
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discursivas3 – o campo em Bourdieu” (NASCIMENTO, MARTELETO, 2004). Esta estrutura de 

pensamento qualifica o conceito de informação considerando as dimensões culturais, sociais 

e históricas imbricadas nas práticas subjetivas dos grupos que constituem a sociedade.  

Neste  sentido  Hjorland  afirma  que  é  a  partir  dos  domínios  do  conhecimento 

relacionados com as comunidades discursivas ‐ o campo social ‐   que podemos reorientar o 

conceito de informação. As comunidades discursivas constituem a sociedade moderna e são 

definidas  como  os  diferentes  grupos  sociais  que  compartilham  linguagem,  conhecimento, 

cultura etc., cujas práticas estão localizadas nas dimensões culturais, sociais e históricas. São 

construções sociais que partem da experiência da subjetividade coletiva. Segundo Nascimento 

e Marteleto (2004, p. 5), para Hjorland, 

 
 

a estrutura e organização do conhecimento, os padrões de cooperação, as 
formas de linguagem e comunicação, os sistemas de informação, a literatura 
e  sua  distribuição,  os  critérios  de  relevância,  são  reflexos  dos  objetos  de 
trabalho destas comunidades, e, também, dos seus papéis na sociedade. Esta 
possibilidade de se olhar a ‘informação’ significa a mudança da unidade de 
estudo de um fenômeno físico da informação como ‘coisa’ ou ‘estado mental 
de ideias e opiniões’ do indivíduo, para um fenômeno social de informação 
coletiva. 

 
   De um modo geral, estes conceitos que o campo das Ciências Sociais oferece como 

ferramentas para articulação teórica e reflexiva em torno do conceito de informação, cria uma 

fissura teórica provocativa que nos coloca diante de questionamentos sobre a universalização 

e neutralidade da informação e do conhecimento. Isto significa dizer que há um sentido para 

a informação que pode contemplar as diferentes práticas sociais quando consideramos que 

existe um campo social hierarquizado, onde as disputas de poder se dão de forma desigual 

em virtude do capital que cada grupo social pode ou não acessar para a constituição de seu 

repertório. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
3 Para saber mais sobre as comunidades discursivas, ver SWALES, John M. The concept of discourse 

community. In: ________. Genre analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p.21‐32. 
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Fica evidente que a  informação é um fenômeno social que se manifesta a partir de 

diferentes  linguagens  e  recursos  tecnológicos,  transmitindo  conteúdos  em  contextos 

socioculturais  de  diferentes  características  e  exigindo  dos  agentes  sociais  a  capacidade 

subjetiva de  interpretação. Os conceitos de campo e habitus, de Pierre Bourdieu, ampliam 

essa noção. 

O campo é o espaço comum que agrupa um conjunto de agentes sociais ocupando 

lugares  pré‐determinados  a  partir  do  capital  (poder)  que  possuem,  estabelecendo  uma 

hierarquização social que coloca as pessoas em posições de desigualdade na estrutura social, 

gerando práticas sociais díspares. O campo se estrutura ou se modifica de acordo com essas 

disputas entre dominantes, com maior capital, e dominados, com menor capital. O conceito 

de habitus, confere aos sujeitos sociais, um conjunto de características que está vinculado à 

articulação  desse  capital,  que  pode  ser  simbólico  ou  material  e  que  define  seu 

comportamento, preferências, habilidades e gostos.  

Trata‐se de compreender que as condições sociais as quais estão inseridos os agentes 

sociais  se manifestam nas experiências de produção e  consumo da  informação,  revelando 

contextos sociais mais amplos, descortinando uma informação construída no interior de seu 

espaço social, de sua comunidade discursiva. “As diversas condições sociais de produção do 

habitus e capital de cada sujeito revelam as oposições e conflitos, subjetividades, relações de 

força  e  poder,  interesses,  contradições  e  tensões  que  alimentam,  historicamente,  e 

progressivamente, o campo de conhecimento” (NASCIMENTO e MARTELETO, 2004). 

A discussão conceitual sobre o campo e habitus, dialogada com a reflexão crítica sobre 

a noção de informação, nos mostra que um dos mecanismos de controle social também se 

reproduz  nas  teorias  e  nos  modos  como  produzimos  e  categorizamos  a  informação  e  o 

conhecimento.  A  reprodução  do  conceito  de  informação  numa  perspectiva  instrumental 

reforça  os  problemas  de  desigualdade  e  nos  distancia  de  uma  compreensão  concreta  da 

realidade.  

O(s) autor(es) é(são) responsável(is) pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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O CASO DANIEL SILVEIRA NA IMPRENSA: UMA ANÁLISE DO CONTEÚDO JORNALÍSTICO 

VEICULADO NO G1 NOTÍCIAS 

 

Isabella Alves Bezerra1 

Douglas Farias Cordeiro2 

 

 

RESUMO 

 

Assim como o mundo acompanhou as evoluções que a tecnologia proporcionou para humanidade, o 

jornalismo também precisou acompanhar as mudanças que foram proporcionadas pelo surgimento da 

chamada Web 2.0, seja no tocante à veiculação de notícias, no consumo de informações e na utilização 

de ferramentas que consolidaram o jornalismo de dados. Tais avanços proporcionaram um cenário 

onde não apenas os casos que envolvem pessoas públicas de grande relevância passassem a ganhar 

destaque jornalístico, sobretudo após o advento das redes sociais, o que deixou ainda mais complexo 

o trabalho da mídia tradicional. Considerando este cenário, este artigo tem como objetivo analisar o 

conjunto de notícias veiculadas pelo portal digital G1 Notícias sobre o caso do Deputado Federal Daniel 

Silveira, preso em 2021 após publicar um vídeo contendo ofensas e ameaças a ministros do Supremo 

Tribunal Federal. Para tanto, ao longo do embasamento teórico do trabalho, é contextualizado um 

recorte histórico das relações entre o jornalismo e a internet, traçando assim um panorama sobre 

jornalismo de dados, como se deu o seu início e a importância dessa modalidade para o jornalismo de 

um modo geral, assim como a contextualização histórica e conceitual do jornalismo digital, 

delimitando as diferenças existentes entre os dois conceitos. As análises foram realizadas através de 

soluções computacionais de mineração de dados, por meio da utilização do instrumento metodológico 

Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD), focado 

em um levantamento exploratório sobre as informações circuladas nas notícias através do uso do 

software Iramuteq. Os dados foram obtidos através de uma solução de raspagem de dados (web 

scraping), considerando o período compreendido entre novembro de 2019 e junho de 2022. Os 

resultados alcançados apresentam os principais termos identificados para o conjunto de dados 

considerado e suas correlações com os eventos associados ao caso Daniel Silveira.  

 

Palavras-chave: Daniel Silveira; G1 Notícias; Análise de dados; Mineração de textos.  
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THE CASE OF DANIEL SILVEIRA IN THE PRESS: AN ANALYSIS OF JOURNALISTIC CONTENT 

RELEASED ON G1 NEWS 

 

ABSTRACT  

 

Abstract: The world followed the evolutions that technology provided for humanity, journalism also 

needed to follow the changes that were provided by the emergence of the so-called Web 2.0, whether 

with regard to the dissemination of news, in the consumption of information and in the use of tools 

that consolidated journalism of data. Such advances provided a scenario in which not only cases 

involving public persons of great relevance began to gain journalistic prominence, especially after the 

advent of social networks, which made the work of traditional media even more complex. Considering 

this scenario, this paper aims to analyze the set of news broadcast by the digital portal G1 Notícias 

about the case of Federal Deputy Daniel Silveira, arrested in 2021 after publishing a video containing 

insults and threats to ministers of the Federal Supreme Court. Therefore, throughout the theoretical 

basis of the work, a historical clipping of the relationship between journalism and the internet is 

contextualized, thus tracing an overview of data journalism, how it started and the importance of this 

modality for the journalism of a in general, as well as the historical and conceptual contextualization 

of digital journalism, delimiting the differences between the two concepts. The analyzes were carried 

out through computational data mining solutions, through the use of the Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) methodological instrument, focused on an exploratory survey on the information 

circulated in the news using the Iramuteq software. The data were obtained through a web scraping 

solution, considering the period between November 2019 and June 2022. The results achieved present 

the main terms identified for the data set considered and their correlations with the events associated 

with the Daniel Silveira case.. 

 

Keywords: Daniel Silveira; G1 News; Data analysis; Text mining. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade livre existem premissas e características que definem o regime 

Democrático de Direito, dentre as principais características da democracia pode-se citar o livre 

acesso à informação. Neste contexto, os meios de comunicação se tornam essenciais para a 

manutenção de um Estado livre e democrático. Dessa forma, se torna fundamental se 

questionar as consequências decorrentes de situações em um dos principais instrumentos 

mantenedores de um regime político entra em conflito com a sociedade. 

A mídia tradicional vem experimentando uma grave crise com o advento da internet, 

devido a multiplicação da informação individualizada, “com o surgimento das atualizações em 

tempo real e de jornais on-line totalmente autônomos” (RAMONET, 2013, p. 53). E parte dessa 

crise vem sendo agravada devido a credibilidade da informação. 
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Ela é a principal ou uma das principais qualidades que a informação deve ter e 

significa simplesmente ser fiável. É o motivo pelo qual preferimos escutar tal rádio 

ou ler tal jornal em vez de outro; em geral, pensamos que suas informações são mais 

confiáveis e mais próximas de nossa concepção da verdade do que as dadas por 

outros. É uma espécie de contrato de confiança que estabelecemos com os meios de 

comunicação. Porém, dia após dia, percebemos que esse contrato tem mais 

dificuldade para ser celebrado. Uma das características apontadas pelas pesquisas 

de opinião é que os leitores da imprensa escrita por assinatura, fiéis a seus hábitos 

de leitura tradicionais, diminuem progressivamente. (RAMONET, 2013, p. 55). 

 

É necessário pontuar também que a velocidade da informação contribui para essa crise 

que a mídia tradicional vem experimentando nos últimos anos. No ambiente jornalístico 

sempre houve a preocupação de fazer com que a notícia chegasse o mais rápido possível ao 

leitor, mas, há alguns anos, essa rapidez atingiu níveis intransponíveis. Não existe mais prazo 

na veiculação de informações na contemporaneidade, a informação é imediata e o limite é o 

imediatismo. Com a limitação do tempo, o jornalismo passa a ter que funcionar de forma 

rápida e imediata, ocorrendo situações em que informações importantes e de impacto são 

passadas para a sociedade sem a profundidade necessária, prejudicando assim a possibilidade 

de ter uma visão complexa e completa dos fenômenos.  

“É essa aceleração que cria muita confusão e muitos erros, pois os meios de 

comunicação dominantes consideram indispensável agir como uma agência de notícias” 

(RAMONET, 2013, p. 59). Tudo o que foi citado aqui anteriormente contribui para a 

multiplicação dos erros, pode-se inserir também nesse cenário caótico a acumulação de 

informações falsas, o que desperta mais ainda no público a insegurança informativa. Visando 

toda essa problemática, o presente artigo busca analisar como um conjunto de notícias 

veiculadas pelo portal G1 Notícias acerca do caso do Deputado Federal Daniel Silveira, preso 

após publicar um vídeo insultando Ministros do Supremo Tribunal Federal.  

 

2 JORNALISMO DIGITAL  

 

O jornalismo digital e o jornalismo de dados podem ser considerados instrumentos 

potencializadores para comunicação de massa. Observando o cenário do ano de 2022 no 

Brasil, um ano de eleição presidencial, o jornalismo digital e de dados possivelmente serão 

instrumentos que irão auxiliar e gerar impactos significativos no cenário político nacional. É 

possível observar que o mesmo fenômeno ocorreu durante a cobertura da Covid-19, entre os 
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anos de 2020 e 2021 principalmente, onde uma parcela significativa da população utilizou o 

jornalismo digital como uma das principais fontes de informação (LOPES et al., 2021). O 

jornalismo de dados possui uma forte relação com o jornalismo digital, entretanto é 

necessário estabelecer as diferenças entre ambos. 

A história do jornalismo de dados teve o seu início em 1850 com Florence Nightingale, 

uma enfermeira que publicou uma informação através de gráficos estáticos com o objetivo de 

ilustrar quais foram os motivos que levou às mortes dos soldados britânicos na Guerra da 

Criméia (ROGERS, 2010). Em seu estudo, a enfermeira chegou à conclusão de que as mortes 

foram ocasionadas por infecções, e as doenças contraídas pelos soldados ocorreram em 

ambiente hospitalar devido a falta de higiene. Com os dados em mãos, Florence conseguiu 

convencer o parlamento britânico a criar normas de higiene, conseguindo assim salvar muitas 

vidas (HORKY; PELKA, 2017).  

Décadas se passaram até o jornalismo de dados ter um novo marco, no ano de 1967 o 

jornalista Philip Meyer fez um levantamento estatístico com o intuito de demonstrar que as 

pessoas que frequentavam a faculdade eram suscetíveis a promoverem revoltas assim como 

as que chegaram no ensino médio (GEHREKE; MIELNICZUK, 2017). O pano de fundo dessas 

pesquisas foram os protestos de direitos civis em Detroit. Considerada como uma das 

manifestações mais sangrentas da história dos Estados Unidos, com um número de 43 mortos 

e mais de 7 mil pessoas presas (COX, 2000; GRAY et al., 2012; MEYER, 2002 apud SANTOS, 

2019, p. 4).  

Como pode ser observado, o jornalismo de dados vem sendo usado durante séculos, 

ocorre que a primeira vez que o termo foi significativamente destacado pela grande mídia foi 

em 2009 através do Datablog do jornal The Guardian (ODDINGTON, 2015; GRAY et al., 2012; 

SCHACHT, 2017 apud, SANTOS, 2019, p. 4). Se no mundo o jornalismo de dados já está 

consolidado e em expansão, no Brasil essa é uma prática que ainda vem sendo desenvolvida. 

Uma das principais figuras do jornalismo de dados no Brasil  é o jornalista Cláudio Weber 

Abramo, que trabalhou como editor na Folha de São Paulo e passou também por outras 

empresas como a Abril, Isto é e o Valor Econômico (LIMA, 2021). O jornalista defendeu o 

combate à corrupção e a lisura das instituições públicas e políticas do Brasil, dessa forma nos 

anos 2000 fundou juntamente com entidades não governamentais o portal Transparência 

Brasil que tinha o objetivo de levar o acesso a informação em relação às atividades do governo, 
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principalmente no tocante ao alocamento de despesas e receitas para a população de um 

modo geral (ASSIS, 2018; ROCHA, 2018; VENTURA, 2018, apud, SANTOS, 2019, p. 7). 

Outro projeto de grande impacto de Cláudio Weber foi a plataforma “Às claras”, onde 

o seu foco era disponibilizar os gastos dentro de uma corrida eleitoral. Por fim, ele foi um dos 

articuladores dentro do cenário legislativo brasileiro para a criação da Lei de Acesso à 

Informação, aprovada em 2011. É importante destacar que Abramo faleceu em 2018, aos 72 

anos, mas deixou um legado de muitas conquistas para o cenário jornalístico, abrindo portas 

para que outras organizações iniciassem o trabalho de dados abertos e jornalismo de dados 

(ASSIS, 2018; ROCHA, 2018; apud, SANTOS, 2019, p. 7). 

Através da história pontuada acima, pode-se observar que séculos antes do advento 

da internet o jornalismo de dados já era um instrumento utilizado para extrair notícias de 

interesses relevantes para a sociedade como um todo, dessa forma, é possível concluir que 

não foram os avanços tecnológicos que criaram essa modalidade de jornalismo, mas pode-se 

dizer que a tecnologia foi um importante catalisador para a expansão e o uso do jornalismo 

de dados. Ocorre que, muito se confunde sobre a distinção correta entre jornalismo com 

dados para o jornalismo de dados. (MANCINE, 2016; VASCONCELLOS, 2016).  

De fato, existe uma imprecisão nesses conceitos podendo ser considerados como 

problemáticos do ponto de vista acadêmico. Dados não podem ser considerados apenas como 

gráficos, planilhas etc., algo que os jornalistas já estavam habituados. O jornalismo de dados 

tem o objetivo de contar uma história através dos dados ali levantados como bem pontuado 

por Mancine e Vasconcellos: 

Nesse sentido, um gráfico de desemprego, por exemplo, é apenas uma 

representação de um fenômeno, e essa representação só foi possível porque houve 

um processo de quantificação desse fenômeno. A questão chave, diz Stray, é que 

existem diversos procedimentos que podem ser adotados no processo de 

identificação dos desempregados, bem como da organização desses dados. “O dado 

não é algo que existe na natureza. Os desempregados são uma coisa muito diferente 

de um dado de desemprego”. (MANCINE, 2016; VASCONCELLOS, 2016, p. 73). 

 

Nesse ínterim, o jornalismo de dados se aproxima de maneira significativa da 

matemática, estatística e lógica, pois é possível por exemplo “ao jornalista comparar as taxas 

de desemprego com as taxas de impostos aplicadas em diversos países, na busca de alguma 

explicação para o fenômeno do desemprego”. (MANCINE, 2016; VASCONCELLOS, 2016). 
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Outra questão importante e que pode ficar restrito ao imaginário do senso comum, é 

acreditar que o jornalismo de dados é apenas aquele que ocorre dentro de sites e portais de 

canais midiáticos e não seria esse o caso, um site por exemplo criado por uma equipe 

jornalística que visa pontuar o orçamento de uma prefeitura com ferramentas de interação 

para a população de um modo geral acompanhar os gastos do poder executivo, é passível de 

ser considerado jornalismo de dados.  

Conceituado o jornalismo de dados, o presente artigo neste momento irá se debruçar 

sobre a história e conceituação do jornalismo digital no Brasil, pois é ele que será objeto de 

nossa análise. É importante nesse primeiro momento traçar uma linha do tempo, fazendo um 

breve resumo do passado, para que seja possível olhar com precisão o presente. A internet 

foi concebida no Século XX, em 1969, quando a ARPA – Agência de Pesquisa e Projetos 

Avançados), departamento de defesa dos Estados Unidos focado em obter informações 

militares fundou a Arpanet, rede nacional de computadores, que tinha como objetivo garantir 

comunicação emergencial para os Estados Unidos, caso a União Soviética os atacassem. 

(FERRARI, 2010). 

Dando um pequeno salto na história, no final da década de 1980 a internet já era 

realidade na vida de algumas pessoas bem como instituições, principalmente em centros de 

pesquisas e universidades. Já na década de 1990, o número de computadores conectados 

saltou de 1,7 milhão em 1993 para 20 milhões em 1997 (WILSKE; SCHILLER, 1997). Foi nesse 

período que surgiram alguns buscadores, como por exemplo, o Yahoo!, criado em 1994. O 

surgimento dos portais de buscas nos Estados Unidos decorreu da evolução dos sites de busca 

que possuíam a estratégia de reter o leitor (FERRARI, 2010). 

No Brasil os portais de conteúdo nasceram através de empresas jornalísticas que já 

existiam, alguns deles sequer possuíam um modelo de portal, mas evoluíram até alcançar esse 

conceito. O primeiro site jornalístico brasileiro foi o Jornal do Brasil, seguido pela versão 

eletrônica do jornal O Globo, ambos criados em 1995. Na mesma época, o Grupo Estadão bem 

como o Grupo Folha e o Grupo Abril, também colocaram no ar as suas páginas. De 1997 até 

os anos 2000, os sites de conteúdo brasileiro possuíam um único objetivo, ofertar conteúdo 

de forma abundante, focados no volume de notícias em detrimento a profundidade da 

matéria. Ocorre que no ano de 2001 o mercado começa a se preocupar com a integração entre 

o conteúdo de qualidade, design acessível e viabilidade financeira (FERRARI, 2010). 
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Até a informação ser veiculada através da Web 2.0 a TV reinou de modo absoluto como 

um dos instrumentos mais importantes para a comunicação de massa. O que a internet trouxe 

se transformou em um instrumento essencial para o jornalismo atual, dentre tantas coisas 

que podem ser citadas, sem sombra de dúvidas o que mais a internet modificou e moldou foi 

o acesso à informação e como ela é transmitida. A informação não cabe mais apenas em 

moldes históricos, não é mais apenas a transmissão do conteúdo e sim a definição da forma 

correta de transmitir o conteúdo. (FERRARI, 2010). “Como forma de jornalismo mais recente, 

o jornalismo digital é a modalidade na qual as novas tecnologias já não são consideradas 

apenas como ferramentas, mas, sim, como constitutivas dessa prática jornalística” (BARBOSA, 

2006, p. 2). 

Contextualizado o início do jornalismo digital no Brasil, é salutar neste momento 

diferenciar o jornalismo com dados e o jornalismo de dados:  

Há uma diferença, a nosso ver, entre reportagens COM e reportagens DE dados. 

Enquanto o primeiro contemplaria reportagens que se apropriam de dados de forma 

ilustrativa, no segundo caso, os dados seriam a própria razão da reportagem. No 

primeiro caso, o dado quantitativo teria o papel de auxiliar a ilustrar uma 

reportagem; no segundo, o dado seria o próprio fundamento da pauta e a história 

das relações entre os dados conduziria, neste caso, a reportagem. (MANCINE, 2016; 

VASCONCELLOS, 2016, p. 75). 

 

Delimitado todos os conceitos que são relevantes, salienta-se que para o presente 

artigo, o objetivo é analisar, de maneira exploratória, notícias veiculadas pelo portal G1 

Notícias em relação ao caso do Deputado Federal Daniel Silveira, preso em 2020 após a 

expedição de um mandado de prisão que partiu do Ministro Alexandre de Moraes, após 

publicar um vídeo que expressava sua indignação e descontentamento com o Supremo 

Tribunal Federal.  

 

3 O CASO DANIEL SILVEIRA 

 

Nascido em 25 de novembro de 1982 em Petrópolis - Rio de Janeiro, Daniel Silveira foi 

cobrador de ônibus, Policial Militar, estudante de Direito e agora Deputado Federal pelo o 

Estado do Rio de Janeiro. Foi eleito nas eleições de 2018 para a 56ª legislatura da Câmara dos 

Deputados, através do Partido Social Liberal (PSL), com 31.789 votos (0,41% dos válidos). 
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Daniel Silveira conquistou notoriedade antes das eleições de 2018 ao viralizar nas 

redes sociais em um vídeo ao lado do deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro, Rodrigo 

Amorim, em que ambos quebraram uma placa que homenageava Marielle Franco, vereadora 

assassinada em 14 de março de 2018 na capital fluminense. Em sua defesa, Silveira alegou 

que a placa fora retirada pois cobria a sinalização da praça Floriano Peixoto e buscava também 

transmitir um recado aos agentes militantes de que estes não tomariam território de forma 

ostensiva e pela via de vandalismos. 

Em novembro de 2019, Daniel começa a se envolver em polêmicas com o Supremo 

Tribunal Federal. Após a Corte, mudar mais uma vez o seu entendimento jurisprudencial sobre 

a prisão em segunda instância, mudança essa que favoreceria inúmeros réus, dentre eles, Luiz 

Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, o deputado tuitou: “Se precisar de um cabo, estou 

à disposição”. O tweet em questão fazia alusão a uma postagem feita dias antes por Eduardo 

Bolsonaro, deputado eleito no ano de 2019, que publicou: “Se quiser fechar o STF, sabe o que 

você faz? Não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo (…) tira o poder da caneta 

da mão de um ministro do STF, o que ele é na rua?". 

Em dezembro de 2020, o deputado voltou a se envolver em polêmicas com o STF e o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao defender o voto impresso: "O voto impresso vai acontecer 

ou então o STF e a Justiça Eleitoral não mais existirão porque a gente não vai permitir". O 

deputado chamou os ministros do STF de "marginais", e o presidente do TSE, Luís Roberto 

Barroso, de "moleque”. 

Daniel Silveira passou a ser investigado no inquérito das fake news que tem o objetivo 

de buscar respostas acerca de financiamento e organização de atos antidemocráticos em 

Brasília. Em junho de 2020, ele foi alvo de buscas e apreensões pela Polícia Federal e teve o 

sigilo fiscal quebrado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em fevereiro de 2021, o 

parlamentar se envolveu em mais uma polêmica, que iria mudar o curso da sua vida, pessoal 

e política. Daniel Silveira publicou um vídeo em suas redes sociais onde desferiu inúmeros 

ataques e ofensas de cunho pessoal, bem como de nível institucional envolvendo o Supremo 

e as Forças Militares. Dia 16 de fevereiro de 2021, Daniel Silveira foi preso, após um mandado 

de prisão em flagrante que partiu do ministro Alexandre de Moraes, na ocasião o ministro 

declarou: “são imprescindíveis medidas enérgicas para impedir a perpetuação da atuação 
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criminosa de parlamentar visando lesar ou expor a perigo de lesão a independência dos 

Poderes instituídos e ao Estado Democrático de Direito”. 

Abaixo segue a transcrição de algumas falas do Deputado: 

 

“O Ministro Fachin começou a chorar, decidiu chorar. Fachin, seu moleque, seu 

menino mimado, mau caráter, marginal da lei, esse menininho aí, militante da 

esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelo o PT, pelos partidos 

narcotraficantes, nações narco-ditadoras. Mas foi aí levado ao cargo de Ministro 

porque um Presidente Socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte pra que ele 

proteja o arcabouço do crime do Brasil, que é a nossa Suprema, que de Suprema 

nada tem. Fachin, sabe... às vezes fico olhando as tuas babaquices. As tuas bobeiras 

que você vai á mídia para chorar, “olha o artigo 142 está muito claro lá que as Forças 

Armadas são reguladas na hierarquia e disciplina e blá-blá-blá”, vide o que aconteceu 

no Capitólio porque no Capitólio quando tentaram dar um golpe... aquilo não é golpe 

não filhinho. Aquilo ali foi parte da população revoltada que, na minha opinião, 

foram infiltrados do Black Lives Matter, dos antifas, blackblocks, coisa que você e a 

sua trupe que aí integra defendem. Vocês defendem a todo custo esse bando de 

terrorista, esse bando de vagabundo. Vagabundo protege vagabundo”.  
Agora, que você tem que tomar vergonha na sua cara, olhar, quando você for tomar 

banho, olhar o bilauzinho que você tem e falar: “Pô, eu acho que sou homenzinho. 

Eu vou parar com as minhas bobeirinhas”. Ah, o que? Estou sendo duro demais? Tô 

sendo o que, ogro? Ah, tô sendo tosco? O que que você espera? Que seja o que? 

Que eu tenha um tipo de comportamento adequado para tratar a Vossa Excelência? 

É claro que eu não vou ter. Eu sei que você está vendo esse vídeo aí, daqui a pouco 

seus assessores, e o Alexandre de Moraes, e Toffoli. Mas eu estou ó (bate com as 

mãos) cagando e andando para vocês. (...) Vai lá! Prende o Villas Bôas, pô, seja 

homem uma vez na sua vida. Vai lá e prende o Villas Bôas. Fala pro Alexandre de 

Moraes, homenzão né, o fodão, vai lá e manda prender o Villas Bôas, manda lá, vai 

lá e prende o general do Exército. Quero ver. Eu quero ver, Fachin, você, Alexandre 

de Moraes, Marco Aurélio Mello, Gilmar mendes, os que solta os bandidos o tempo 

todo(...) O que eu quero saber é quando que vocês vão lá prender o general Villas 

Bôas. Eu queria saber o que que você (Fachin) vai fazer com os generais? Os 

homenzinhos de botão dourado, lembra? Você lembra do AI-5. Você lembra. Para. 

Eu sei que você lembra. Ato institucional número 5, de um total de 17 atos 

institucionais. Você lembra. Você era militante lá do PT, partido comunista. Você era 

da aliança comunista do Brasil.3  

 

 

Após meses de prisão domiciliar, o julgamento do caso foi marcado, e no dia 12 de 

abril de 2022 a defesa do então deputado solicitou que o processo fosse julgado pela justiça 

militar e para que nove ministros do STF fossem declarados como suspeitos. Foi realizada 

ainda uma tentativa de retirada do julgamento da pauta, onde se afirmou que o Supremo não 

poderia julgar antes de analisar o recurso proposto pela defesa. Ocorre que além de todos os 

                                                 
3  Transcrição disponibilizada pelo site Poder 360. Disponível em: https://www.poder360.com.br/congresso/leia-

a-transcricao-do-que-disse-daniel-silveira-e-o-que-levou-o-stf-a-prende-lo/. Acesso em: 09 Ago. 2022. 
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pedidos serem rejeitados, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, também aplicou 

multa ao advogado de Daniel Silveira por excesso de impetração de recursos. 

No dia 20 de abril de 2022, o STF condenou o Deputado a 8 anos e 9 meses de prisão 

em regime inicialmente fechado por dois crimes: tentar impedir o livre exercício dos poderes 

e agredir verbalmente e ameaçar integrantes da Corte. O deputado foi absolvido da imputação 

de incitar a animosidade entre o Supremo e as Forças Armadas. Foi imposto também multa 

no importe de R$ 192.500,000 e a perda do mandato. O congressista não foi preso 

imediatamente, pois ainda era cabível recurso ao próprio Supremo.  

No dia 21 de abril de 2022, Jair Messias Bolsonaro, Presidente do Brasil, publicou um 

decreto de indulto individual, popularmente chamado de graça constitucional, concedendo o 

perdão da pena de Daniel Silveira. Dia 03 de maio de 2022, o ministro Alexandre de Moraes 

publicou uma decisão, determinando aplicação de multa no valor de R$ 405 mil reais a Daniel 

Silveira, devido o descumprimento de restrições impostas pela Corte. Foi determinado 

também que o deputado comparecesse em 24 horas na Secretaria de Administração 

Penitenciária para trocar a tornozeleira eletrônica, que segundo a defesa do deputado, estava 

com falhas, o ministro lembrou que o descumprimento de medidas cautelares não estão 

abarcados no indulto individual concedido por Bolsonaro.  

Do fato em questão é inegável que Daniel Silveira alcançou dois grandes feitos, o 

primeiro sem sombra de dúvidas é a visibilidade que a repercussão midiática trouxe para ele 

de forma pessoal, e o segundo é que ele conseguiu tanto o desafeto como o afeto em grande 

escala, seja da oposição no primeiro ponto quanto dos apoiadores no segundo ponto. É 

possível explicar isso pelo grau de extremismo, onde ações são extremas o apoio também 

sempre virá dos polos extremos, ou seja, se observa uma ampliação e intensificação de um 

cenário de extrema polarização que não agrega em nada o Estado Democrático de Direito.  

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização da presente pesquisa é utilizado como instrumento metodológico o 

processo Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in 

Databases - KDD). O KDD foi originalmente proposto por Fayyad, Shapiro-Piatetsky e Smyth 

(1996), e possui como objetivo central estabelecer um conjunto de etapas para a realização 
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de procedimentos de identificação de padrões e geração de informações a partir de grandes 

volumes de dados. Uma das principais vantagens do KDD se refere à possibilidade de se 

delimitar as necessidades em termos de dados e as estratégias necessárias, no contexto de 

soluções de mineração de dados, para a resolução de problemas estabelecidos com base no 

uso de dados (GUARASCIO; MANCO; RITACCO, 2020). 

O processo KDD é composto por uma sequência de etapas que buscam desde a 

consolidação da qualidade de dados e do formato necessário aos procedimentos de geração 

de informação por meio do uso de mineração de dados, até a avaliação e interpretação dos 

resultados obtidos (VIEIRA; DA SILVA; CORDEIRO, 2019). Tais etapas são nomeadas de: 

seleção, pré-processamento, transformação, mineração de dados e avaliação (AMARAL, 

2016). Uma das características do KDD é o fato de ser um processo interativo e iterativo, 

possibilitando o ajuste das etapas por parte de um especialista de domínio sempre que 

necessário, assim como o retorno a etapas anteriores em caso de identificação de problemas 

quanto aos dados utilizados ou aos métodos aplicados (FAYYAD; SHAPIRO-PIATETSKY; SMITH, 

1996).   

Inicialmente, face ao problema a ser explorado, que considera uma análise de peças 

jornalísticas veiculadas no portal digital G1 Notícias, foi desenvolvida uma solução para 

extração de dados baseado no uso de web scraping (MITCHELL, 2019). Para tanto, foi 

inicialmente delimitada uma pesquisa com o termo “daniel silveira” junto ao referido portal 

de notícias e, a partir disso, executada a rotina de extração, que persiste em um conjunto de 

dados estruturado os seguintes atributos: título da notícia, data de veiculação e texto da 

notícia. Foram consideradas peças jornalísticas veiculadas entre novembro de 2019 (data da 

veiculação dos primeiros tweets publicados por Daniel Silveira com menções ao STF) e junho 

de 2022 (mês anterior à coleta dos dados considerados na presente pesquisa). 

Durante a fase de pré-processamento, por meio do uso de expressões regulares 

(JARGAS, 2016), foram identificadas e removidos eventuais ocorrências de links. O conjunto 

de dados foi então transformado para um formato de corpus textual, etapa esta necessária 

para a utilização do software de análise textual Iramuteq, utilizado para as análises textuais 

no âmbito da mineração de dados (CORDEIRO et al., 2022). 

A mineração de dados pode ser descrita como uma área de estudo que tem foco no 

desenvolvimento de soluções para identificação de padrões, tendências e comportamentos 
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em conjuntos de dados (HAN; KAMBER; PEI, 2011; OLIVEIRA et al., 2021). No presente estudo, 

são aplicadas soluções que têm foco essencial em dados textuais. Se utiliza o software 

Iramuteq, o qual é baseado nas linguagens de programação R e Python, sendo utilizado tanto 

para análises quantitativas quanto para o processamento de dados qualitativos textuais 

(SOUZA et al., 2018). São utilizadas as técnicas de classificação hierárquica descendente (CHD), 

que possibilita a identificação de grupos temáticos junto às instâncias de dados textuais 

(RAMOS; LIMA; AMARAL-ROSA, 2018), e a técnica de análise de similitude, que possibilita a 

identificação das relações entre os termos de maior relevância por meio de uma estrutura de 

representação baseada em teoria dos grafos (SOUSA et al., 2020). Os resultados são avaliados 

e interpretados à luz do caso Daniel Silveira. 

 

5 RESULTADOS 

 

Através da aplicação da rotina de extração de dados, foi obtido originalmente um 

conjunto total de 591 notícias, compreendidas entre os meses de novembro de 2019 e junho 

de 2022. A partir dos tratamentos aplicados e da transformação dos dados para um formato 

de corpus textual, foi aplicado o método CHD, o qual identificou a ocorrência de quatro classes 

temáticas, conforme apresentado na Figura 1. A classe apresentada na cor vermelha 

(nomeada neste momento de Classe 1) chama a atenção por conter termos que destoam 

ligeiramente de questões voltadas ao caso Daniel Silveira. De forma complementar, a Tabela 

1 apresenta um recorte de elementos textuais presentes na classe em vermelho, os quais 

destoam da temática que circunda a pesquisa. Essa situação pode ocorrer devido a flutuações 

de resultados decorrentes do sistema de indexação da plataforma de notícias considerada, a 

qual pode retornar textos jornalísticos que contenham termos semelhantes ao termo de 

busca, mas não exatamente como tal. 

 

Tabela 1: Recorte com elementos textuais destoantes da pesquisa 

Data de 

Veiculação 
Título da matéria jornalística 

28/04/2022 
Prefeito de Paragominas (PA) decreta ponto facultativo para visita de 

Bolsonaro 
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19/06/2022 
Nova estrutura da UBS Sady Silveira, em Ponta Grossa, começa a funcionar 

na segunda (20); veja onde 

08/07/2022 
Nicarágua expulsa do país freiras da ordem fundada por Madre Teresa de 

Calcutá 

25/08/2021 Petrobras paga R$ 21 bilhões a acionistas nesta quarta-feira 

13/06/2022 
Movidos por rumor de Whatsapp, moradores de cidade no México acusam 

turista de ser 'ladrão de crianças' e o matam em linchamento 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 1: Classificação temática com conjunto de dados totais (CHD) 

 

Fonte: dados de pesquisa. 
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  A partir disso, conforme previsto pelo instrumento metodológico utilizado na 

pesquisa, o KDD, foi realizado um novo tratamento no conjunto de dados, removendo-se os 

elementos referentes à Classe 1 e realizadas novas análises. Os resultados utilizando o método 

CHD apresentam ainda quatro classes, porém com indicações temáticas alinhadas ao termo 

pesquisado (Figura 2). A Tabela 2 apresenta os termos de maior frequência para cada uma das 

classes. 

 

Figura 2: Classificação temática com conjunto de dados tratados (CHD) 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Tabela 2: Termos de maior frequência para as classes identificadas 
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Classe Termos 

Classe 1 candidato, brasil, grande, mercado, inflação, mulher, queda, lula, 

apoiador, governo, vereador, dólar, empresa, índice, economia 

Classe 2 direito, crime, democrático, democracia, expressão, constitucional, 

imunidade, constituição, judiciário, violência, armado, liberdade, 

ameaça, segurança, lei 

Classe 3 câmara, conselho, mandato, ética, representação, cassação, votação, 

parlamentar, deputado, suspensão, colegiado, relator, decoro, 

processo, parecer 

Classe 4 ministro, supremo, federal, tribunal, prisão, antidemocrático, preso, 

ato, eletrônica, vídeo, destituição, inquérito, ditadura, flagrante, 

inconstitucional 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Os grafos têm por objetivo analisar um grande volume de dados. Através de soluções 

computacionais como o Iramuteq, pesquisadores conseguem construir uma representação 

dos fatos e naturalmente apresentar uma interpretação destes. O grafo representa uma 

ligação entre as palavras do corpus textual, onde a partir da coocorrência entre as palavras é 

possível auferir a importância de cada elemento no contexto indicado.  

O conjunto de palavras identificadas nos grupos em tamanhos diferentes vai 

representar a importância, em termos estatísticos, do termo no contexto analisado. As 

palavras maiores são as que detém maior importância no corpus textual, sendo possível dessa 

forma indicar as palavras chaves. A Figura 2 remete ao contexto inicial do caso do Deputado 

Daniel Silveira, as palavras que aparecem em maior em destaque são: Alexandre de Moraes, 

prisão, domiciliar, Ministro, Supremo, preso, deputado, federal, processo, conselho e ética. 

No grupo onde o nome do Ministro Alexandre de Moraes aparece com maior ênfase, grupo 

roxo, é possível analisar três palavras que possuem considerável relevância: ditadura 

eletrônica, antidemocrático e inconstitucional.  

Pode-se observar também que o cenário da Suspensão do mandato de Silveira por seis 

meses, onde o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou o pedido do Deputado 

Fernando Rodolfo frente a decisão da Câmara dos Deputados ao suspender o mandato de 

Daniel, foi relevante para o portal G1, palavras como câmara, mandato, conselho e ética, são 
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apresentadas na Figura 2 de forma destacada, demonstrando assim a relevância dos fatos no 

período mencionado.  

Ainda através do método CHD, com o intuito de complementar o exposto, na Tabela 

2, Classe 1, são apresentados os termos relativos à primeira busca, onde foram localizados 

termos que ligam o histórico do caso Silveira como um todo, como por exemplo, no tocante à 

palavra mulheres, traz o contexto do caso da Vereadora Mariele Franco que teve a sua placa 

vandalizada pelo o então Deputado. Já no tocante à palavra inflação e Lula, o termo traz o 

contexto pós-indulto presidencial, onde a oposição ao Governo Federal pontuou que, ao invés 

de se preocupar com o caso do Deputado Daniel Silveira, o Presidente deveria se preocupar 

com a crise econômica pós-Covid-19.    

A Classe 2 traz o momento inicial da prisão do Deputado Daniel Silveira, onde termos 

como direito, crime, democracia, expressão (liberdade de expressão) e constitucional. A 

Classe 3 remete ao período em que a Câmara deveria se posicionar acerca da cassação de 

Silveira, então termos como, conselho, mandato, ética, representação, suspensão, aparecem 

com frequência. Por fim, a Classe 4 remete ao contexto da veiculação de notícias sobre os 

ataques que os Ministros do Supremo Tribunal Federal sofreram, termos como ministro, 

supremo, antidemocrático, preso, destituição, inquérito, ditadura, inconstitucional, dentre 

outros, estiveram em destaque em um longo período. 

A Figura 3 traz todo o contexto do caso de Silveira, a haste mais grossa interliga as 

palavras Ministro, Supremo, Polícia Federal, Deputado e Presidente da República. É nítido que 

o indulto, popularmente chamado de graça constitucional, concedido pelo o Presidente do 

Brasil, Bolsonaro, foi um grande destaque na imprensa, inclusive no Portal G1. Nota-se que a 

figura do Presidente ficou intrinsecamente interligada a de Daniel Silveira, o que é 

notadamente demonstrado nas análises realizadas quanto às peças jornalísticas veiculadas 

pelo portal G1 Notícias após o indulto.  

O jornalismo possui como o seu produto principal a notícia, e ela faz parte do DNA da 

comunicação desde os primórdios. Quando uma informação ou novidade passou a ser 

comunicada uns aos outros, começa a se formar um arcabouço de notícias que tem como 

base, os fatos (JORGE, 2007). É inegável que a tecnologia auxiliou a expansão da informação 

e a novidade, sobretudo em relação ao jornalismo digital. Ocorre que, também é inegável que 

nunca foi tão complexo conseguir se manter BEM informado, que é completamente diferente 
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de se manter APENAS, informado, principalmente devido a crise de confiança que paira sobre 

os veículos de comunicação tradicionais. 

Das análises propostas pelo o presente artigo, pode-se chegar à conclusão que o Portal 

de Notícias G1, trouxe os desdobramentos mais relevantes do caso Daniel Silveira, percebe-

se que cada dia mais as notícias de cunho ideológico e partidário ganham cada vez mais espaço 

no meio jornalístico nacional. 

 

Figura 3: Grafo de similitude 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

6 CONCLUSÕES 
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A sociedade vive um momento de explosão de informação, devido principalmente pelo 

impacto da internet e das redes sociais. Uma das características mais marcantes da Web 2.0 

é que os indivíduos podem se comunicar e expor as suas opiniões sem necessariamente serem 

especialistas em uma determinada área. O jornalismo sentiu essas mudanças, principalmente 

na maneira com que as pessoas passaram a ter acesso à informação sem depender 

necessariamente da mídia tradicional. A tecnologia fez com que o cidadão deixasse de ser 

apenas o receptor da informação, nunca na história os indivíduos contribuíram tanto para que 

a informação fosse cada vez mais propagada.  

O presente artigo buscou de forma objetiva traçar como o jornalismo com dados foi 

fundamental para a expansão da notícia e do conhecimento, de fato é um novo jeito de fazer 

jornalismo. Profissionais tiveram que se reinventar e buscar novas formas de transmitir a 

informação, de uma forma clara, precisa e objetiva. É possível notar que no caso do Deputado 

Daniel Silveira, houve uma repercussão de natureza nacional, todos os veículos midiáticos 

buscaram de alguma forma veicular informações a cada desdobramento relevante do caso, e 

não foi diferente em relação ao portal G1 Notícias. Dos resultados foi possível notar um certo 

comportamento em relação às notícias veiculadas, como por exemplo uma relação entre a 

referida inconstitucionalidade da prisão e um ferimento à liberdade de expressão, assunto 

que vem sendo discutido de forma exaustiva, principalmente nas redes sociais. Termos como 

ditadura e destituição do Ministro Alexandre de Moraes apareceram de forma destacada nos 

grupos de palavras, o que demonstra que o assunto foi veiculado em uma certa frequência.  

Uma possibilidade de aprofundamento deste estudo é estabelecer um paralelo com 

as redes sociais, de maneira a identificar possíveis estratégias de observação do 

comportamento de usuários em face da publicação de notícias no contexto do jornalismo 

digital, de maneira a dar voz ao usuário, mas ainda sob um viés e alinhamento da interpretação 

a ser alcançada pela notícia. Sem sombra de dúvidas o jornalismo digital é um importante 

condutor na transmissão da notícia, mas precisa vencer muitos desafios dentre eles o 

imediatismo da notícia e o descrédito informativo, por parte da população.  
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RESUMO 

 

Em um cenário contemporâneo, no qual as tecnologias da informação e comunicação possibilitam a 

produção e consumo de um grande volume de informação, este ensaio se propôs a discutir esse 

conceito com o recorte temático da informação científica, a partir dos tensionamentos possíveis à luz 

da Teoria Matemática da Comunicação. Inicialmente o texto trás reflexões sobre as aproximações 

conceituais e teóricas do vocábulo informação para os campos da Comunicação e Ciência da 

Informação. Sem desconsiderar a existência de naturezas e tratamentos distintos entre as duas 

ciências, assume-se, para o recorte pretendido nesse texto, a indissociabilidade do conceito, tendo 

como base os dois campos disciplinares. Metodologicamente, desenvolveu-se uma pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratório, utilizando a pesquisa bibliográfica para referenciar e estabelecer 

relações entre a Teoria Matemática da Comunicação, a comunicação científica e a Ciência Aberta. O 

tema da Ciência Aberta está no centro das discussões mundiais sobre a feitura da ciência de uma 

maneira mais aberta e colaborativa e, sob essa ótica, muitas são as possibilidades de integrar o 

movimento, como as disponibilizações dos resultados das pesquisas científicas sem quaisquer 

barreiras (registro, login ou pagamento de taxas, por exemplo) tanto para pesquisadores, quanto 

para qualquer pessoa interessada; hardwares e softwares abertos; abertura dos dados científicos e 

dos cadernos e anotações de pesquisa; ciência cidadã; educação aberta; entre outros. Nesse ensaio, 

foi dado enfoque à abertura dos dados científicos. Como resultado do estudo aqui realizado foi 

possível inferir que, especificamente esse tipo de abertura é passível de ser tratado considerando-se 

a Teoria Matemática da Comunicação que, por sua vez, está centrada nos aspectos técnicos do 

processo comunicacional, assim como a abertura dos dados científicos, que requer olhar cuidadoso 

aos sistemas informatizados de repositórios de dados, bem como o modo de descrever os 

metadados dos dados científicos e preservá-los, elementos também considerados como técnicos.  

 

Palavras-chave: Informação; Informação Científica; Ciência Aberta; Abertura de Dados Científicos; 

Teoria da Informação.  

 
  

                                                 
1 Mestranda, PPGCOM/FIC/UFG, larissa.barbara@ufg.br.  
2 Doutora, PPGCO/FIC/UFG, laura_rezende@ufg.br. 

104



 

 

OPENING OF SCIENTIFIC DATA AND MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION 

 

ABSTRACT  
 

Abstract: In a contemporary scenario, in which information and communication technologies enable 

the production and consumption of a large volume of information, this essay proposes to discuss this 

concept with the thematic focus of scientific information, from the possible tensions in the light of 

the Theory Communication Mathematics. Initially, the text brings reflections on the conceptual and 

theoretical approximations of the word information for the fields of Communication and Information 

Science. Without disregarding the existence of different natures and treatments between the two 

sciences, it is assumed, for the purpose of this text, the inseparability of the concept, based on the 

two disciplinary fields. Methodologically, a qualitative, exploratory research was developed, using 

bibliographic research to reference and establish relationships between the Mathematical Theory of 

Communication, scientific communication and Open Science. The theme of Open Science is at the 

center of world discussions about the making of science in a more open and collaborative way and, 

from this point of view, there are many possibilities to integrate the movement, such as making 

scientific research results available without any barriers ( registration, login or payment of fees, for 

example) both for researchers and for any interested person; open hardware and software; opening 

of scientific data and research notebooks and notes; citizen science; open education; between 

others. In this essay, focus was given to the openness of scientific data. As a result of the study 

carried out here, it was possible to infer that, specifically, this type of opening can be treated 

considering the Mathematical Theory of Communication, which, in turn, is focused on the technical 

aspects of the communication process, as well as the opening of data. scientific, which requires a 

careful look at the computerized systems of data repositories, as well as the way to describe the 

metadata of scientific data and to preserve them, elements also considered as technical. 

 

Keywords: Information; Scientific Information; Open Science; Opening Scientific Data; Information 

Theory.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A informação na contemporaneidade tem sido maximizada como elemento 

estratégico para a maioria das relações humanas. Afinal, com a rapidez com que as 

tecnologias se renovam, os indivíduos estão sempre tendo acesso, armazenando, 

processando e disseminando informações, ou seja, são todos produtores e consumidores de 

informação. 

Sob o olhar erudito, a informação possui muitas aproximações teóricas entre os 

campos do conhecimento da Ciência da Informação e da Comunicação. Para o primeiro, a 

natureza principal é o conteúdo e, no segundo, preocupa-se com as significações, ou seja, a 

propriedade de um emissor influenciar, em alguma medida, um receptor. Assim, é 

impossível dissociar o conceito, tendo como base os dois campos disciplinares. 
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Este texto foi construído considerando o recorte específico da informação científica a 

partir de tensionamentos com a Teoria Matemática da Comunicação, de forma que se 

potencialize a disseminação, recuperação e uso deste tipo de informação, de tal modo que 

se garanta a aplicabilidade das pesquisas científicas, tanto no âmbito de possíveis novos 

estudos, quanto para eventuais aplicações práticas que possam vir a melhorar a vida dos 

indivíduos.  

Sabe-se que no contexto da ciência, as pesquisas passam por diferentes estágios 

como conceituação, documentação e popularização (LIEVROUW, 1992) e, por muito tempo, 

os resultados dos estudos científicos eram comunicados comumente no formato de artigos 

científicos, exposições em eventos ou debates pessoais entre pesquisadores. Em uma 

sociedade cada vez mais digital, na qual estão presentes elementos da cultura digital como a 

conexão em rede e até a reconfiguração sociocultural, com novas práticas produtivas e 

recombinatórias (LEMOS, 2009), torna-se latente pensar em novas formas de se fazer e de se 

comunicar a ciência. Surge, então, a Ciência Aberta, um movimento com vistas a tornar o 

processo científico mais transparente e colaborativo. 

A Ciência Aberta prevê a abertura de todo o processo científico, não apenas dos 

resultados das pesquisas nos formatos de artigos. É um conceito amplo que combina vários 

movimentos como a abertura das publicações científicas, dos dados científicos, dos recursos 

educacionais, dos hardwares, softwares, cadernos de laboratório, entre outros. Para a 

finalidade desse estudo, considerou-se a abertura dos dados científicos por meio do seu 

depósito em repositórios de dados. 

Considerando-se a Teoria Matemática da Comunicação, sugere-se que um conjunto 

de dados científicos é uma fonte de informação a ser comunicada por meio do repositório 

de dados, como canal de comunicação, visando chegar a um receptor que compreenda e 

reutilize tais dados. Para tanto, emissor e receptor precisam dominar o mesmo código 

comunicacional, seja pela adequada descrição dos conjuntos de dados, seja pela existência e 

depósito do plano de gestão de dados. Nesse processo podem ocorrer ruídos que afetam a 

entrega adequada da mensagem. Esses ruídos podem ser falhas tanto no código, quanto 

limitações do canal. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este ensaio apresenta-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa que teve 

como objetivo evidenciar as relações entre a Teoria Matemática da Comunicação, a 

comunicação científica e a Ciência Aberta. Por se tratar de um ensaio, não se teve a 

pretensão de explorar as temáticas pretendidas de maneira exaustiva, mas sim desenvolver 

um estudo exploratório com vistas a conceber possíveis tensionamentos (e não definições) 

entre a referida teoria e a abertura dos dados científicos, para tanto, consultas bibliográficas 

foram utilizadas para promover o encadeamento de ideias. 

Desse modo, para as discussões sobre a Teoria Matemática da Comunicação utilizou-

se o livro físico dos próprios autores que a idealizaram (SHANNON; WEAVER, 1975) em 

articulação com as discussões apresentadas sobre Teorias da Comunicação por Temer e Nery 

(2004) e Oliveira (2014), livros disponíveis gratuitamente na internet em formato digital. 

A respeito de livros digitais, optou-se por utilizá-los também para referenciar o 

conceito de informação (TAKAHASHI, 2000), Ciência Aberta e abertura de dados científicos 

(ALBAGLI, 2015; SANTOS; ALMEIDA; HENNING, 2017; SOUZA; VISOLI; TORRES, 2020). A 

escolha de livros nesse formato corrobora com a divulgação livre do conhecimento, 

defendida pela Ciência Aberta, um dos temas centrais desse ensaio. 

De modo complementar, recorreu-se ao Portal de Periódicos Capes, no qual foram 

realizadas buscas individuais dos seguintes descritores – informação, Ciência da Informação, 

Comunicação e comunicação científica – limitando-se a artigos no idioma português, com 

acesso aberto. A partir da leitura dos resumos das publicações localizadas, recorreu-se às 

discussões de Bazi (2007) e Silva e Gomes (2015) para tecer reflexões sobre a temática da 

informação, tanto para o campo disciplinar da Ciência da Informação, quanto para o campo 

da Comunicação e à Caribé (2015) e Bueno (2010) para referenciar o conceito de 

comunicação científica. 

As sessões que se seguem foram construídas com base nas correlações possíveis 

entre as discussões de tais autores que atenderam ao objetivo proposto ao ensaio. 

3 A INFORMAÇÃO E A TEORIA MATEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO 

Parece perspicaz iniciar as discussões que norteiam esse ensaio, trazendo à tona um 

conceito basilar, o da Sociedade da Informação, que surge em paralelo à expansão rápida 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Na contemporaneidade, é muito 
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comum que a maioria dos aspectos da vida social do indivíduo dependa dessas tecnologias, 

nos momentos de entretenimento, comunicações pessoais (por meio de telefones ou 

aplicativos de mensagens), para efetuar compras, trabalhar, estudar, enfim, uma infinidade 

de ações cotidianas que se tornam cada vez mais indissociáveis. 

Com base nessa nova realidade, Takahashi (2000) traz que “a sociedade da 

informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na organização da 

sociedade e da economia” (p. 5). O autor ainda alerta que, ao ser um fenômeno global, tem 

um potencial transformador, inclusive, nas questões políticas. 

Ocorre também, que todas essas atividades corriqueiras geram um fluxo de 

informações, bem como de dados, em grande volume, sobretudo, se os pontos de análise 

forem os meios de comunicação, que interligam diferentes localidades do mundo.  

Sob a ótica da Ciência da Informação (C.I.), a informação é a matéria-prima de toda a 

sociedade e possibilita a criação de conhecimentos pelos indivíduos que impactam 

diretamente em suas realidades (BAZI, 2007). Além disso, o mesmo autor pondera que  

enquanto a C.I. estuda a informação como processo e construção, indica o canal 

mais adequado para melhor ofertar a informação ao usuário e tem como natureza 

principal o conteúdo, a Comunicação interpreta a informação como um processo 

de troca de mensagens entre o emissor e o receptor, que deve ser rapidamente 

transmitida e que ainda não possua conhecimento público (BAZI, 2007, p. 3). 
 

Ambas as áreas, mesmo utilizando-se desse objeto em comum, possuem 

racionalidades e teorias próprias. Entretanto, interessa mais, ao objetivo pretendido nesse 

texto, evidenciar as semelhanças, a partir da Teoria Matemática da Comunicação, com vistas 

a potencializar a produção e disseminação das informações científicas para fins 

comunicacionais, ou seja, para o recorte da comunicação científica. Como informação 

científica, nesse contexto da comunicação científica, têm-se, basicamente, os manuscritos 

científicos que são produzidos com os resultados das pesquisas, por exemplo, as teses, as 

dissertações ou os artigos científicos e os dados científicos que são gerados, obtidos ou 

produzidos nessas pesquisas. 

A partir disso e com as reflexões possibilitadas pela Figura 1 é possível observar que o 

conceito de informação não pode ser considerado de maneira isolada, mas sim munido de 

inúmeras relações com outras terminologias. 
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Figura 1: Relações entre o conceito de informação e outras terminologias 
 

Fonte: (SILVA; GOMES, 2015, p. 149). 
 

Silva e Gomes (2015), ao apresentar os resultados de uma pesquisa bibliográfica 

sobre diferentes conceituações para “informação” e com o embasamento dos conceitos 

apresentados na Figura 1 concebem a seguinte definição: 

A informação é uma produção fenomenicamente social que tem por finalidade 

dinamizar a inter-comunicação humana e promover exposições e descobertas para 

construção do conhecimento através de interações entre sujeito/autor e 

sujeito/usuário por meio de dados (plano físico e histórico-social dos sujeitos da 

informação), mensagens (no plano abstrativo) e atividades documentais (plano 

material), que favorecem predicativos hermenêuticos aos sujeitos da informação e 

resultam na apreensão e apropriação pelo sujeito/usuário efetivando um caráter 

de compreensão (SILVA, GOMES, 2015, p. 150). 
 

Assim, a partir dos conceitos apresentados na Figura 1 e por Silva e Gomes (2015) em 

seu artigo, concebe-se que dados apenas disponibilizados, por exemplo, no canal repositório 

de dados não configura informação científica, sendo necessário que sejam atribuídos 

códigos (metadados), que os façam compreensíveis a outras pessoas, sem desconsiderar os 

contextos e significações que os geraram, culminando nos processos de comunicação 

científica, por conseguinte, somente assim, os dados passam a serem informações 

científicas. 
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Para o estudo aqui proposto, não é possível dissociar informação e comunicação, 

entretanto, para a Teoria Matemática da Comunicação, informação é vista de uma maneira 

diferente, como se elucidará a seguir. 

A Teoria Matemática da Comunicação também pode ser encontrada na literatura 

com as nomenclaturas Teoria da Informação ou Paradigma Matemático Informacional, 

tendo sido desenvolvida por Claude Elwool Shannon e Warren Weaver. Com o intuito de 

sintetizar, Temer e Nery (2004) apresentam que “a Teoria da Informação foi desenvolvida 

com a finalidade específica de solucionar questões técnicas de armazenamento e circulação 

de Informação” (p. 74). 

As autoras também elucidam que a teoria está preocupada com os aspectos 

quantitativos, ou seja, com a quantidade de informação que um indivíduo troca com o 

mundo exterior. Nesse tocante, a informação recebe uma definição diferente daquela 

apresentada anteriormente por Silva e Gomes (2015), sendo que a informação é definida 

para a referida teoria como “variedade máxima de um conjunto de eventos (ou sinais), 

embora possam ter de se articular ou se conectar” (TEMER; NERY, 2004, p. 74). 

Sob o âmbito das comunicações, preocupa-se fundamentalmente em reproduzir uma 

mensagem, originada em um emissor específico, a outro ponto, o receptor, tão exatamente 

quanto possível. Há de se considerar que as mensagens são dotadas de significações, mas 

para a Teoria Matemática da Comunicação, esses aspectos são menos importantes, 

centram-se, principalmente, nas questões técnicas. Um sistema de comunicação pode ser 

simbolicamente esquematizado conforme a Figura 2 e, mais adiante, apresentar-se-á sua 

utilização com base no recorte da comunicação dos dados científicos. 

Figura 2: Diagrama Esquemático de um Sistema Geral de Comunicação 

 

Fonte: (SHANNON; WEAVER, 1975, p. 36). 
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A partir da Figura 2, Shannon e Weaver (1975) explicam que em todo sistema de 

comunicação a figura do canal é muito importante para que se entregue um sinal de um 

transmissor ao receptor e nesse tráfego podem ocorrer ruídos (deformação da fidelidade). 

Oliveira (2014) apresenta, ainda, que a existência desses ruídos pode culminar no que ele 

chama de “não comunicação”. Para combatê-la utiliza-se a redundância para garantir a 

integridade da informação. Nesse tocante, “o código surge parar criar um equilíbrio entre 

redundância e informação” (OLIVEIRA, 2014, p. 112), e abre caminhos para se discutir sobre 

os níveis de problemas de comunicação e como a Teoria Matemática da Comunicação pode 

ser aplicada sobre eles. 

Shannon e Weaver (1975) classificam esses níveis de problemas de comunicação em 

três: 

 Nível A ou problemas técnicos: referem-se à exatidão com que a mensagem 

possa ser entregue de um transmissor a um receptor; 

 Nível B ou problemas de semântica: referem-se à precisão com que um 

receptor interpreta o significado da mensagem em consonância com o 

previsto pelo transmissor; 

 Nível C ou problemas de eficiência: referem-se à eficiência com que o 

receptor é afetado em relação à finalidade prevista pelo transmissor. Afetado, 

por exemplo, no que concerne a modificar seus padrões de comportamento e 

conduta. 

A respeito desses problemas de comunicação, Shannon e Weaver (1975) afirmam 

que, em certa medida, os problemas, em todos os níveis mencionados, estão relacionados e 

que a teoria não pode ser reduzida apenas aos detalhes de engenharia dos aparelhos 

técnicos utilizados na comunicação. Isso porque “os níveis B e C [...] poderão utilizar com 

precisão apenas aqueles sinais que se tornarão viáveis quando analisados no nível A” 

(SHANNON E WEAVER, 1975, p. 6). 

Pretende-se, com os aportes destes autores e de outros teóricos que se dedicam a 

essa Teoria, elucidar essa declaração a partir da comunicação científica. 
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4 A COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA: UM OLHAR A PARTIR DA CIÊNCIA 

ABERTA  

Concebe-se, em consonância com Caribé (2015, p. 90), que “a comunicação científica 

é um processo de comunicação clássico, tal como descrito, em 1949, por Shannon e Weaver 

(emissor, mensagem/canal e receptor)” e, ainda, que diz respeito à transferência de 

informações científicas, especificamente entre os pares (BUENO, 2010). 

A história das práticas científicas perpassou por muitos estágios que vão desde o 

empirismo e a descrição dos fenômenos naturais, evoluindo para as pesquisas mais teóricas 

e, posteriormente, utilização de modelos, generalizações, simulações, chegando à 

contemporaneidade, na qual a ciência está fortemente voltada para a computação intensiva 

e compartilhamento de dados (HEY; TANSLEY; TOLLE, 2011).   

Para as discussões desse texto, será concebido o ponto de vista de Lievrouw (1992) 

para o qual o ciclo de comunicação científica possui três estágios progressivos:  

1 – Conceituação: tipicamente caracterizada pelo canal de informação informal, ou 

seja, pelas relações interpessoais estabelecidas pelos pesquisadores, por exemplo, em 

conversas informais, troca de e-mails. “As estruturas de comunicação neste estágio são 

compostas por cientistas individuais que compartilham um conjunto comum de 

preocupações, metodologias ou um discurso” (LIEVROUW, 1992, p. 8, tradução nossa); 

2 – Documentação: neste estágio, após a pesquisa científica já estar em andamento 

ou ter sido concluída, os cientistas documentam os resultados no formato de artigos 

científicos, livros, trabalhos em eventos ou outras reuniões profissionais. Neste estágio as 

estruturas de comunicação são mais formais e “incluem grupos como organizações 

profissionais, disciplinas ou subáreas, departamentos universitários e faculdades invisíveis” 

(LIEVROUW, 1992, p. 9, tradução nossa); 

3 – Popularização: após as ideias terem sido desenvolvidas na fase de conceituação e 

depois registradas no estágio de documentação, neste estágio, os resultados das pesquisas 

podem ser comunicados à sociedade. Aqui as estruturas de comunicação são bastante 

variadas e são intermediadas pela imprensa ou por editores. 

Para Lievrouw (1992) nem todas as ideias científicas chegam ao nível da 

popularização, mas podem se manter por muitos anos num processo que vai e volta nos dois 

primeiros estágios, constantemente em desenvolvimento, até que possam ser estabelecidas 
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como formalmente aceitas por uma área do conhecimento, ou ainda, serem refutadas por 

outras pesquisas. 

Por muito tempo, a totalidade da comunicação científica era dividida apenas em 

comunicação informal e formal, fazendo supor que a elas se associariam, respectivamente, 

os estágios de conceituação e documentação. No entanto, Lievrouw (1992) frisa que essas 

descrições (informal e formal) não são sistemáticas do comportamento de comunicação, 

lembrando ainda as críticas crescentes entre os pesquisadores de que a comunicação é 

obrigatoriamente ou interpessoal ou mediada. Com o advento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) as comunicações passam a ter características tanto 

interpessoais, quanto mediadas. Além disso, os canais da comunicação foram especificados 

ainda em outras duas categorias: semiformais e superformais. 

Nos canais semiformais, a comunicação permite o compartilhamento ainda no 

processo de produção, ou seja, antes que os manuscritos científicos sejam avaliados pelos 

pares ou formalmente publicados em um periódico científico, por exemplo, os repositórios 

de pre-prints.  

Já os canais superformais são aqueles em que a literatura científica já existe, cabendo 

a eles indicar sua existência e facilitar sua identificação, localização e recuperação para 

leitura e estudos futuros, como as bases de dados do Portal da Capes ou do Portal Scielo. 

Portanto, ao pensar nos três estágios do ciclo da comunicação científica, Lievrouw 

(1992) pretendeu minimizar essa dicotomia “formal versus informal” e reconhecer a 

sobreposição das características “interpessoal e mediada” em qualquer um dos estágios. 

Além disso, segundo o autor, “[...] as atividades de comunicação que caracterizam cada uma 

dessas etapas podem ser analisadas ainda como elementos na produção de representações 

sociais” (LIEVROUW, 1992, p. 11, tradução nossa). 

As representações sociais são importantes porque convertem os fenômenos, que 

antes eram desconhecidos, em palavras ou em elementos que serão assimilados no 

cotidiano. Lievrouw (1992) explica como isso se relaciona com ciência, sobretudo, quando a 

ciência é vista como algo acima do mundo cotidiano, entretanto, para os próprios cientistas, 

as problemáticas de seu campo de estudo compõem sua “realidade social”, ou seja, as 

representações sociais são condicionadas pelos contextos sociais. Desse modo, no mundo 
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científico, os pesquisadores são os que criam as representações sociais das ideias científicas, 

para si e para seus pares. 

No entanto, espera-se que os cientistas não sejam os únicos a criarem 

representações sociais da ciência. Daí a necessidade de comunicar a ciência à sociedade, de 

uma maneira mais transparente e compreensível, para que as pessoas sejam capazes de 

converter as ideias científicas em representações sociais para si e para o coletivo em que 

estão inseridos. 

Embora, sem muito aprofundar no tema, é possível inferir que as representações 

sociais citadas por Lievrouw (1992) têm suas bases na Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici (2007) já que “a razão para se criarem as representações é o desejo de nos 

familiarizarmos com o não-familiar” (MOSCOVICI, 2007, p. 204). Não seriam, então, as 

informações científicas, por muito tempo, restritas aos cânones escolares? Por certo, aqui se 

faz menção ao potencial das representações sociais para redução da não comunicação. 

Retorna-se, portanto, ao recorte pretendido nesse texto, pois ao mencionar a 

transparência na ciência, vislumbra-se a possibilidade de se discutir sobre o fazer científico 

mais aberto e colaborativo, ou seja, a Ciência Aberta, um tema amplo que abarca múltiplas 

vertentes tais como publicações científicas abertas, dados abertos de pesquisa, ferramentas 

científicas abertas (software e hardware), cadernos de pesquisa abertos wikipesquisa, 

ciência cidadã, educação aberta, entre outros (ALBAGLI, 2015).  

No que concerne à comunicação científica, há a preocupação com pelo menos duas 

dimensões da Ciência Aberta, o acesso aberto às publicações científicas e a abertura dos 

dados científicos obtidos ou produzidos no âmbito das pesquisas. 

Por Acesso Aberto entende-se a disponibilização livre da literatura de caráter 

científico ou acadêmico sem as principais barreiras ao acesso, como necessidade de registro, 

login ou pagamento de taxas. Stevan Harnard, um dos principais pesquisadores e 

impulsionadores do movimento em direção ao acesso aberto à informação científica, propôs 

dois caminhos de ação que conduzem ao acesso aberto: a via verde e a via dourada. Sabe-se 

que com as TICs, surgiram outros canais de informação em que é possível disponibilizar os 

resultados das pesquisas científicas, o que culminou na especialização de outras duas vias: a 

diamante e a híbrida. A Figura 3 apresenta as caracterizações das quatro vias apontadas. 
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Figura 3: Vias do Acesso Aberto 

 

Fonte: USP (2022) organizado pela autora. 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, notadamente as públicas, que 

possuem portais de periódicos científicos já praticam o Acesso Aberto, seria então a via 

diamante, para a publicação dos manuscritos científicos. Isso quer dizer que os periódicos 

científicos geridos pelas IES disponibilizam gratuitamente, para qualquer pessoa, os 

resultados de pesquisas científicas sem que sejam cobradas taxas dos 

autores/pesquisadores. 

Segundo Santos, Almeida e Henning (2017), no âmbito dos periódicos científicos, 

geridos por essas instituições, as discussões centram-se agora, principalmente, nas políticas 

e infraestruturas necessárias para a abertura dos dados de pesquisas. Surge então a 

pergunta: onde armazenar e disponibilizar os dados científicos obtidos ou produzidos 

durante as pesquisas científicas? Uma das respostas possíveis culmina no conceito dos 

repositórios de dados. 

Considerando que a quantidade de dados científicos que “nascem digitalmente” 

aumenta com uma velocidade difícil de mensurar, os repositórios de dados apresentam-se 

como uma ferramenta importante para preservar a integridade, garantir a difusão desses 

dados e, ainda, cumprir os requisitos da maioria dos órgãos que financiam as pesquisas, que 
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têm tido como regra exigir o arquivamento dos dados científicos em repositórios (SILVA, 

2019). 

Para Silva (2019) os repositórios de dados podem ser classificados em institucionais 

(que armazenam a produção intelectual de uma instituição, como uma Universidade); 

temáticos (que mantém a produção de um campo ou área do conhecimento, como a 

Pubmed que funciona como um motor de busca de publicações e dados oriundos de 

pesquisas científicas da área da medicina); editoriais (semelhantes aos institucionais, porém 

específicos às revistas científicas); de propósito geral (repositórios que qualquer 

pesquisador, de qualquer área do conhecimento, podem armazenar qualquer tipo de 

produção intelectual); ou repositórios próprios (servidores pessoais ou criados pelos 

próprios pesquisadores para armazenar a produção relativa a um projeto específico, 

normalmente são as ferramentas de armazenamento na nuvem, porém esse tipo não é 

muito recomendável por ser difícil estabelecer critérios que garantam sua organização, 

manutenção e preservação).  

Independente da tipologia, a preocupação centra-se no fato de que, antes de ser 

arquivado em um repositório, para que seja citado, um conjunto de dados precisa ser 

“preservado em um formato interoperativo, descrito adequadamente por um grupo formal 

de metadados e colocado à disposição de outros pesquisadores para sua reutilização” 

(SILVA, 2019, p. 90). 

A inadequação na forma como os dados são preparados e disponibilizados nos 

repositórios de dados gera ruídos que prejudicam que o receptor receba satisfatoriamente a 

mensagem. Para este estudo, sugere-se pensar no conjunto de dados como a 

informação/mensagem que se deseja comunicar, passível de ser discutido, sobretudo, a 

partir da abordagem técnica (ruído, redundância, codificação etc.) e com aproximações 

possíveis à luz da Teoria Matemática da Comunicação. 

5 ABERTURA DE DADOS CIENTÍFICOS E TEORIA MATEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO: 

TENSIONAMENTOS CONCEBÍVEIS 

A comunicação da ciência tem passado por rápidas transformações justificadas e que 

acompanham a evolução das TICs. Sem dúvidas, a popularização do uso dos computadores e 

da internet favoreceu a disseminação dos resultados das pesquisas científicas.  
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No contexto da Ciência Aberta, incentiva-se a disponibilização de todos os materiais 

referentes às pesquisas científicas, não somente os artigos científicos elaborados a partir dos 

resultados. Isso quer dizer que, entre outras coisas, a Ciência Aberta valoriza a abertura dos 

dados científicos, o que permite que outros pesquisadores tenham acesso aos dados obtidos 

e gerados nas pesquisas utilizando-os para novas análises, podendo também reproduzir os 

estudos, expandi-los ou refutá-los. “Em resumo, o avanço da ciência passa pelo 

gerenciamento proativo dos dados gerados no ciclo de vida de uma investigação e seus 

resultados, a fim de torna-los visíveis, disponíveis, seguros, compartilháveis e úteis” (SILVA, 

2019, p. 7). 

Como mencionado anteriormente, os dados, assim como os artigos, são entendidos 

como informações científicas. Informação, mensagem, transmissor, receptor, entre outras, 

são palavras conhecidas no campo da comunicação e que também são usadas na Teoria 

Matemática da Comunicação. Entretanto, é necessário elucidar que, pelo menos, o termo 

“informação” tem entendimentos distintos entre ambas. 

Para a referida Teoria, informação é a medida da liberdade de escolha que alguém 

possui para construir as mensagens (SHANNON; WEAVER, 1975). Para os autores, a 

comunicação é entendida no seu sentido mais amplo, ou seja, pelos processos nos quais as 

mensagens são capazes de permitir que uma mente afete outra. Em suma, na Teoria, 

informação não deve ser confundida com significado, mas sim à situação como um todo. 

Usando o exemplo da abertura dos dados científicos, o conjunto de dados é uma 

informação que necessita ser comunicada da maneira mais clara possível, evitando-se os 

ruídos, porém o conjunto de dados seria assumido na Teoria Matemática da Comunicação 

apenas como um conjunto de bits, inclusive por sua característica de ser registrado em um 

suporte técnico podendo ser mensurável/quantificável. A liberdade de escolha de um 

receptor se daria em escolher entre vários conjuntos de dados disponíveis. As significações, 

envolvidas nos problemas de comunicação dos níveis B (semântica) e C (eficiência) não são 

consideradas, mas são afetadas quando a informação não consegue ser transmitida de 

maneira correta no nível técnico (problemas do nível A). 

O conteúdo de um conjunto de dados científicos não é a materialização exata dos 

resultados obtidos numa pesquisa científica, mas a sistematização dos dados que se 

considerou para as análises realizadas. Esse conjunto de dados pode apresentar-se em 
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diferentes formatos e para que a comunicação ocorra, o emissor e o receptor devem utilizar 

os mesmos códigos, de modo que o receptor compreenda aquilo que o emissor transmitiu. 

Para tanto, utilizam-se duas possíveis estratégias que podem, ou não, coexistir: a correta 

descrição dos metadados e/ou o plano de gestão de dados, que funcionam como um código 

que facilita a reutilização dos dados científicos disponibilizados nos repositórios de dados. 

Os metadados esclarecem sobre o que se trata um conjunto de dados, são elementos 

descritivos, como título, descrição, autoria, palavras-chave, restrições de acesso, termos de 

uso, entre outros. Os metadados são capazes de “contextualizar os dados, sobretudo, 

quanto à proveniência, história, natureza e propósito” (SOUZA; VISOLI; TORRES, 2020, p. 17). 

Já o plano de gestão de dados é um documento mais amplo que deve conter 

informações suficientes sobre o ciclo de vida dos dados, desde a coleta, perpassando pelos 

padrões de metadados, formatos e até as questões que envolvem o armazenamento, tempo 

de guarda e custos associados (SILVA, 2019). Entretanto, a elaboração desse plano não é 

uma obrigatoriedade para o depósito nos repositórios de dados. Assim, conta-se com a 

correta descrição dos metadados para que os dados sejam acessados, interpretados e 

reutilizados.  

Fazendo uma analogia com a comunicação humana, a língua portuguesa seria o 

código pelo qual um emissor codifica uma mensagem e o receptor, tendo domínio deste 

mesmo código, consegue decodificar a mensagem. Já no conjunto de dados, um receptor só 

conseguirá decodificar, ou seja, compreender as informações ali colocadas, quando domina 

o código em que os dados foram preparados, categorizados, classificados. Isso só é possível 

por meio dos metadados, ou, no cenário mais promissor, pelo plano de gestão de dados. 

Para se disponibilizar os dados científicos em repositórios de dados é necessário 

considerar o ciclo de vida desses dados. Para Silva (2019), esse ciclo de vida requer que se 

reflita sobre algumas questões importantes: registrar como os dados foram coletados, 

gerados ou armazenados pelos pesquisadores; selecionar os dados que serão preservados 

em longo prazo; esclarecer a forma de tratamento dos dados, que envolve a preparação dos 

dados, catalogação, classificação, definição de metadados; definir as questões técnicas 

(hardware e software) onde os dados serão armazenados, proceder com backups; conhecer 

as políticas do repositório onde se deseja armazenar; por fim, as peculiaridades de controle 

e adequação dos metadados. 
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Concebe-se que o ciclo de vida de um conjunto de dados científicos possui 

similaridades com um Sistema Geral da Comunicação, tal qual esquematizado na Figura 2, 

principalmente no que se refere ao tratamento dos dados, acesso, busca, uso e reutilização. 

Além disso, é possível estudar esse sistema a partir da Teoria Matemática da Comunicação e 

dos problemas técnicos da comunicação (nível A). Obviamente com prudência e adaptações 

conceituais, ou seja, assumem-se tensionamentos concebíveis e não definições. 

Além disso, os metadados possibilitam que repositórios e plataformas de dados 

intercambiem dados e informações, é o que Souza, Visoli e Torres (2020) chama de 

interoperabilidade técnica e semântica. À semântica, por sua vez, se relacionam os 

problemas de comunicação do nível B, classificados por Shannon e Weaver ao proporem a 

Teoria Matemática da Comunicação. 

Como mencionado, a comunicação só ocorre se o receptor entende o que o emissor 

comunicou. Retomando Temer e Nery (2004), o emissor seleciona a informação, submete-a 

a um código, de modo que um receptor (que tenha domínio desse código) consiga 

decodifica-la e essa informação possa ser somada ao seu repertório pessoal de 

conhecimentos, ou seja, sua variedade máxima de informação. 

Desse modo, a abertura de dados científicos pode ser entendida como um processo 

de comunicação se os dados disponibilizados nos repositórios puderem ser compreendidos 

por aqueles que os acessarem. Por esse motivo, todo conjunto de dados disponibilizado num 

repositório deve estar acompanhado dos seus metadados e/ou do seu plano de gestão. 

Neste sentido, a ausência ou inadequação desses elementos funciona como um ruído 

na comunicação, pois faz com que a pessoa que acessa o conjunto de dados tenha 

entendimento diferente da intenção do emissor. Por conseguinte, a quantidade de 

informação que pode trafegar entre emissor e receptor depende da qualidade da 

codificação, ou seja, do correto preenchimento dos metadados e/ou da elaboração do plano 

de gestão dos dados. 

A codificação também deve ser especializada por inúmeros fatores como a área do 

conhecimento, o tipo e o formato dos dados que se deseja disponibilizar. Nesse cenário, o 

repositório de dados é o canal de comunicação, o qual possui, naturalmente, limitações 

difíceis de serem sanadas de modo a atender a todas as áreas do conhecimento. 

119



 

 

Assim como na comunicação humana, na comunicação científica também existem 

codificação, decodificação, ruídos e restrições do canal. Especificamente a comunicação 

(abertura) dos dados científicos possui os mesmos elementos, que observados à luz da 

Teoria Matemática da Comunicação podem ser favorecidos, principalmente, no que 

concerne à padronização, estratégias de armazenamento e posterior busca e recuperação 

dos dados. Uma aproximação entre o processo de abertura de dados científicos e a Teoria 

Matemática da Comunicação está representada na Figura 4: 

Figura 4: Aproximações entre a abertura de dados científicos e o Sistema Geral de Comunicação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SHANNON; WEAVER, 1975, p. 36) e adaptado pelas autoras. 

 

Evidentemente, muitos tipos de ruídos podem afetar uma mensagem. Na analogia 

apresentada, focou-se no ruído relacionado à inadequação dos códigos, mas poderiam ser 

ruídos advindos, por exemplo, de falhas no canal, ou seja, no software do repositório de 

dados que não permitisse o depósito de um formato específico de dados, falhas de 

funcionalidades (como upload), ou ainda, repositórios que só podem ser acessados por um 

navegador específico de internet. Independente de qual seja, todo ruído afeta o sistema 

geral de toda comunicação. Não seria diferente com a comunicação científica, 

especificamente no que concerne à abertura dos dados científicos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recorre-se a Schleyer (1980) para o fechamento das discussões propostas nesse 

texto. Para a autora, “se a informação não for registrada [...] e passível de ser comunicada, 

transferida, transmitida ou obtida, então não há informação” (SCHLEYER, 1980, p. 229).  

Desse modo, considerou-se a informação científica, especificamente os dados 

científicos, a partir de tensionamentos com a Teoria Matemática da Comunicação, de forma 

que se potencialize a disseminação, recuperação e uso dessas informações. 

Sá (2019) em seu artigo sobre a abordagem matemática da informação apresenta 

que muitos autores, como Braga (1995) e Pinheiro (2002) tecem fortes críticas à Teoria 

Matemática da Comunicação, argumentando que ela está centralmente preocupada apenas 

aos problemas técnicos, porém, para Sá (2019) sempre é possível transformar e atualizar 

teorias e métodos para dar conta da realidade, assim, os princípios preconizados pela Teoria 

Matemática da Comunicação não deixam escapar que informação implica sempre um 

processo de comunicação. 

Nesse tocante, os tensionamentos aqui concebidos entre a informação científica, 

especificamente os dados científicos, e a referida teoria podem ser vistos como um modo de 

visualizar a Teoria Matemática da Comunicação a partir da realidade emergente dos novos 

modos de se fazer e se comunicar a ciência. Essa ponderação remete uma fala verbal do 

professor José Luiz Braga “as teorias precisam ser tensionadas pelo exercício empírico da 

realidade, pela observação [...] deve-se sempre buscar tensionar objeto e teoria. A teoria 

pelo objeto e o objeto pela teoria” (BRAGA, 2019, informação verbal). 

Desse modo, considerou-se que todas as etapas do ciclo de vida dos dados científicos 

podem ser beneficiadas se forem observados os aspectos discutidos na Teoria Matemática 

da Comunicação.  

Na coleta dos dados, o pesquisador já deve estar atento aos formatos e descrições do 

conjunto de dados que pretende disponibilizar no repositório de dados. Isso quer dizer que 

eles já devem ser registrados de maneira que sejam inteligíveis a outros. 

Na preparação dos dados deve-se prestar atenção especial na definição dos 

metadados a fim de evitar as redundâncias e, se possível, elaborar o plano de gestão dos 

dados. Metadados e plano de gestão de dados devem conter elementos suficientes para que 
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o receptor decodifique a mensagem. Além disso, o emissor precisa ter ciência das políticas 

do repositório onde se deseja armazenar o conjunto de dados, para evitar retrabalho. 

Por fim, a observância a todos esses aspectos facilita a busca e a recuperação das 

informações científicas disponibilizadas por meio desse canal (repositório de dados). A 

recuperação e uso constituem-se como elementos do último estágio do próprio ciclo da 

comunicação científica e é o que garante importância e aplicabilidade às pesquisas 

científicas, seja para gerar novos estudos, disseminar a ciência, ou ainda, para resolução de 

problemas ou criação de produtos e serviços que satisfaçam situações reais vivenciadas pela 

sociedade como um todo.  
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GT 2 – Interfaces da Informação 
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RESUMO 

 

A partir de uma perspectiva histórica de uma sociedade interconectada com a natureza, a humanidade 

das marcas e do metaverso das marcas pode ser observada por meio de uma visão de espaço e tempo, 

a qual ultrapassa as fronteiras entre o real e o virtual. O metaverso pode ser descrito como uma 

(re)configuração da vida humana, dialogando com a socialização nos meios digitais em um universo 

emaranhado por conteúdo, valores e um oceano de informações. Compreender suas nuances e 

relações para com as diversas áreas do conhecimento é algo de grande relevância e, para além disso, 

explorar suas relações com o universo das marcas é de grande importância para a pesquisa científica 

no contexto da comunicação. Diante disso, este artigo possui como objetivo principal a realização de 

um procedimento de análise exploratória sobre um conjunto de documentos científicos (dissertações 

e teses) extraídos diretamente da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) que 

estejam vinculados ao termo “metaverso”. Neste sentido, em um primeiro momento será realizada 

uma análise voltada à identificação das temáticas exploradas nas pesquisas. Posteriormente, o 

trabalho terá foco no levantamento das possíveis relações entre metaverso e o universo das marcas 

no contexto do conjunto de dados considerado. Para a realização da pesquisa, no âmbito da obtenção 

dos registros textuais, será utilizada uma solução baseada em raspagem de dados (web scraping), 

sendo os dados persistidos em um formato de corpus textual. As análises são realizadas por meio do 

software de mineração de textos Iramuteq, sendo utilizadas as técnicas de classificação CHD e análise 

de similitude, sendo os resultados gerados analisados em órbita do conhecimento relativo à temática 

metaverso. Por meio disso, o texto traz interpretações e reflexões críticas, amparadas na ideologia e 

na utopia das marcas e no despertar de novos olhares com relação a esse panorama de possibilidades, 

o metaverso. 

 

Palavras-chave: Metaverso ; Marcas; Pesquisa Científica; Análise exploratória.  
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METAVERSE AND BRANDS IN SCIENTIFIC RESEARCH: AN EXPLORATORY LOOK AT THE 

BRAZILIAN DIGITAL LIBRARY OF ACADEMIC THESIS AND DISSERTATIONS  

 

ABSTRACT  
 

From a historical perspective of a society interconnected with nature, the humanity of brands and the 

metaverse of brands can be observed through a vision of space and time, which transcends the 

boundaries between the real and the virtual. The metaverse can be described as a (re)configuration of 

human life, dialoguing with socialization in digital media in a universe entangled by content, values 

and an ocean of information. Understanding its nuances and relationships with the various areas of 

knowledge is something of great relevance and, in addition, exploring its relationships with the 

universe of brands is of great importance for scientific research in the context of communication. The 

main objective of this paper is to carry out an exploratory analysis procedure on a set of scientific 

documents (dissertations and theses) extracted directly from the Brazilian Digital Library of Theses and 

Dissertations (BDTD) that are linked to the term "metaverse". At first, an analysis will be carried out 

aimed at identifying the themes explored in the research. Subsequently, the work will focus on 

surveying the possible relationships between the metaverse and the universe of brands in the context 

of the data set considered. To carry out the research, in the context of obtaining the textual records, a 

solution based on web scraping will be used, with the data persisted in a textual corpus format. The 

analyzes are performed using the Iramuteq text mining software, using CHD classification and similarity 

analysis techniques, and the generated results are analyzed in the orbit of knowledge related to the 

metaverse theme. Through this, the text brings interpretations and critical reflections, supported by 

the ideology and utopia of brands and the awakening of new perspectives in relation to this panorama 

of possibilities, the metaverse. 

 

Keywords: Metaverse; Brands; Scientific research; Exploratory analysis. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Interpelada por ideologias, a Comunicação Social Publicidade e Propaganda se constrói 

nas práticas ideológicas, sinônima ao capitalismo no sentido de negociadora do futuro. 

Observando a ideologia como a não história, Pêcheux (2013, p. 147) norteia-se por um mapa 

da ideologia onde a ideologia, ao ser pensada de forma global, não se faz condição ou forma 

dominante, sendo ‘a subordinação-desigualdade-contradição’ fundantes à consciência 

(humana) cotidiana assujeitada e persuadida ideologicamente. Isto posto, cabe ressaltar que 

a ideologia não escolhe somente um verso ou uma meta para se instalar de modo parasitário 

a partir do capital e das transformações de consciências e olhares humanos em trabalho.  

Considerando a ideia e leitura de marcas, o presente artigo surge do olhar à Utopia 

Brasileira lida em: Memórias de um Jornalista de Plantão (Cora Filmes) sendo a utopia no 

sentido construído da história de uma ideia, a partir de olhares que inspiram cuidados para 
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com o tempo, atenção e conjecturas sociais. Nesse sentido, a ideologia se instala no 

metaverso das marcas e parasita a consciência e o olhar que tem sido cada vez mais 

transformado em trabalho, pelo capital. E no mesmo verso, esse olhar também tem se 

transformado em marcas que são deixadas pelo mundo, rastros da antropologia. 

Nesse sentido, este verso social, onde a tenacidade das informações à realidade é 

revisitada em produções midiáticas, (in)formacionais e culturais, se apresentando enquanto 

mecanismos de informação e formação de pessoas/consumidores, as quais são assujeitadas 

ideologicamente na sociedade pela mídia, a ser percebida e tecida desde o jornalismo à ficção 

cinematográfica, se revela uma possível formação da biblioteca de arquétipos que conta a 

história através de um olhar para com a Superindústria do Imaginário e seus efeitos sociais.  

Pensando assim, sob um olhar da história de uma sociedade integrada com a natureza 

e com a sabedoria ancestral, é possível se observar a humanidade das marcas e do metaverso 

das marcas sob uma perspectiva de espaço e tempo que perpassa entre virtual e real. Este 

metaverso pode ser compreendido enquanto um espaço coletivo e (não) convergente com a 

realidade, ou ainda um ciberespaço de reconfigurações sobre as marcas consumidas e 

deixadas no mundo (LEE et al., 2021). 

Em tese, o verso de poesia-mundo é conectado com a preocupação e aceleração do 

consumo: as marcas que são deixadas no mundo e na vida das pessoas são mais importantes 

do que as marcas que se deseja consumir ou que são efetivamente consumidas. Nesse jogo 

de ideologias do consumo com as marcas, Bucci (2021) apresenta que o capital transforma o 

olhar em trabalho, apropriando-se de tudo que é visível a partir do poder ideológico exercido 

pela mídia/Internet. Nesse contexto do metaverso das marcas, é um modo de observar a 

humanidade e suas marcas, e as marcas em humanidades. Em metaverso, as marcas sugerem 

as fases e dimensões da ideologia nas narrativas (storytelling) que compreendem o 

metaverso. Tais aspectos se configuram como modos de ler e reciclar a ideologia através de 

uma possível inversão da ideia de capital na Superindústria do Imaginário. Tais questões se 

refletem na maneira com que o metaverso tem sido explorado em pesquisas científicas.  

Neste contexto, este artigo tem como proposta a realização de um levantamento 

exploratório de documentos científicos (dissertações e teses) que apresentem o termo 

“metaverso” para, em um primeiro momento, identificar as temáticas relacionadas nas 

pesquisas e, posteriormente, suas possíveis relações com o universo das marcas. Para 
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realização da pesquisa são considerados textos publicados na Biblioteca Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Para a obtenção dos registros textuais são consideradas pesquisas com 

o termo “metaverso”. Os dados obtidos são explorados por meio da utilização de soluções 

computacionais de processamento de linguagem natural, sendo os indicadores gerados 

postos em órbita do conhecimento relativo ao tema. Sendo assim, possível de interpretar com 

reflexões críticas amparadas na ideologia e na utopia das marcas que despertam novos 

olhares sob esse panorama de possibilidades, o metaverso. 

 

2 PANORAMA DE POSSIBILIDADES 

 

A partir de uma visão da construção da publicidade como uma literatura, não no 

sentido de se aprofundar e mudar bases da Teoria do Discurso ou Teorias Literárias, mas no 

sentido de encontrar abordagens teórico-empíricas com base em indicadores a respeito do 

metaverso, se buscar compreender entender como a ideologia se movimenta entre 

delimitações, inversões e deslocamentos de sentido das condições de produção do 

Storytelling, ou seja, as narrativas das Marcas. Mészáros (2021, p. 261) afirma que o poder da 

ideologia está no sentido de ser a “Ciência, Tecnologia e Sociedade”, sendo a ciência como 

legitimadora de interesses ideológicos, os quais buscam alcançar com a sociedade tecnológica 

uma nova sociedade humana. Sociedade esta, onde existe o risco de destruir valores e 

atributos humanos sem a leitura de senso comum sobre a ideologia. 

Eagleton (2019) afirma que se a Literatura não é somente uma ciência da criação e da 

imaginação quanto a arte da escrita criativa, a Literatura não necessariamente há de ser 

definida por uma ficção, mas por empregar uma linguagem peculiar que permite transformar 

e intensificar uma linguagem comum em consciência imediata. Tal Linguagem, a partir da 

tessitura, ou seja, da lógica de composição pela qual a literatura é arquitetada entre as 

camadas do imaginário, pode ser descrita como a jornada de herói (CAMPBELL, 1995), onde o 

personagem, a figura do herói vindo de um mundo cotidiano para se aventurar em uma 

realidade outra, é o sujeito que encontra a razão da sua aventura/jornada e como obter uma 

vitória decisiva. O herói ainda tem o poder de beneficiar seus semelhantes. Nessa análise, o 

metaverso pode ser como uma dimensão onde acontece a experiência, a jornada do herói, 
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sendo os sujeitos, os avatares e/ou marcas no metaverso, responsáveis por promoverem 

benefícios sociais.  

Essa questão pertence à ciência do metaverso e o que pode ser compreendido a 

respeito atualmente são as dimensões dessa jornada de aventura. Tais dimensões incluem a 

separação, a iniciação e o retorno, as quais, em modo transcriativo, são importadas da teoria 

de Campbell (1995) sobre o monomito do herói e postas em observação para pensar como o 

metaverso, os sujeitos e marcas codificam uma (nova) linguagem simbólica e subjetiva sobre 

a (re)configuração da vida humana.  

Nesse sentido de aventura, a primeira dimensão traz a dificuldade inicial com os 

atributos especiais, assim como no metaverso em sua projeção atual embrionária para com 

os sujeitos sociais que migram para essa tecnologia. Esses imigrantes digitais têm como 

atributos o desejo, a conexão e uma possível história de uma ideia em torno de algo que os 

emocione e os instigue a se aventurar. Na segunda dimensão, a iniciação,o metaverso se 

desenvolve a partir de um modo coletivo, no qual os sujeitos e marcas encontram 

possibilidades de realizar o que não seria possível da forma como é possível acontecer sem o 

metaverso.  

No âmbito de tempo e espaço, da segunda dimensão se observa um assujeitamento 

ideológico da condição da jornada construída no metaverso. Em transcriação da ideia de 

ideologia para com a ideia de a jornada do herói, seria a ideologia no papel da sombra/inimigo, 

o que destrói o herói. Este Papel é equivalente ao gozo de valor do que é a ideologia no sistema 

capitalista, logo esse modo de pensar criticamente em criação para refletir sobre metaverso 

é uma possibilidade de pensamento crítico, a ser apresentada por meio dos sujeitos e marcas 

capazes de vencer a ideologia. 

Na terceira etapa da jornada do herói, segundo Campbell (1995),  há o retorno, a ideia 

de os sujeitos/marcas superarem os obstáculos (passando pelas fases) e ao superar se 

deparam com um dilema: o herói tudo possui. Em transcriação se observa uma possibilidade 

dos sujeitos/marcas alcançarem a utopia, ou seja, a história de uma ideia/jornada no 

metaverso. 

 O metaverso pode ser visto como uma (re)configuração da vida humana em modos 

híbridos (USPENSKI; GUGA, 2022). Pensando o sob o viés do digital, as Fake News e outras 

sombras encontradas entre as narrativas que permeiam possibilidades do metaverso, Marx e 
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Engels (2021) trazem diálogos possíveis com o viés latino-americano, a partir do pensamento 

crítico sobre a Publicidade com relação às ideias e representações. Para essa observação, uma 

operação teórica pecheutiana em manejo à criatividade traz o “rompimento com a tradição 

do esquema informacional de Jakobson nos estudos da linguagem, substituindo mensagem 

por discurso, transmissão de informação do interlocutor para o outro, e o efeito de sentido 

entre os interlocutores” (HANSEN, 2013, p. 20).  

Em diálogo possível com essa questão, Amaral (2016) traz em relação à socialização 

em contexto digital, que esta está emergida em um universo de conteúdos, valores e objetivos 

com o propósito de informar e ao mesmo tempo, manter relações entre pessoas na 

construção de um redes. Considerando as redes em um espaço-tempo onde resistem relações 

de poder, mas insights e possibilidades/dados são postos em um verso coletivo no sentido de 

uma interação social.  

Para Amaral (2016, p. 13) há, "a expressão do Eu, numa sociedade de interesses ou 

valores partilhados, sem determinismo geográfico". Nesse sentido, o metaverso partilha de 

uma perspectiva onde o potencial das redes sociais e um panorama de possibilidades podem 

ser apresentadas como meios de transcriar/traduzir criativamente (não) somente o potencial 

da internet, mas o capital a ser trabalhado a partir da mobilidade/transcendência entre as 

dimensões do imaginário e a maleabilidade entre modalidades e metas/propósitos para com 

as redes.  

Nessa busca de conduzir a ideia a uma crítica, entende-se, as noções de Raymond 

Williams (1921-1988) como uma possível profusão no campo das Ciências Sociais. Eis, a 

necessidade de uma base literária possível à estruturar junto a outros teóricos para a noção 

de metaverso. A partir das marcas trabalhadas no universo do consumo e as marcas deixadas 

no mundo, esse universo das marcas apresenta como ferramenta a possibilidade de uma 

leitura ideológica. Tal leitura apresenta valor para a interpretação das possibilidades/dados e 

assim, o manejo da Superindústria do Imaginário, o metaverso das marcas. 

Em narrativas científicas, esta é a ideia de pesquisa a fim de estudar dados/paisagens 

do imaginário, para o metaverso e as marcas. Compreendendo as redes sociais e a internet 

para além das estruturas de ligações recíprocas segundo Amaral (2016), e equacionando qual 

seria a forma de capital social no metaverso a partir do entendimento que as aplicações 

130



 

 

computacionais apresentam, se observa um panorama de possibilidades de uma interação 

desterritorializada. 

Eagleton (2020) aborda uma transição, histórica e da cultura: com codificações 

fundamentais sobre questões de liberdade e marcas no sentido de determinismos, os quais 

são marcas sociais. A transcriação teórica desse contexto na perspectiva interpretativa dos 

dados a serem apresentados no metaverso, abrange a compreensão sobre o que é cultura. A 

partir da (não) contradição de sentidos e a reunião de ideias como se, nessa meta, cada um 

dos versos, formassem o metaverso. Por esse modo de pensar, eis, uma possibilidade de 

investigar a crítica de arte das marcas junto à leitura (ideológica) dos dados apresentados, e a 

interpretação possível sobre a superindústria do imaginário através dos tempos e em modos 

de projeções sobre os versos: passado, presente e futuro. 

Para entrar em um verso de projeções e críticas, eis, um objeto empírico de alcance 

público e disponível na internet, a animação Logorama (2019) conta a história da Cidade das 

Marcas. Nessa ideia de cidade, é pontuado como as marcas “humanizadas” se posicionam 

enquanto marcas humanas no mundo social, sendo representada por um verso animado. Em 

tese, facilitar a leitura ideológica e a interpretação de dados na Superindústria do Imaginário 

é uma revolução. E não é revolução no sentido de “extremista, enfurecido, ultra, fanático, 

radical, extremo", para István Mészáros (2021, p. 57) é no sentido de entender, como a 

sociedade se impregna de ideologia. Nessa impregnação, emergindo as regras de seletividade, 

preconceito, discriminação, distorção sistemática para com a “normalidade”, “objetividade” 

e “imparcialidade científica”. 

Sendo assim, o poder ideológico na conjectura de fator dominante no capital, nutre a 

necessidade coletiva de saber ler dados e a ideologia sem máscaras, nos enredos digitais, 

sociais e através do olhar do capital que cada vez mais, explora olhares e os transforma em 

trabalho, se apropriando da imagem e tudo que é visível. A transcriação faz parte do panorama 

de possibilidades nessa ideia de superindústria do imaginário e metaverso das marcas. 

 

3 TRANSCRIAÇÃO PARA OS ESTUDOS SOBRE O OBJETO 

 

Para estudos da transcriação sobre o objeto Superindústria do Imaginário, se faz um 

recorte inicial ao que Bucci (2021, p. 119) afirma ser 'a razão sem afeto', partindo de uma 
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lógica em que os seres humanos são substituídos por robôs, por exemplo: um robô utilizou a 

capacidade cognitiva somente de 0,12% de seu cérebro artificial e foi capaz de escrever um 

artigo para o jornal, The Guardian, com padrões básicos de redação profissional. Nesse sentir 

da questão, recai sobre a ciência a ideia sobre humanidade x personas. Seres humanos no 

metaverso praticam cada vez mais uma auto-transcriação de quem são para seus avatares e 

a partir disso, (re)constroem a vida também por meio de versos outros à realidade vivida e/ou 

somente usam de um espaço-tempo virtual como ciberespaço onde há interações de modo 

coletivo (CHEONG, 2022).  

Ainda em profusão da teoria e conceito superindústria do imaginário de Bucci (2021) 

é posto em pensamento crítico as relações humano e computador. Para Bucci (2021, p. 121)   

a 'ação comunicativa' e a 'razão comunicativa', estão em um sistema em que a linguagem se 

manifesta por suposição humana, ou seja, máquinas conversam com humanos e por meio de 

esses humanos, essas máquinas conversam com outras máquinas. O gozo de valor inverte no 

sentido de não serem mais os seres humanos que se valem das máquinas para comunicação, 

mas o inverso, o gozo agora pertence às máquinas. Pois, de acordo com Bucci, se máquinas 

falam a língua dos homens, se questiona se também seria possível o capital, através das 

máquinas, se expressar. Para o autor isso já está acontecendo, cabendo à ciência e ao 

imaginário decifrar onde está a razão humana. 

Em transcriatividade, os internautas podem ou não possuírem o personagem de quem 

são por meio de avatares, atribuindo ou não novos valores e atributos a própria imagem e 

assim, projetando a própria jornada de herói, escolhendo "viver virtualmente" experiências. 

Esta possibilidade transcriativa seria tanto uma marca humana no mundo através dos dados 

deixados no ciberespaço, nos versos digitais, assim como, poderia ser uma marca própria, a 

propósito, como muitas personas midiáticas, por exemplo, na interface do Instagram, estão 

se tornando e assinando/criando produtos em expansão da própria imagem, com o nome ou 

com derivações do próprio nome. Transcriar é uma técnica de reconfiguração da vida por meio 

de uma utopia, um tom de voz e estruturas de significação. Contudo, seria utopia segundo 

Clayes (2013) a história de uma ideia a qual tem a sua capacidade de atravessar gerações, 

transcender ao tempo no sentido de passado, presente e futuro; bem como suas possíveis 

inversões de sentido, considerando a utopia na história como parte de um imaginário coletivo.  
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Em profusão à ciência de dados, há de ser pensada essa utopia no sentido de ser uma 

emergência da internet, da história da internet, como uma plataforma participativa, ou seja, 

um verso onde acontecem as transformações.  Essa possibilidade, parte do sentido de utopia 

em relação a história de uma ideia sobre a lógica da internet, lógica que, para Amaral (2016) 

como uma interface facilitadora de conexões possíveis entre pessoas e, se posta em expansão 

essa ideia à Bucci (2021) entre máquinas e máquinas, mediadas por olhares de pessoas 

humanas: a partir de um oceano de dados a ser considerada a internet. 

 Retomando à Amaral (2016, p. 21) “a nova criatividade colaborativa promove a ação 

coletiva e os prosumers - os consumidores como criadores/produtores”. E assim, a 

transcriação em estudo sobre o objeto superindústria do imaginário, a partir de um recorte, o 

metaverso, apresenta um panorama de possibilidades entre o espaço-tempo e os 

elementos/dados para com o imaginário, a partir de um estudo de interações e linguagens no 

sentido de compreender a atenção e olhares da questão: humano x computador e as suas 

marcas x emoções. Segundo Amaral (2016), os conteúdos publicados nas plataformas da 

internet, atingem uma audiência potencialmente global e assim, importa a questão sobre os 

dados que são encontrados disponíveis na internet e como esses dados permeiam e circulam 

no imaginário coletivo a fim de, serem posteriormente interpretados em versos da ciência. 

Em um verso da ciência, sobre telepresenças no telespaço público, Bucci (2021) valida 

essa lógica paradoxal como um denominador comum da comunicação da era digital a partir 

de uma preferências de imagens. Estas, não somente imagens como signos semióticos, mas a 

imagem arquetípica (e da história de uma ideia, a utopia) em movimento em um imaginário 

coletivo. Para Bucci (2021, p. 123) 'usando imagens como iscas, big techs deduzem padrões 

de previsibilidade que antevêem os reflexos irrefletidos de seus bilhões de usuários.', sendo 

estas previsibilidades atribuídas às técnicas de machine learning e recursos de inteligência 

artificial, sendo estes, meios de produção e extrativismo/mineração do imaginário.  

Em conexão possível com a cultura e a contracultura, a noção de Williams (2011) 

abrange a produção cultural no sentido de relacionar-se aos processos sociais de produção e 

informação. Na reprodução, isso é visto sendo um controle ou uma subordinação, não como 

transcriação se o sentido estiver assujeitado por ideologias sem a inversão do sentido. Ao 

pensar a produção cultural, é necessário dados e um olhar atento às possibilidades digitais na 

ciência. Eis que o meio de (in)formação social, como metaverso, sugere que: é preciso também 
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informar e formar leitores a partir da ideologia na sociedade, e com suas possíveis 

transcriações ao ciberespaço.  

Para tanto, a leitura do conceito de produção cultural em Williams (2011) e a análise 

do olhar de Cevasco (2003), de modo a acrescentar à conjectura da ideia de pesquisa, 

possibilidades para pensar e interpretar as dimensões culturais. Com a transcriação da 

Superindústria do Imaginário, a tabela de arquetipologia contribui para estudar em profusão 

as dimensões dos estudos culturais com o objetivo de perpassar através da cultura, 

corroborando na elucidação dos meios possíveis que possibilitem ainda mais o estudo de 

marcas e olhares à (in)formação nessa era do capital: transformando o olhar em dados. A 

história de uma ideia e suas marcas entre materialismo e a cultura, é encontrado em Williams 

(2011) embasamento teórico para pensar a biologia do consumo às condições e os 

comportamentos humanos.  

Considerando, os arquétipos sentidos à encontrar necessidades, bem como (novos) 

dados entre as marcas deixadas em leituras da ideologia, produções culturais e criações 

publicitária, se observa uma relação tal como se na arte é possível detectar essas marcas e 

construir sentidos na sociedade, a ciência de dados é uma possibilidade de arte transcriada da 

ciência do imaginário com um panorama de possibilidades e interpretações possíveis. 

  

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa se trata de um estudo de caso que utiliza como instrumento 

metodológico o processo proposto por Fayyad, Shapiro-Piatetsky e Smyth (1996), 

denominado de Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in 

Databases - KDD). O KDD é composto por cinco etapas (seleção, pré-processamento, 

transformação, mineração de dados e avaliação/interpretação), possibilitando a aplicação 

sobre grandes volumes de dados de maneira automatizada, com base no uso de algoritmos 

de mineração de dados e inteligência artificial (AMARAL, 2016).  

Para a etapa de seleção de dados, frente ao objeto delimitado para a pesquisa, são 

considerados conjuntos de dados provenientes da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), que é suportada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). Cabe ressaltar que a BDTD é um projeto de nível nacional que busca 
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integrar sistemas de informação de teses e dissertações de instituições de ensino e pesquisa 

de todo o país, possibilitando a pesquisa por meio da delimitação de filtros e exportação para 

formato estruturado csv (comma separated values), processável de forma direta por 

computador (FERNANDES; CORDEIRO, 2016), conforme apresentado na Figura 1. Entretanto, 

os dados disponibilizados de maneira direta na plataforma não contemplam os textos de 

resumos das teses e dissertações, o que é de especial relevância para análises textuais 

utilizando processamento de linguagem natural. 

 

Figura 1: Recorte visual da BDTD 

 

Fonte: Portal BDTD. 

 

 Considerando a não disponibilização de dados de resumo pela ferramenta de 

exportação de dados da BDTD, foi desenvolvida uma solução de raspagem de dados (web 

scraping) (BROUCKE; BAESENS, 2018), que realiza o mapeamento de todos os resultados 

obtidos a partir de um termo de pesquisa e extrai os dados de resumos para um arquivo local. 

O conjunto de dados obtido foi submetido a uma verificação de consistência, no contexto da 

fase de pré-processamento do KDD, onde os registros foram validados em termos de possíveis 

ausências de dados e aplicada uma rotina para remoção de itens não desejáveis, isto é, o 

termo “resumo:” constante no início de todos os registros e eventuais menções a links ou 

referências. Para tanto foram usados conceitos de expressões regulares (FITZGERALD, 2012). 
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 Na fase de transformação, os registros de dados, inicialmente persistidos em um 

formato csv, foram transformados para um formato de corpus textual típico do software 

Iramuteq, utilizado neste estudo para a geração dos resultados pretendidos. O software 

Iramuteq é um software desenvolvido seguindo a lógica de código aberto, baseado nas 

linguagens de programação R e Python, que tem como propósito a realização de diferentes 

tipos de análises textuais (CAMARGO; JUSTO, 2013). O uso do software Iramuteq se enquadra 

na etapa de mineração de dados, sendo explorados neste estudo duas técnicas: análise de 

similitude e a classificação hierárquica descendente (CHD) (CORDEIRO et al., 2022). A partir 

disso, os resultados são interpretados face à problemática de investigação do artigo, com foco 

na identificação dos padrões e tendências da pesquisa em torno do termo metaverso no 

âmbito de trabalhos em nível de mestrado e doutorado no Brasil. 

 

5 RESULTADOS 

 

A partir do conjunto de dados extraído por meio da aplicação das rotinas de web 

scraping foram recuperados 28 documentos referentes a teses e dissertações relacionados ao 

termo metaverso, tendo sido consolidado um corpus textual para o qual foram identificados 

252 segmentos, 8.650 ocorrências e 2.217 termos diferentes. Inicialmente, com o propósito 

de se identificar as possíveis temáticas associadas às produções em termos de teses e 

dissertações publicizadas por meio da BDTD, foi aplicada a técnica CHD. A Figura 2 apresenta 

os resultados obtidos, onde se pode observar a identificação de quatro classes, sendo que a 

classe central, em vermelho, se destaca com uma alta interconectividade com as demais. De 

modo a compreender mais profundamente tais resultados, os termos de maior relevância 

para cada uma das classes são destacados na Tabela 1. 

As classes identificadas revelam uma forte presença de pesquisas que relacionam 

metaverso com a área educacional, o que é notado tanto na Classe 2 quanto na Classe 4, onde 

se destacam a presença de termos como: ensino, pedagógico, docente, formação e aluno. Se 

vê uma tendência na compreensão do uso de plataformas midiáticas, no caso imersas em um 

cenário de metaverso, associado principalmente ao ensino à distância (termos “suporte” e 

“distância”).  Por outro lado, a Classe 1 revela termos que vão de encontro a questões que 

permeiam a dimensionalidade humana no ciberespaço. Nota-se aqui uma forte relação do 
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termo metaverso com a projeção humana em meios virtuais, conforme abordado por Lee et 

al. (2022). Por fim, a Classe 3 identifica uma tendência de pesquisas que orbitam o metaverso 

sob uma perspectiva ontológica narrativa do ser humano por meio da gameficação.  

Em leitura do imaginário na superindústria com referência à Classe 1 tem-se as 

palavras: corpo, virtual e mundo. Tais termos se destacam dos demais: ciberespaço, indivíduo, 

dimensão, produto, projeto, realidade, avatar, subjetividade, teoria, construção, interação, 

presença. A observação que a mescla sugere a ideia sobre uma variação em maiores 

quantidades de pesquisas nas quais o corpo, o virtual e o mundo estão em evidência sobre o 

metaverso. 

  Em leitura do imaginário na superindústria com relação à Classe 2,  as palavras 

ensino, didático, ferramenta e emprego se destacam das demais: comunidade, material, 

estratégia, suporte, engenharia, automação, pedagógico, tecnológico, instituição, 

aprendizagem e colaboração.  Em observação, essa mescla apresenta uma noção de 

importância maior em torno das palavras que aparecem menos por serem estas, as menos 

pesquisas até então em pesquisas sobre metaverso. 

Em leitura do imaginário na superindústria no contexto da Classe 3 tem-se as palavras 

game, jogo, digital, se destacando em relação às palavras: cognitivo, produção, estrutura, 

cultural, puzzle, conceito, áudio, pragmático, ontológico, modelagem, humano e narrativo. 

Com esse resultado, é possível uma interpretação desde a uma tendência de pesquisa, 

considerando as palavras game, jogos e digital por serem três atributos de uma estrutura 

possível para com o metaverso na ciência de dados e internet. No entanto, as demais palavras 

e as suas significações científicas reportam a interpretação de uma falta de pesquisas sobre o 

cognitivo e a produção de sentidos. 

   Em leitura do imaginário na superindústria x classe 4 tem-se a palavra competência em 

maior destaque, seguida das palavras: educação, método, docente e distância. Em órbitas 

desse artigo, a interpretação sugere um valor ideológico semelhante quanto ao 

assujeitamento de sentido à significação dessas palavras em maior mensura. Sendo, a ideia 

de competência a variável do verbo competir ao assujeitamento de gênero ou não por 

autoridade, mas para a noção precisa de interpretação, competência há de ser considerada 

enquanto competência científica à ideia de metaverso. Na sequência de mensuras menores, 

destacam-se: liderança, equipe, curso, atividade, capacitação, grupo, tecnologia, aluno, 
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gestão, formação. Em modos de ciência, sendo uma observação à variação de atributos do 

metaverso seria um modo de conexão entre a ciência e a interação com o mercado e o capital, 

considerando como, por exemplo, a tecnologia e a capacitação de grupos de alunos, docentes 

e demais pessoas na sociedade. Tal abordagem vai juntamente à ideia de metaverso enquanto 

projeções possíveis para a meta e os versos. 

 

Figura 2: Classificação de Reinert (base de dados original) 

 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Tabela 1: Termos de maior relevância nas classes identificadas 

Classe Termos 

Classe 1 virtual, corpo, mundo, ciberespaço, indivíduo, dimensão, produto, 

projeto, realidade, avatar, subjetividade, teoria, construção, 

interação, presença 

Classe 2 ensino, didático, ferramenta, emprego, comunidade, material, 

estratégia, suporte, engenharia, automação, pedagógico, 

tecnológico, instituição, aprendizagem, colaboração 

Classe 3 game, jogo, digital, cognitivo, produção, estrutura, cultural, puzzle, 

conceito, áudio, pragmático, ontológico, modelagem, humano, 

narrativo 

Classe 4 competência, educação, método, docente, distância, liderança, 

equipe, curso, atividade, capacitação, grupo, tecnologia, aluno, 

gestão, formação 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A partir disso foi gerado o grafo de similitude considerado a base de dados original 

(Figura 3), para o qual é possível observar a composição estrutural dos termos, se destacando 

termos como: virtual, tecnologia, ambiente, trabalho e digital. Se vê a representação de uma 

forte associação de metaverso sob o viés tecnológico, assim como a referenciação aos 

ambientes de aprendizagem e o uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) no 

ensino. Para além disso, são pequenos os destaques que caminham no sentido de uma análise 

no âmbito cultural ou mesmo na transcriação humana no metaverso. 

 Dentro do universo de registros recuperados, apenas um item possui relação entre 

metaverso e marcas, indo no sentido de explorar a subjetividade na concepção de corpos 

virtuais (avatares) associada ao imaginário pós-humano. A Figura 4 apresenta o grafo de 

similitude para o registro identificado, para o qual é possível observar as associações entre os 

termos virtual, avatar e corpo. Assim, por meio do explorado, conforme pontuado por Dos 

Santos (2010), pode ser observada uma relação entre o avatar indo além de uma 

representação corporal para um ponto de marcação de presença, conectado ao indivíduo e 

ao controle associado a este, e além disso, sendo influenciado pela sociedade de consumo. 
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Figura 3: Grafo de similitude (base de dados original) 

 

 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Figura 4: Grafo de similitude de dados filtrados (metaverso e marcas) 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

De acordo com Amaral (2016, p. 18), pode-se entender “cibercultura como a dinâmica 

sociocultural e política da rede, que promove uma reformulação das redes sociais e a criação 

de comunidades em ambientes virtuais”. Para a meta/propósito, perpassaria a ideia de 

cyberpunk na atual contemporaneidade à internet e assim, os versos no metaverso (propósito 

de versos) seriam uma possibilidade de ser transcriativamente (por tradução criativa e/ou 

intersemiótica) um modo de transcender  na internet a dimensão sócio-comunicacional e 
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assim, (re)configurando a vida (não) coletiva. Nessa perspectiva, é possível se considerar 

metaverso como uma possibilidade ampliada de transcriação da utopia, ou seja, da ideia do 

conceito de cibercultura. 

Entretanto, cabe ressaltar que o metaverso se constitui com a ideia de modelagem, o 

ser humano e a narrativa. Levando-se em conta a abordagem da narrativa, assim como o 

storytelling (termo semelhante para o mercado), uma contação de histórias e histórias não 

em um sentido cultural somente, mas em um sentido de utilização e fabricação das utopias, o 

metaverso acontece com a possibilidade de ser mais do que uma projeção de ideologia e 

literatura, mas uma projeção de conteúdo no sentido de um biologismo do consumo, ou seja, 

uma tecitura do que tem acontecido com os olhares humanos quando o capital os transforma 

em trabalho e se apropria de tudo que é visível. Partindo deste ponto, a pesquisa expande às 

próximas noções a serem pesquisadas em tese, não somente a partir de palavras e 

possivelmente com a mineração de imagens e assim, triangulando dados diferentes em busca 

de respostas possíveis para que o imaginário seja devidamente interpretado em ciência do 

metaverso. 

Neste ponto, o que se observa por meio da análise exploratória realizada é uma 

majoritariedade de pesquisas que vinculam o tema metaverso às possibilidades de apoio às 

práticas educacionais, sendo poucos os trabalhos que remetem a outros focos. Uma 

possibilidade de investigação é ampliar o conjunto de dados por meio da inclusão de artigos 

em periódicos e eventos. Além disso, considera-se também importante a realização de 

análises mais aprofundadas sobre os documentos recuperados, de maneira a compreender 

suas nuances e possibilidades no metaverso das marcas. 
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GT 2 – Interfaces da Informação 
 

CHARGES SOBRE A COVID-19: ANÁLISE TEMÁTICA DOS COMENTÁRIOS NO 

@jornal_opopular 
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Kátia Kelvis Cassiano2 

 

 

RESUMO 

 

O jornalismo opinativo da charge tem a finalidade de opinar de forma bem humorada, irônica e 

reflexiva os fatos do cotidiano. O gênero jornalístico teve grande visibilidade durante a pandemia da 

COVID-19. Ao longo de 2021, quando houve os maiores números de mortes pelo coronavírus (SARS-

CoV-2), as charges assinadas pelo cartunista Jorge Braga e divulgadas nas edições impressas e redes 

sociais do jornal O Popular, periódico do estado de Goiás, demonstraram alinhamento com a ciência 

por meio da reprodução de aspectos defendidos pelos pesquisadores da área da saúde - uso de 

máscara, distanciamento e imunização. Esta pesquisa combina as abordagens qualitativa e 

quantitativa e utiliza-se de conceitos das Teorias da Agenda Setting e Matemática da Informação e, 

por meio, da Mineração de Dados, de forma a identificar “qual a percepção dos usuários do 

Instagram em relação às charges publicadas sobre a Covid-19?”. O corpus textual foi gerado a partir 

dos comentários de doze charges – uma para cada mês do ano – publicadas no perfil do Instagram 

(@jornal_opopular). Foram extraídos padrões por meio da técnica de classificação textual e 

analisados os sentimentos dos usuários da rede social em relação às charges. As charges sempre 

traduziram a história das sociedades retratando momentos peculiares e levando à reflexão e à 

compreensão dos fatos de maneira mais leve. Os resultados revelaram extremismo dos comentários 

postados nas charges, sendo relevante o processo de descrédito do jornalismo - mais de 65% dos 

comentários analisados apresentaram críticas ao jornal e ao chargista. 

 

Palavras-chave: Charge, Instagram, Análise de Dados. 

 

 

Cartoons about Covid-19: a thematic analysis of the comments on @jornal_opopular 
ABSTRACT  

 

Abstract: The opinionated journalism of the cartoon has the purpose of giving an opinion in a 

humorous, ironic and reflective way the facts of everyday life. The journalistic genre had great 

visibility during the COVID-19 pandemic. Throughout 2021, when there were the highest numbers of 
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em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: jaisapicazo@gmail.com. 
2 Doutora em Engenharia de Sistemas e Computação (UFRJ). Professora Adjunta da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: katiakelvis@ufg.br. 
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deaths from the coronavirus (SARS-CoV-2), the cartoons signed by cartoonist Jorge Braga and 

published in the print editions and social networks of the newspaper O Popular, a newspaper in the 

state of Goiás, showed alignment with science through the reproduction of aspects defended by 

researchers in the health area - mask use, distancing and immunization. This research combines 

qualitative and quantitative approaches and uses concepts from Agenda Setting and Information 

Mathematics Theories and, through Data Mining, in order to identify "what is the perception of 

Instagram users in relation to published cartoons" about Covid-19?”. The textual corpus was 

generated from the comments of twelve cartoons – one for each month of the year – published on 

the Instagram profile (@jornal_opopular). Patterns were extracted using the textual classification 

technique and the feelings of social network users regarding the cartoons were analyzed. The 

cartoons have always translated the history of societies, portraying peculiar moments and leading to 

reflection and understanding of the facts in a lighter way. The results revealed the extremism of the 

comments posted in the cartoons, with the process of discrediting journalism being relevant - more 

than 65% of the analyzed comments were critical of the newspaper and the cartoonist. 

 

Keywords: Cartoon, Instagram, Data Analysis. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As redes sociais ajudam a disseminar discursos, opiniões, posicionamentos e 

permitem ao indivíduo exercer sua cidadania por meio de direitos implícitos como a 

liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento e capacidade de participar 

ativamente do momento histórico em que se insere. No contexto da pandemia da Covid-19, 

as redes sociais estiveram entre as principais fontes de acesso à informação. 

Especialmente em 2021, ano em que foram registrados os maiores números de 

mortes pela Covid-19, quando a mídia pela própria incidência determinou o agendamento 

de assuntos relacionados à pandemia, a charge soube retratar bem a questão. 

Particularmente, aquelas assinadas pelo cartunista Jorge Braga para o Instagram do jornal O 

Popular, tendo como referência a pandemia e aspectos relacionados, tais como vacinação, 

uso de máscara, lockdown etc chamaram a atenção pelo alinhamento com a Ciência e os 

protocolos da saúde. 

As versões digitais dos jornais impressos potencializaram a publicação das charges, 

visto que passaram a ser exibidas também nas redes sociais dos jornais. Como jornalismo 

opinativo a charge faz a crítica bem humorada a fatos de cotidiano de forma irônica, 

reflexiva e com juízo de valor. Com a Covid-19 não foi diferente.  

O objetivo deste estudo, que combina abordagens qualitativa e quantitativa, é 

analisar os comentários dos usuários da rede social Instagram em relação às charges com 
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temáticas da Covid-19 ao responder a seguinte questão: "qual a percepção dos usuários do 

Instagram em relação às charges publicadas sobre a Covid-19?". 

O corpus textual da pesquisa é composto por 661 comentários extraídos do perfil do 

jornal O Popular no Instagram (@jornal_opopular) por meio de um script computacional. Tal 

solução realiza conexão com a API (Application Programming Interface) da rede social e 

possibilita obter dados públicos. Os comentários que formam a base de dados foram 

publicados no decorrer do ano de 2021 e se referem à interação dos usuários em 12 charges 

– uma para cada mês do ano - de autoria do jornalista e cartunista Jorge Braga.  

Tanto o jornal quanto o cartunista foram escolhidos pelos autores como objetos de 

estudo devido à popularidade e tradição de ambos no estado de Goiás. O chargista está no 

ramo há 50 anos e O Popular foi fundado há 84 anos. 

Em suma, intenciona-se verificar se o discurso do chargista alinhado ao da Ciência 

encontra respaldo nos seguidores, a partir da identificação de palavras positivas ou 

negativas no corpus textual resultante dos comentários; que tipos de sentimento as imagens 

despertam.  

Este artigo inicia-se com uma breve história da charge, em seguida contextualizará a 

pandemia, os conceitos de cidadania e pluralidade, as aplicações da Teoria da Agenda 

Setting e da Teoria Matemática da Informação. Faremos ainda uma resumida biografia do 

chargista para, então, descrevermos a metodologia e a análise de dados, alcançando, enfim, 

a conclusão.  

 

2 BREVE HISTÓRIA DA CHARGE 

 

Se a notícia é um gênero textual que tem por função narrar, descrever, detalhar, 

traduzir fatos reais ou absurdos, especialmente os que têm reflexos na vida dos cidadãos, a 

charge colabora com essa finalidade ao criticar os fatos de cotidiano de um jeito engraçado, 

irônico e reflexivo. O gênero está imerso no Jornalismo Opinativo. Segundo José Marques de 

Melo, uma das definições de gênero é um conjunto das circunstâncias que determinam o 

relato que a instituição jornalística difunde para o seu público.  

 

Um relato que, pela dinâmica própria do jornalismo, se vincula às especificidades 

regionais, mas incorpora contribuições dos intercâmbios transnacionais e 
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interculturais. É a articulação que existe do ponto de vista processual entre os 

acontecimentos (real), sua expressão jornalística (relato) e a apreensão pela 

coletividade (leitura) (MELO, 2003, p.64). 

 

Os jornais sempre foram instrumentos utilizados para relatar a historiografia e a 

charge, por consequência, possibilita à sociedade compreender momentos peculiares ou 

cenários históricos ao longo do tempo por traduzir de uma forma mais leve esses recortes. 

Trata-se, portanto, de reproduzir imageticamente assuntos importantes, atrelados ao 

contexto em que se encontram os cidadãos, expondo assim por meio dos traços a opinião do 

veículo de comunicação pelas mãos dos chargistas.  

No Brasil tem-se que a primeira charge foi publicada em 1837 durante o Brasil 

Império. Naquele período as charges eram vendidas em papéis avulsos pelas ruas da cidade 

e não continham a assinatura do autor. A partir de 1844, a revista Lanterna Mágica, no Rio 

de Janeiro, foi a primeira a estampar uma charge em formato de ilustração. Tratava-se de 

uma sátira que criticava as propinas recebidas por um funcionário do Correio oficial.3 

Em Goiás faltam catalogação e exatidão cronológica sobre o assunto. Pesquisas 

realizadas anteriormente nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) 

apontam, a partir de relato de publicação nos anos que compõem a década de 1940, que são 

considerados chargistas pioneiros José Asmar (1924-2006) e Augusto Rodrigues (1913-1993). 

 Este último como artista de humor gráfico teve suas charges publicadas em vários 

jornais. É dele o registro de uma ilustração publicada no jornal Folha de Goyaz, em agosto de 

1949, de acordo com o impresso abaixo, sendo assim considerado o precursor. 

Geralmente as charges endossam sem meio termo o próprio editorial dos jornais ou 

fazem referências às notícias e fatos anteriores que tiveram grandes repercussões ou 

consequências no cotidiano dos cidadãos. Em O Popular, a charge é publicada diariamente 

na mesma página do editorial e ao lado da página de Opinião. Na mídia contemporânea a 

charge é apreendida muitas vezes com mais facilidade que a narrativa sobre a qual se apoia. 

 

 

                                                 
3 A Campainha e o Cujo, atribuída a Manuel de Araújo Porto Alegre, 1837, é reconhecida como a primeira 

charge publicada no Brasil. Para ver acesse  https://www.observatoriodaimprensa.com.br/memoria/uma-

historia-de-combate-e-resistencia/ 
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Figura 1: Folha de Goyaz (Capa e Detalhe) – 10 de agosto de 19494 

 

 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Goiás – IHGG. 

 

Marcada por linguagem verbal e não verbal, enquadra-se no que, no Jornalismo, 

chamamos informativo, ou seja, apresentar o que está acontecendo, acrescido do opinativo, 

que estimula a reflexão sobre contexto social. Essa interação textual e imagética enquadra-

se no conceito de dialogismo, elaborado por Mikhail Bakhtin. Conforme o linguista e filósofo, 

 

Não obstante, a relação dialógica não coincide de modo algum com a relação 

existente entre as réplicas de um diálogo real, por ser mais extensa, mais variada e 

mais complexa. Dois enunciados, separados um do outro no espaço e no tempo e 

que nada sabem um do outro, revelam-se em relação dialógica mediante uma 

confrontação do sentido, desde que haja alguma convergência do sentido (ainda 

que seja algo insignificante em comum no tema, no ponto de vista, etc.). No exame 

de seu histórico, qualquer problema científico (quer seja tratado de modo 

autônomo, quer faça parte de um conjunto de pesquisas sobre o problema em 

questão) enseja uma confrontação dialógica (de enunciados, de opiniões, de 

pontos de vista) entre os enunciados de cientistas que podem nada saber uns dos 

outros, e nada podiam saber uns dos outros. O problema comum provocou uma 

relação dialógica (BAKHTIN, 1971, p.354). 

 

 

                                                 
4 Registro fotográfico do Prof. Me. Renato Fonseca, que pesquisou por seis meses os acervos do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás para publicar a charge em questão na sua dissertação de mestrado em 2012. O 

longo período de pesquisa deu-se principalmente devido à falta de identificação e a má conservação do acervo, 

inclusive sendo isso citado em sua pesquisa. Em visita ao local no período da tarde do dia 05 de junho de 2022 

para verificação deste mesmo conteúdo, esta mestranda deparou-se com situação semelhante, sendo que 

nenhum dos bibliotecários do local sabia identificar o material ou localizá-lo. A justificativa foi a de que tudo 

ainda está sendo catalogado. Até existem algumas publicações do ano de 1949 digitalizadas na Hemeroteca 

Digital do IHGG, porém lamentavelmente não essa - https://hemeroteca.ihgg.org/. Então, foi feito o contato 

com o professor Renato Fonseca para que respaldasse e autorizasse a publicação de seus arquivos, com a 

mestranda, então, compartilhados. 
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Ao acompanharem o tema de maior relevância na mídia ou ao mesclarem o factual 

ao ficcional, as charges como modalidade da linguagem iconográfica, também refletem sua 

intertextualidade. Patrick Charadeau (2006) a define como imagem-sintoma - uma imagem 

já vista e que remete a outras imagens -, seja por analogia ou por intermédio do discurso 

verbal. Assim, ele detalha que: 

 

Uma imagem-sintoma é também uma imagem dotada de uma forte carga 

semântica. Todas as imagens têm sentido, mas nem todas têm necessariamente 

um efeito sintoma. E preciso que elas sejam preenchidas com o que mais toca os 

indivíduos: os dramas, as alegrias, os sofrimentos ou a simples nostalgia de um 

passado perdido. A imagem deve remeter a imaginários profundos da vida 

(CHARADEAU, 2006, p.246). 

 

 

Nesse sentido, as charges que trouxeram a temática recorrente da Covid-19 ao longo 

dos anos de 2020 e 2021 retrataram momentos marcantes do processo de avanço da 

pandemia. Nas reportagens publicadas sobre o assunto no jornal ficou evidente a 

similaridade dos conteúdos com as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)5 no enfrentamento à pandemia. Nas redes sociais, as charges despertaram 

sentimentos mistos de assimilação e críticas. 

 

2.1 Pandemia no Instagram 

 

Especialmente no primeiro semestre de 2021, período em que foram registrados os 

maiores números de mortes ao mesmo tempo em que as vacinas já estavam disponíveis, e 

houve a retomada do distanciamento social, a pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2) 

motivou ainda mais as pessoas para o uso da internet e o posicionamento nas redes sociais. 

Nessas circunstâncias, os jornais on-line e, em destaque, a rede social Instagram, que 

no Brasil tem 99 milhões de usuários ativos, ganharam muitos seguidores, sendo fonte de 

informações primeira para milhões de pessoas. O uso da plataforma para acesso a notícias 

dobrou mundialmente desde 2018, conforme apontou o Relatório Digital News Report 2020, 

pelo Reuters Institute.6  

                                                 
5 Organização Mundial de Saúde (OMS) - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

6 Pesquisa Globo 2020 - https://gente.globo.com/pandemia-e-o-consumo-de-noticias-nas-redes-sociais/. 
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O aplicativo foi desenvolvido com o intuito de proporcionar ao usuário divulgar fotos 

e, em seguida, jogar a imagem na rede para compartilhamento por outras pessoas. Sua 

popularização despertou a atenção dos veículos de imprensa que passaram a usar o espaço 

para divulgações das imagens da edição do jornal. 

O chargista toma uma posição, aparentemente, coincidente com a da Ciência, e o 

jornal, por sua vez, adere ao mesmo posicionamento atestado por meio de editoriais e 

reportagens em defesa dos protocolos de prevenção contra o coronavírus e a visão de que a 

pandemia trata-se de um problema de saúde pública.  

Tanto é que, mediante a negativa do Ministério da Saúde em liberar os dados sobre 

as mortes relacionadas à Covid-19, veículos de imprensa formaram um consórcio para 

divulgar os dados repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde em jornais, sites e 

telejornais. 

A interlocução entre chargista - o emissor - e leitores/seguidores - o receptor- 

traduzida nos comentários revelam os pontos de vista e expressam os anseios dos cidadãos, 

suas posições políticas etc, materializando assim o direito de opinar, de contestar, de 

dialogar, e até mesmo de atacar. Enfim, posicionar-se como sujeito ativo.  

Thompson (2018, p.20) chama de interação mediada on-line o formato promovido 

por site e redes sociais a partir da interação homem/ambientes on-line, sendo o tipo de 

dispositivo o que menos importa. “As características principais são: (1) interação contínua e 

multidirecional, de muitos para muitos, não de um para um. Cada indivíduo está ligado a 

outros por uma rede de múltiplos participantes; (2) estende-se no espaço e no tempo; (3) 

tem caráter dialógico”.  

 

2.2 Cidadania e Pluralidade 

Via de regra a charge fala de questões voltadas emocionalmente à cidadania e aos 

direitos dos cidadãos com o objetivo de levar o receptor à reflexão. Afinal, seja qual for o 

gênero jornalístico deve haver compromisso com aspectos relacionados à cidadania. 

Segundo o historiador José Murilo Carvalho, 

 

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. (...) 

Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à 
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igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o 

trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a 

inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela 

autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser condenado sem 

processo legal regular. (...) São eles que garantem as relações civilizadas entre as 

pessoas e a própria existência da sociedade civil surgida com o desenvolvimento do 

capitalismo. Sua pedra de toque é a liberdade individual (CARVALHO, 2000, p.9). 

 

 

As charges são mecanismos que conectam o sujeito a situações socioculturais que 

trazem embutidas em si mesmas uma crítica, um alerta, um debate sobre direitos muitas 

vezes não cumpridos pelo Estado. Em tempos de polarização e das fake news, as charges 

compiladas para este estudo revelaram com ênfase o impacto recorrente da pandemia no 

cotidiano dos cidadãos.  

Ao contrário do que a maioria pensa, humor nem sempre é sinônimo de engraçado. 

As charges relacionadas ao assunto causaram desconfortos. Houve nessas imagens um 

efeito de “reversão de expectativa”, ou seja, quando deveriam fazer rir despertaram 

preocupação, ansiedade e revolta revelando um repertório nada cômico. 

A sumarização dos comentários e, posteriormente suas análises, possibilitou avaliar 

aspectos positivos e negativos nos comentários produzidos espontaneamente pelos 

seguidores do jornal no Instagram. Ou seja, as charges provocaram reações e despertaram 

sentimentos. Ao reagirem com posicionamentos sobre o assunto na rede social, houve o 

exercício da cidadania e um estímulo ao pluralismo, um dos preceitos democráticos.  

 

2.3 Agenda Setting e Teoria Matemática 

 

A partir de dezembro de 2019 até os dias atuais a Covid-19 esteve entre as principais 

pautas da imprensa e, obviamente, nas rodas de conversas dos mais diferentes sujeitos. A 

mídia, ao abordar, necessariamente, a pandemia seja com maior ou menor evidência a 

depender do momento, sem dúvida, colocou em pauta o debate e determinou ao público 

sobre o que falar.  

Formulada por Maxwell McCombs e Donald L. Shaw, em meados dos anos 1970, a Teoria da 

Agenda Setting sustenta que os indivíduos ignoram ou se interessam por assuntos da esfera 

pública segundo o agendamento da mídia. Ou seja, em “consequência da ação dos jornais, 

da televisão e dos outros meios de informação, o público é ciente ou ignora, dá atenção ou 
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descuida, enfatiza ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos” (SHAW, 1970 

apud WOLF, 2009, p. 143). 

Charadeau (p.139-140) endossa a ideia de que os indivíduos participantes da vida 

social organizam seus comentários sobre o que acontece no espaço público de acordo com 

aquilo que as mídias lhes apresentam como objeto de atenção do discurso jornalístico. 

“Como consequência, as mídias, ao selecionar as informações e apresentá-las como o que 

realmente aconteceu, impedem que outros acontecimentos cheguem ao conhecimento do 

cidadão. Elas determinariam, impositivamente, o cardápio evenemencial do dia”.  

O autor afirma ainda que não se pode prejulgar dos efeitos reais da Agenda e uma 

das razões é que ela “não se constrói apenas segundo critério de saliência, mas também de 

pregnância, o que torna difícil a avaliação de seu impacto. Pregnância e saliência interagem, 

produzindo na organização dos fatos midiáticos um fenômeno de amálgama”. 

A quantidade de informações geradas pela pandemia da Covid-19 encontra respaldo 

também na Teoria Matemática da Informação ou da Comunicação (TMC), publicada por 

Claude Shannon e Warren Weaver, em 1949, e na qual consideram a transmissão da 

informação como um fenômeno estatístico. 

Essa teoria tem como base a quantidade de informação existente em um processo 

comunicacional. “A informação quantifica a incerteza de um evento – aqui entendido como 

algo ou acontecimento. Isto porque eventos de alta probabilidade são menos 

surpreendentes, então possuem uma quantidade menor de informação. Eventos de baixa 

probabilidade são mais surpreendentes, então possuem uma quantidade maior de 

informação”.7 

Significa dizer que geram muitos questionamentos, dúvidas, perguntas, ou seja, se 

busca por uma maior quantidade informação, como ocorreu com a pandemia da Covid-19 e 

todos os aspectos abarcados neste contexto. Se se trata de quantificar, então trabalha-se 

com probabilidades, ou seja variáveis possíveis para um evento. Nesse caso, variáveis 

positivas ou negativas nos comentários. 

Segundo Alzira Tude Sá (2018, p.58), “ao trazer das ciências exatas os conceitos de 

entropia e de probabilidade, a TMC considera a informação como uma entidade da ‘ordem 

                                                 
7 Vídeo – Teoria da Informação e entropia - https://www.youtube.com/watch?v=ciWT5r-ckpw. 
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da probabilidade’, sendo a entropia um de seus atributos”. A entropia quantifica toda 

informação possível em uma variável.  

Nessa teoria se busca aumentar o rendimento informativo das mensagens, seja pelo 

recurso da redundância, ou seja, pela escolha de um código mais eficiente. Isto é, um 

sistema de símbolos que, por convenção prévia, representa e transmite a mensagem ao 

destinatário. Sem a redundância, ou seja, aquilo que nós já sabemos, não é possível 

introduzir uma informação nova. 

 

2.4 O Chargista 

 

Consta no blog institucional da Gibiteca Jorge Braga, que o chargista Jorge dos Reis 

Braga nasceu em Patos de Minas (MG), em 1957. Começou a trabalhar como cartunista aos 

13 anos nos jornais A Benção e Jornal dos Municípios, ambos mineiros. No início da década 

de 70 veio para Goiânia (GO). Inicialmente ingressou no jornal Cinco de Março e em seguida 

na Folha de Goyaz, Jornal Opção e Diário da Manhã. Em 1976 entrou para a equipe do jornal 

O Popular, onde ainda permanece.  

O artista esteve à frente, como organizador, de quatro Salões do Humor realizados 

no Estado nos anos de 1977, 1979, 1981 e 1989. Os eventos ajudaram a disseminar novos 

artistas e a popularizar a charge. Ainda no final da década de 90, lançou as primeiras revistas 

em quadrinhos de Goiás, com destaque para Romãozinho, inspirada no folclore regional. 

Teve trabalhos publicados nos jornais O Globo, Jornal do Brasil, Jornal de Brasília, Correio 

Braziliense, O Pasquim, The World News (Orlando-EUA) e na revista Veja.  

No ano de 1994, a Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira, vinculada ao Governo 

de Goiás, inaugurou a primeira Gibiteca do estado e que leva o nome de Gibiteca Jorge 

Braga, atualmente localizada no centro da cidade de Goiânia.  Com um estilo de traço todo 

próprio, o chargista é reconhecidamente, o maior nome do gênero em Goiás e um dos mais 

respeitados do País.8 

 

                                                 
8 As informações desta seção constam em: http://gibitecajorgebraga.blogspot.com/p/biografia-jorge-

braga.html. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa apresentada tem abordagens quantitativas e qualitativas. No método 

qualitativo será conduzida por metodologia bibliográfica com referenciais teóricos em 

autores cujas obras estão focadas no Jornalismo Opinativo, nos Discursos das Mídias, Teorias 

da Comunicação, entre outros, além de papers, vídeos e sites afins. 

A pesquisa quantitativa foi formulada por meio de um corpus textual composto por 

661 comentários extraídos do perfil do jornal O Popular no Instagram (@jornalopopular) por 

meio de um script computacional. Tal solução realiza conexão com a API (Application 

Programming Interface) da rede social e possibilita obter dados públicos.  

Os comentários que formam a base de dados foram publicados no decorrer do ano 

de 2021 e se referem à interação dos usuários em 12 charges de autoria do jornalista e 

cartunista Jorge Braga – uma para cada mês do ano, sendo que todas com temáticas e 

referências relacionadas à Covid-19 na plataforma em questão. A seleção foi feita 

aleatoriamente. 

Todas as charges captadas foram publicadas originalmente na mídia impressa e 

replicadas no meio digital sem alterações de formato. A partir da sumarização das palavras 

positivas ou negativas e elementos gráficos no corpus textual extraído dos comentários, 

almejamos responder a questão: “qual a percepção dos usuários do Instagram em relação às 

charges publicadas sobre a Covid-19 pelo jornal O Popular?”. Ao final, espera-se verificar a 

partir das respostas para a questão os comentários positivos ou negativos nesse corpus 

textual.  

 

3.1 Análise dos Dados 

 

Por meio de um método de mineração de dados - a Classificação - o corpus textual 

composto pelos comentários publicados nas doze charges selecionadas foi dividido em 

temas conforme a coocorrência das palavras nas sentenças. Dessa forma, é possível 

identificar similaridades do ponto de vista textual, sugerindo uma ideia de temática por meio 

de interpretação semântica do conteúdo. 
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A Figura 2, abaixo, apresenta a nuvem de palavras para cada classe temática, a partir 

dos termos de maior frequência. É possível observar a abordagem de três temas: 

jornal/mídia, Bolsonaro, máscara/vacina.  

 

Figura 2: Nuvem de palavras de cada área temática 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 3 apresenta a distribuição dos termos mais frequentemente utilizados nos 

comentários que compõem o corpus textual. As classes agrupam comentários que abordam 

a mesma temática. De forma complementar, o Quadro 1 apresenta exemplos de 

comentários para cada uma das classes obtidas. Os seguintes padrões são revelados ao 

interpretar as informações dos elementos visuais (Figura 3 e Quadro 1): 

 

● A classe identificada pela cor azul agrega comentários que configuram ataque ao 

veículo informacional, ou seja, o jornal O Popular e ao cartunista. Aqui se revelam 

comentários que colocam em dúvida a credibilidade jornalística e se impõe a verdade 

percebida pelos usuários.  

● A classe identificada pela cor vermelha contempla um debate sobre a figura do 

presidente Bolsonaro, com expressões de apoio ao mesmo e - também - críticas ao 

posicionamento da mídia, da imprensa e do jornalismo em relação ao Governo.  

É interessante observar que existe, nos comentários aqui classificados, um sentimento de 

repúdio por parte dos usuários da rede social, no sentido de colocar o cartunista como um 

militante por meio da charge. 
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● Por fim, a classe identificada pela cor verde é marcada pela expressividade dos 

usuários em relação a dois momentos importantes do contexto: o uso de máscaras e a 

vacinação. 

 

Figura 3: Classificação do corpus textual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 1, abaixo, complementa a Figura 3, apresentada acima, apresenta exemplos 

de comentários de cada classe temática.  
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Quadro 1 : Exemplos de comentários por classe temática 

 

Classe Charge Exemplo de comentário 

VERMELHA junho gente quem apoia fica sem máscara ou invade um leito de uti 

respira bem fundo e sai talvez o bolsonaro te dê um leito 

 junho jornaleco sem credibilidade junto com essa petezada recalcada 

vcs nunca mais ninguém derruba nosso presidente avante capitão 

 junho foi a época que os jornais mamavam o dinheiro público bolsonaro 

cortou no talo por isso estão com o cotovelo doendo 

 outubro se fosse a dilma falando isso eu acreditava agora do bostonaro não 

esperava tanta canalhice 

 março basta o sem noção do presidente remedar uma pessoa sem ar 

essa aí vc perdeu a graça jorgebragacartunista 

 junho só falam do bolsonaro propaganda gratuita continuem assim mito 

bolsonaro_2022 

 junho mídia esquerdista já perderam a credibilidade pela forma parcial 

das críticas só estão fortalecendo o presidente neste caso o 

presidente sempre ressalta o direito pessoal de cada um 

 junho quanto mais batem em bolsonaro mais ele cresce vcs ainda nao 

viu isso não 

  jornal_opopular vão falar que a culpa também é do governo 

federal houve se um tempo que a imprensa era de credibilidade 

infelizmente hoje é o que vemos lamentável 

VERDE julho tem a de vergonha na cara e de responsabilidade social essa seria 

melhor escolha aff 

 maio não vou colocar a vida dos meus filhos e dos professores em risco 

sem vacina sem retorno 

 julho aí depois morre e a família culpa o governo 
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 julho uma da trombose outra inflama a válvula do coração enfim a de 

chocolate é melhor kkkk só pra descontrair é difícil o ser humano 

 agosto faltou a barreira da imprensa talvez essa seja o maior obstáculo 

do brasil 

AZUL março vcs so podem ser sócios da globo lixo 

 março jornaleco 1 ano tocando o terror cartonista fraco e tendencioso 

 novembro como sempre esse cartunista espalhado terror ridículo 

 junho quem será esse babaca a mídia realmente é um lixo lixo não é à 

toa que estão quebrando jairmessiasbolsonaro_2022 é nosso 

 junho jornalismo lixo e comunista 

 junho o popular sendo sempre impopular pifio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 4 apresenta a distribuição das charges em relação às classes temáticas. 

Conforme pode ser observado, dentre as doze charges selecionadas, as que foram 

publicadas em maio, julho, agosto e outubro do ano 2021 apresentam em seus comentários 

discussões acerca das medidas de enfrentamento à doença. 

As que foram publicadas em abril, junho e novembro apresentam fortes indícios de críticas e 

aversão à postura da mídia, no caso o jornal O Popular e, especificamente, ao cartunista 

Jorge Braga. Para as charges publicadas nos meses restantes, há referências em apoio ao 

presidente. 

No que tange aos sentimentos em relação à mensagem abordada pelo cartunista 

nas charges, a Figura 5 demonstra que 65,6% dos comentários são de crítica e repúdio 

(classe 1) enquanto 34,4% fomentam debates de concordância ao posicionamento e em prol 

da coletividade (classe 2). 
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Figura 4: Distribuição de charge por temática 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 5 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 2, que se segue, contém alguns comentários segundo a classificação do 

sentimento expresso a partir de uma determinada charge mensal. 

 

Quadro 2: Exemplos de comentários por classificação de sentimento a partir das charges 

Categoria de sentimentos Charge publicada Exemplo de comentário 

NEGATIVO novembro a mídia brasileira como sempre 
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assustando e trazendo pânico … 

novembro postagem sem graça e isso é uma 

afronta às vítimas arrumem um 

cartunista melhor pelo amor de 

deus que lixo 

agosto esqueceram de colocar a placa da 

imprensa esquerdopata que vive 

importunado os outros e 

criticando nosso presidente 

agosto charge errada se fosse bom 

mesmo resumiria os quatro 

obstáculos com desenho do stf 

pintado de de vermelho com a 

bandeira da china 

junho tendenciosos não tem nada para 

publicar não 

junho que charge mais sem criatividade 

roda a vinheta aff 

junho jornaleco cartunista petista o que 

foi a carapuça serviu amigão kkkkk 

foda quando n tem argumento né 

só reforça ainda mais a tese 

junho vergonha jorge braga nao se 

rebaixe para agradar uma minoria 

vc tem seu nome a zelar nao da 

conta fique quieto irmão menos 

junho esse jorge braga é um completo 

imbecil 

POSITIVO junho onde vamos parar com esse 

doidão no comando 
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maio a lógica desse governo federal 

quanto pior melhor 

maio nuncafoiovirus hipocrisiapolitica 

governadoresgenocidas 

prefeitosinuteis corrupçãomata e 

a jegaiada dizendo que a culpa é 

do comércio 

maio retratando o atual monento do 

brasil 

abril sem vacina sem aulas presenciais 

abril a professora está demonstrando 

uma expressão facial de 

insegurança e medo 

março salve jorge é o cara 

março o gado não gosta destas 

publicação que relata os 

problemas do governo omisso e 

despreparado 

março um povo omisso vira escravo de 

politico safado os governadores e 

prefeitos estão mantendo o povo 

em casa para morrerem de fome o 

brasileiro se acovardou 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O conteúdo no Quadro 2 apresenta uma síntese dos sentimentos (positivo e 

negativo) para os comentários das duas classes. O sentimento negativo foi atribuído a 

comentários que apresentam palavras de cunho ‘forte’, geralmente que se referem às 

críticas ao jornal e ao cartunista em questão. Isso pode ser percebido nos léxicos em 

destaque (negrito).  
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4 CONSIDERAÇÕES  

 

A linguagem verbo visual e a intertextualidade da charge destacam-se no Jornalismo 

pela facilidade com que permitem ao leitor entender um fato e compreender seu contexto. 

O fluxo intenso de comunicação e de interação dos cidadãos nas redes sociais observados, 

especialmente no ano de 2021, diante dos quadros graves da pandemia, ganhou evidência 

de maneira particular nas redes sociais.  

A análise dos comentários realizada nesse estudo a partir das charges assinadas pelo 

jornalista e cartunista Jorge Braga e publicadas no Instagram de O Popular evidenciou 

pontos de vista extremos dos seguidores e, em sua maioria, diferentes daqueles do 

chargista, cuja posição se manteve nivelada com a Ciência e, obviamente, com o editorial do 

jornal.  

O corpus textual reproduziu com eficiência a complexidade do cenário da pandemia 

através dos extremos dos comentários. Entre tantos dados relevantes materializados, chama 

atenção o fato de que mais de 65% dos comentários contiveram críticas e repúdios ao 

veículo de imprensa ou ao chargista e identificação e apoio, lamentavelmente, a algumas 

posições adotadas pelo presidente da República Federativa do Brasil. 

A característica plural do bom e sério Jornalismo consiste justamente em dar espaço 

às mais variadas ideias e opiniões. Porém, preocupa o processo de descrédito que o 

Jornalismo vem sofrendo nesses tempos e que coaduna com reações de intolerância, 

desrespeito, preconceito, que reforçam posturas negacionistas e indiferentes ao coletivo, 

conforme demonstrado na estrutura dos comentários analisados. A partir dessa breve 

pesquisa almeja-se estimular outros tantos estudos dos elementos relacionados às charges e 

ao papel das mídias sociais nessa área. 
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ANEXOS 

Links do Instagram de O Popular com as charges extraídas mensalmente em 2021: 

 

Dezembro - https://www.instagram.com/p/CXG2dfuOW6e/ 

Novembro - https://www.instagram.com/p/CW2wsbeNU6y/ 

Outubro - https://www.instagram.com/p/CVh0sFLLU-Q/ 

Setembro - https://www.instagram.com/p/CT9jdostusS/ 

Agosto - https://www.instagram.com/p/CSG-Sq9Nhus/ 

Julho - https://www.instagram.com/p/CRQ5pGytEA7/ 

Junho - https://www.instagram.com/p/CQD0FHJrP74/ 

Maio -  https://www.instagram.com/p/COurfAqtJvN/ 

Abril - https://www.instagram.com/p/CN7Lnu7rWQ_/ 

Março -  https://www.instagram.com/p/CMwj4wIrXEx/ 

Fevereiro - https://www.instagram.com/p/CL1Vszln7bQ/ 
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Janeiro - https://www.instagram.com/p/CKLxHWfg7DL/ 

 

As autoras são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
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INTERATIVIDADE COMO POTENCIALIZADORA DO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO: UM 
ESTUDO DA PLATAFORMA DE STREAMING E COMUNIDADE VIRTUAL VLIVE TV 

 

Leticia Brito1 
Ricardo Pavan2 

 
 

RESUMO 
 

Este estudo objetiva investigar as relações entre a interatividade e globalização, e, para compreendê-

las de forma empírica, foram pesquisadas as interações mediadas pela plataforma Vlive tv, a qual se 

autonomeia uma comunidade global on-line, cuja intencionalidade é conectar fãs e artistas. Para 

orientar essa análise, foram escolhidos os conceitos de autocomunicação de massas, audiência criativa 

e sociedade em rede, propostos por Castells (1999, 2009), o conceito de interatividade trabalhado por 

Lemos (1997) e os impactos da globalização discorridos por Bauman (1999) e Hall (2006). Para checar 

à conclusão do papel da interatividade como potencializadora da globalização e relacionar conceitos 

ao objeto foi usada a metodologia observação não participante dos recursos interativos da plataforma.  

 

Palavras-chave: Vlive tv; interatividade e globalização; sociedade em rede; autocomunicação de 

massas. 
 

 

INTERACTIVITY AS POTENTIALIZATOR FOR GLOBALIZATION PROCESS: A RESEARCH ABOUT 

STREAMING PLATAFORM AND VIRTUAL COMMUNITY VLIVE TV 

ABSTRACT  
 

This study aspire to investigate the relations between interactivity and globalization, and, to better 

comprehend them, in empirical form, was researched the interactions intermediated by Vlive tv 

plataform, which nominates itself a global community that has the intention to connect fans and 

artists. To guide this analysis will be used the concepts of mass autocummunication, creative audience 

and network society, proposed by Castells (1999, 2009), the idea of interactivity explained by Lemos 

(1997) and the impacts of globalization presented by Bauman (1999) and Hall (2006).To conclude about 

interactivity being a potentializator for globalization process and to relate concepts with the object, 

was used the methodology of partcipant observation focusing in the interactive resources of the 

plataform.  

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de Informação e 
Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e bolsista Capes. E-mail: leticiabritojor@gmail.com 
2 Doutor em Comunicação e docente do Programa de Pós- graduação em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade 

de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG).Email: rpavan@ufg.br 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Muitas compreensões do vocábulo interatividade possuem noções afins aos textos 

sobre causas e consequências do processo de globalização. Por isso, nesse artigo, há a 

pretensão de tornar mais evidente essas conexões e revelar como estão condensados os 

limites entre a interatividade e a globalização. Antes de tudo, torna-se necessário apresentar 

definições sobre a interatividade pois há inúmeras noções que surgem ao redor do conceito. 

Hornbæk e Oulasvirta (2017) afirmam que 

 

[...] mover-se dos conceitos do dia a dia para conceitos científicos mais precisos é a 
chave para o conhecimento; nós devamos ser capazes de definir melhor, mensurar, 
racionalizar sobre e prever as interações. Segundamente, como você compreende a 
interação impacta seu trabalho, afetando sua noção do que faz a interação boa; isso 
funciona como uma ferramenta para o pensamento. (HORNBÆK & OULASVIRTA, 
2017, p. 2).  

 

 Primo e Cassol (1999) afirmam que o conceito de interatividade é crucial, para os 

estudos da comunicação mediada por computador, assim como da “educação a distância, da 

engenharia do software e de todas as áreas que lidam com a interação homem-máquina e 

homem-homem via computador” (PRIMO; CASSOL, 1999, p. 1).  

Essas relações mediadas pela técnica e suas evoluções estão estreitamente ligadas ao 

processo de globalização.  Ijuim e Tellaroli (2008) afirmam que a sociedade global, ou qualquer 

outra nomeação dada a ela, uma delas sendo sociedade da informação, foi ocasionada pelo 

desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação.  

Além de investigar os pontos de nexo entre globalização e interatividade, viu-se a 

importância de demonstrá-los, por meio de um objeto empírico que conseguisse evidenciar 

de forma mais concreta essa relação. Gobbi e Bernardini (2013) exemplificam locais de 

percepção da interatividade e como ela pode ser estudada.  
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Esta interatividade pode ser discriminada e estudada sob diversos aspectos, seja ele 
da linguagem hipermidiática utilizada no meio, seja nos processos comunicacionais, 
ou ainda nas interações restritas aos mais variados níveis, como nas redes sociais, 
nos fóruns, chats, grupos de discussão, nos blogs, através dos comentários e nas 
postagens, nos sites de jornalismo participativo, entre outros. (GOBBI; BERNARDINI, 
2013, p. 46) 

 

Uma plataforma de streaming pouco explorada em pesquisas, exclusivamente no seu 

aspecto interativo é a Vlive tv, que apresenta algumas das interações citadas acima, por isso 

torna-se uma boa escolha para o estudo da interatividade. Ademais, o aspecto global é uma 

característica que os criadores desse serviço ressaltam para propagandeá-lo, como visto na 

aba “Community Guide” da plataforma, onde há o relato de que a Vlive tv é uma “comunidade 

global”. 

 A metodologia utilizada para este trabalho foi a observação não participante, facilitada 

pelas tecnologias da informação que, como citado por Marietto (2018), permitem mais rigor 

e facilitam os estudos de uma comunidade dispersa espacialmente e a qual se comunica por 

diferentes linguagens. O foco do estudo são os recursos possibilitadores da interatividade na 

plataforma e seu aspecto global, com esse objetivo foram pesquisados os espaços de 

comunicação entre as audiências e com os produtores de conteúdo hospedados na 

plataforma.  

 

2. EM BUSCA DE UMA DEFINIÇÃO DE INTERATIVIDADE 

 

A interatividade e a interação não são conceitos exclusivos de uma única área e muitas 

vezes até se confundem. Apesar do emprego comum de uma como sinônimo da outra, alguns 

pesquisadores apontam um uso mais específico para cada uma dessas palavras. Marchand 

(1987), por exemplo, afirma que a interatividade mudou o esquema clássico da comunicação, 

permitindo um intercâmbio de papéis, de naturezas e de status entre emissor, mensagem e 

receptor. Nas palavras de Silva (2000), a interatividade permite que os conteúdos da 

comunicação não sejam mais vistos apenas como “emissão” e sim como manipuláveis. 

Castells (2009) situa a interatividade como característica do processo de 

“autocomunicação de massas”3 e detalha a maleabilidade desse transcurso comunicacional. 

                                                 
3 Castells (2009) afirma que é a autocomunicação, porque o próprio indivíduo gera a mensagem, define 

receptores, seleciona as mensagens específicas ou conteúdos da web e redes de comunicação eletrônica que 

pretende utilizar.  Se classifica como sendo de massas, por potencialmente atingir um público global. Ou seja, 
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O teórico pontua que as coisas na internet se convertem em uma “garrafa lançada ao oceano 

da comunicação global, uma mensagem suscetível de ser recebida e reprocessada de formas 

imprevistas” (CASTELLS, 2009, p. 103).  Esse reprocessamento ocorre não só em relação ao 

conteúdo, como também em relação ao formato, ou seja, a mensagem é multimodal4, 

baseada em programas de código aberto.  

Lemos (1997) afirma que houveram mudanças estruturais na produção e distribuição 

da informação e estão relacionados ao surgimento das tecnologias digitais. Nesse aspecto 

residiria a principal diferença entre a os termos interação e interatividade. Para o autor, a 

interatividade é uma ação dialógica entre o homem e a técnica, havendo indispensabilidade 

de uma mediação para a sua ocorrência, enquanto a interação ocorreria em todas as situações 

de contato interpessoal, independendo de uma mediação. "O que compreendemos hoje por 

interatividade, nada mais é que uma nova forma de interação técnica, de cunho ‘eletrônico-

digital’, diferente da interação ‘analógica’ que caracterizou os media tradicionais” (LEMOS, 

1997, p. 1). 

O autor afirma que nas interações da natureza eletrônico-digital procedem de forma 

simétrica, na qual cada ação do homem gera uma performance do equipamento, produtora 

de significados.  Diferentemente das conversas telefônicas, nas quais o equipamento 

possibilita o mínimo de intervenções possíveis e não interfere na composição do conteúdo da 

comunicação. O aparato interativo interferiria na configuração dessa mensagem, mesmo que 

de uma maneira que potencialize ao máximo as interações sociais e sua intervenção seja 

quase imperceptível. 

Outra configuração da comunicação interativa é a multidirecionalidade da mensagem, 

apresentada por Castells (2009), que é relativa não são aos múltiplos produtores da 

mensagem, mas aos múltiplos receptores, os quais não se encaixam só nessa função.  “As 

redes de comunicação horizontais baseadas na Internet se ativam graças a sujeitos 

comunicativos que determinam tanto o conteúdo como o destino da mensagem e são ao 

mesmo tempo emissores e receptores de fluxos de mensagens multidirecionais” (CASTELLS, 

2009, p. 181). Ele declara que a capacidade interativa estabelece um novo modelo 

                                                 
compreende-se massa no conceito apresentado por Temer & Nery (2004), um público anônimo, heterogêneo e 

fisicamente disperso. 

4 É multimodal, porque a comunicação digital, ocorre na maioria das vezes, por códigos abertos que permitem a 

reformatação de quase todos os conteúdos, de forma distribuída, através de redes sem fio (CASTELLS, 2009). 
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comunicacional, a “autocomunicação de massas”, que multiplica os pontos de entrada na 

comunicação. 

 Essa nova comunicação com diversos pontos de entrada está direcionada a uma 

“audiência criativa” que “reconfigura as diferentes mensagens e códigos que recebe com seus 

próprios códigos e projetos de comunicação” (CASTELLS, 2009, p.189). Por isso, apesar das 

empresas detentoras de poder econômico migrarem para essas plataformas, como meio de 

aumentar ainda mais seus domínios e propagar ideologias, o conteúdo e o formato das 

práticas comunicacionais estão cada vez mais diversificados. Há de se atribuir essa 

diversificação a essa audiência que constrói significados “comparando sua experiência com os 

fluxos unidirecionais da informação que recebe” (CASTELLS, 2009, p.184).  

Lemos (1997) declara que existem níveis de interatividade, concentrado a análise na 

televisão. 

Tabela 1: Níveis de interatividade televisiva 

                              
Níveis de 

interatividade 

 

Características  

 

Intervenções no conteúdo 

 
 

Nível 0  

 

Possibilidade de escolha superior a um conteúdo, 

mas com opções limitadas, típica das tvs em preto 

e branco.  

 
Troca de canal (zapping) 

 

 

 
Nível 1  

 

Múltiplas possibilidades de escolha de conteúdos, 

bem acima dos índices da tv em preto e branco. 

Surge junto à tv de imagem colorida. 

 

 

 

Troca de canal (zapping) 

 

 

 
Nível 2 

 
O individuo apropria-se dos conteúdos 

televisivos, adequando a temporalidade de 

exibição aos seus desejos. 

 

 
Troca de canal (zapping), 

gravações, interrupções do tipo 

pause e play e jogos.  
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Nível 3 

 

 

 

Interatividade de cunho digital; participação do 

indivíduo nos programas de tv que assiste, via 

telemática.  

 
Troca de canal (zapping), 

gravações, interrupções do tipo 

pause e play, jogos e intervenção 

no conteúdo dos programas por 

meio de mensagens enviadas por 

e-mail, telefone, redes sociais e 

chats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nível 4  

 

 

 

 

 

 

Participação em tempo real do indivíduo nos 

programas de tv que assiste, via telemática, 

dando direcionamento ao conteúdo.  

 

 
Troca de canal (zapping), 

gravações, interrupções do tipo 

pause e play, jogos, intervenção, 

em tempo real, no conteúdo dos 

programas por meio de 

mensagens enviadas por e-mail, 

telefone, redes sociais e chats, 

escolha de ângulos, câmeras e 

outros direcionamentos na 

composição do programa ao vivo 

ou on demand. 

 
Fonte: LEMOS (1997) 

Outra possibilidade nos canais interativos são as interações múltiplas. “Em um chat, ao 

mesmo tempo que se conversa com outra pessoa, também se interage com a interface do 

software e também com o mouse, com o teclado” (PRIMO & CASSOL, 1999, p. 14). Os 

pesquisadores evidenciam que dessa forma podem ocorrer tanto interações reativas, aquelas 

baseadas mais em um princípio de ação-resposta, quanto interações mútuas, as quais 

envolvem ações dialógicas, interdependentes e de duplo impacto. 

Andrew Lippman, pesquisador sênior do Instituto de Tecnologia de Massachussets 

(MIT) e diretor associado do laboratório de pesquisas MIT Media Lab, em entrevista para 

Brand (1988) afirma que para essas interações se classificarem como interativas precisam ter 

como condição a interruptabilidade5, mencionada como a capacidade dos participantes em 

                                                 
5 Essa característica foi citada pelo pesquisador mencionado como sendo a capacidade de uma parte iniciar sua 

própria ação, interrompendo a de outro participante da conversação. É um processo mútuo e simultâneo. 
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interromper o processo. Isso é o oposto da alternabilidade6, onde as ações se dividiriam em 

etapas do tipo “minha vez” e “sua vez”, uma dependendo do término da outra para ocorrer. 

 

3. INTERATIVIDADE COMO POTENCIALIZADORA DA GLOBALIZAÇÃO 

 

McMahon (2001) expôs que as dimensões tecnológica e científica são um aspecto 

central, pode-se dizer um núcleo, do processo de globalização. Ele afirma que as tecnologias 

disponíveis moldam esse fenômeno.  Conforme Bauman (1999), “o que quer que se mova a 

uma velocidade aproximada à do sinal eletrônico é praticamente livre de restrições 

relacionadas ao território de onde partiu, ao qual se dirige ou que atravessa” (BAUMAN, 1999, 

p, 63).  

Essas mobilidades tiveram impacto sobre as relações interpessoais, como proposto por 

Gobi e Bernardini (2013).  

 

As relações individuais assumem patamares ampliados nas comunidades virtuais, 
onde as inter-relações de confiança e colaboração permitem a sobrevivência de 
inúmeros grupos em rede, experimentando de forma “virtual” o conceito de 
sociabilidade num aparente antagonismo conceitual. (GOBBI & BERNARDINI, 2013, 
p.13)  

 

Com essas novas sociabilidades, vão sendo repensadas práticas e também linguagens, 

voltadas inicialmente para o novo espaço de interação e interatividade, todavia que se 

espalham pelos demais ambientes compartilhados. Bauman (1999) pontuou a respeito da 

reconfiguração de metáforas tradicionais como “conflito cara a cara”, “combate corpo a 

corpo”, “justiça olho por olho”, “dente por dente”, “discussão encarniçada”, “solidariedade 

ombro a ombro”, “comunidade face a face”, “amizade de braço dado” e “mudança passo a 

passo”.   

 

Essa situação mudou enormemente com o avanço dos meios que permitiram afastar 
os conflitos, solidariedades, combates, debates e a administração da justiça para 
além do alcance do olho ou do braço humanos. O espaço tornou-se 

                                                 
6 Andrew Lippman, na referida entrevista, menciona que esse modelo seria mais próximo da palestra. Na 

alternabilidade, há uma vez para cada participante exercer sua ação. 
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“processado/centrado/organizado/normalizado” e, acima de tudo, emancipado das 
restrições naturais do corpo humano.  (BAUMAN, 1999, p.24) 

  

Castells (2006) apresenta o conceito de sociedade em rede e fala sobre algumas dessas 

mudanças sociais, inclusive a questão da reconfiguração das maneiras de socialização. A 

respeito da sociabilidade, “a sociedade em rede é uma sociedade hipersocial, não uma 

sociedade de isolamento. As pessoas, na sua maioria, não disfarçam a sua identidade na 

Internet, excepto alguns adolescentes a fazer experiências de vida” (CASTELLS, 2006, p. 17). O 

pesquisador afirma que esse modelo de sociedade é a própria globalização.   

Em obra posterior, Castells (2009) afirma que a transformação tecnológica se 

constituiu em uma comunicação digital, onipresente, baseada em redes sem fio e tem caráter 

local-global.  Esse é o posicionamento espacial abordado, pois seu resultante é uma cultura 

globalmulticultural “que se caracteriza pela hibridização e mescla de culturas de origens 

distintas, como na difusão da música hip hop em vesões adaptadas em todo o mundo ou os 

vídeos remisturados que multiplicam-se rapidamente no Youtube” (CASTELLS, 2009, p.167). 

 Para Hall (2006), essa “localidade” se constitui como uma volta às origens étnicas em 

meio às muitas referências globais.  O teórico cita dois tipos de adaptação das identidades que 

ocorrem a partir da globalização, um é a tradição, que seria essa exaltação de uma cultura na 

qual o indivíduo nasceu ou se considera parte, podendo, em alguns casos partir para vieses 

nacionalistas extremistas, o outro tipo é a tradução que é a aceitação da hibridização cultural 

(HALL, 2006). 

Segundo Bauman (1999), essa não foi a única polarização possível. Há também a 

divisão entre os poderosos e os impotentes, entre aqueles que conseguem usufruir de todas 

as possibilidades oferecidas pela globalização e aqueles que apenas são impactados por ela. 

Consoante ao autor, há um mundo dos “globalmente móveis”, o qual seria restrito aos 

indivíduos do Primeiro Mundo. Para eles,  

  

[…] o espaço perdeu sua qualidade restritiva e é facilmente transposto tanto na sua 
versão “real” como na versão “virtual”. Para o segundo mundo, o da “localidade 
amarrada”, daqueles impedidos de se mover e assim fadados a suportar 
passivamente qualquer mudança que afete a localidade onde estão presos, o espaço 
real está se fechando rapidamente. (BAUMAN, 1999, p. 96) 
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Pontuada essa visão, é preciso compreender os processos interativos ocorrendo em 

meio à globalização, para ter noções mais precisas a respeito dos seus impactos positivos e 

negativos e dar enfoque no reforço aos pontos fortes, considerando características inclusivas, 

do viés comunicacional da globalização, mediado pelas tecnologias. Como foi relatado por 

Castells (2009), o desenvolvimento de infraestruturas e a comunicação mais acessível fazem 

as comunidades on-line crescerem rapidamente “como uma virtualidade real integrada a 

outras formas de interação em uma vida diária cada vez mais híbrida” (CASTELLS, 2009, p.105). 

 

3 VLIVE TV: UMA PROPOSTA DE INTERATIVIDADE EM NÍVEL GLOBAL 

 

A plataforma de streaming e conteúdo on demand, Vlive tv, de origem sul-coreana, 

está disponível em aplicativo e em site da Web, e seus serviços iniciaram-se oficialmente em 

agosto de 2015. Nesse ano, estava disponível apenas em aplicativo para telefones do tipo 

Android e, posteriormente, foi expandida. Os dados são do jornal on-line, The Korea Herald 

(2015), que descreveu o lançamento da plataforma, na época, como a gigantesca nova 

empreitada da internet coreana na expansão de seu alcance para além da Coreia do Sul, 

capitalizando com os produtos da onda Hallyu7 ou espalhando a cultura popular sul-coreana 

para o exterior.  

O periódico informa que, a princípio, a Vlive tv tinha como público alvo principalmente 

países asiáticos, nos quais o estilo musical K-pop é popular, como o “Japão, China, Taiwan, 

Tailândia e Vietnam” (THE KOREA HERALD, 2015). Atualmente, em análise da plataforma é 

possível notar que o serviço está disponível também nos Estados Unidos, Filipinas, Malásia, 

México, Canada, Brasil. Espanha, Singapura e Hong Kong, e existe até um ranking atualizado 

com os vídeos mais vistos pelos usuários desses países. 

Observa-se que todo o design do aplicativo e de características da plataforma na Web 

tem como base de comunicação global o inglês, sendo possível trocá-lo pelo idioma coreano, 

espanhol, bahasa, tailandês, japonês, vietnamita e mandarim. Os vídeos, em sua maioria 

postados por artistas da indústria do entretenimento coreano, têm áudio em coreano, mas 

oferecem possibilidade de legenda em vários outros idiomas. Grande parte das legendas 

disponíveis são feitas por fãs ou equipes de fãs, que são creditadas nesse texto traduzido. 

                                                 
7 Refere-se à popularização da influência da cultura sul-coreana fora do país, fenômeno comparável à expansão 

da cultura norte-americana, por meio dos filmes de Hollywood.    
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Figura 1:  Top 3 vídeos mais vistos pelos usuários brasileiros da Vlive tv no dia 15/06/2022 

         

Fonte: Vlive tv, 2022 

 

A gerente de relações públicas da Naver, empresa responsável pela Vlive tv, Choi Seo 

Hee, afirmou para o The Korea Herald (2015) que a plataforma de transmissão de conteúdos 

procura trazer uma grande janela de oportunidades para introduzir os conteúdos do K-pop ao 

exterior. A porta-voz da empresa afirmou que a meta da companhia era transformar artistas 

coreanos em artistas de renome mundial, da mesma forma que a plataforma Youtube teria 

amplificado o sucesso de Justin Bieber para além das fronteiras nacionais e continentais.  

Entende-se, então, que houve a ideia de um fluxo unidirecional de conteúdos sul-coreanos 

para outros mercados consumidores dessas obras. Essa lógica foi reformulada e já é 

perceptível a hospedagem de conteúdos de artistas e emissoras tailandesas, como a GMMTV, 

vietnamitas, dentro da editoria V VIETNAM, e de outros países asiáticos, trazendo uma 

bidirecionalidade desse fluxo de produtos e informações.  

Na página About, usada para a autodescrição da plataforma é compreendido que o 

objetivo do serviço é conectar celebridades com seus fãs, sendo possível que o artista dê 

“likes” nos comentários ou os responda. Também é possível assistir lives, mandando 

comentários e esperando que eles sejam lidos pelas celebridades, reagir a outras publicações, 

como fotos postadas pelo artista, deixar cartas e ter acesso a outra rede social integrada de 

artistas coreanos, a Weverse. Há também benefícios especiais oferecidos pelos artistas a 

usuários de serviços pagos, como os Welcome Kits, que seriam kits escolhidos pelos artistas 

para receber fãs novos, durante um período de recrutamento, e conteúdos exclusivos, 

disponíveis diante de um pagamento para que o indivíduo seja considerado parte do fã clube 

na plataforma. 
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Apesar de mesmo em seus momentos iniciais a Vlive tv fazer streaming de shows e 

outras apresentações, se destaca pelos conteúdos em que artistas tentam trazer coisas da sua 

vida privada e do seu cotidiano, rompendo barreiras do tempo e espaço físico. Estão 

comumente no ranking dos mais populares globalmente vídeos sobre festas de aniversário 

dos artistas, ou com imagens de artistas comendo e conversando em frente à câmera - para 

que o expectador tenha a experiência de dividir a mesa – e vídeos em que os artistas 

compartilham suas playlists musicais, pedindo sugestões de músicas, que serão ouvidas em 

live, juntamente ao público. As audiências também podem dar sugestões para as lives8, sem 

que os produtores suscitem a participação, e tais recomendações podem ser acatadas e 

definir um rumo novo para a exibição. Essa possibilidade de a audiência influenciar no 

conteúdo em andamento, sem precisar de uma alternabilididade, pode ser mencionado como 

um exemplo da interruptabilidade explicada por Lippman em entrevista para Brand (1988).  

 

3.1. TRANSMISSÕES VIA STREAMING AO VIVO 
 

Os streamers da plataforma só precisam de um equipamento com câmera e microfone 

para iniciarem suas comunicações mediadas por áudio e/ou vídeo, às vezes, fazendo-as no 

caminho do trabalho ou durante uma refeição. Isso caracteriza a autocomunicação de massas, 

conceito apresentado por Castells (2009), pois, apesar de nem todos poderem ser produtores 

de conteúdo na plataforma, é perceptível que qualquer celebridade com canal registrado na 

Vlive tv pode iniciar sua transmissão, sem a necessidade de uma mediação feita por 

organização midiática ou presença de apresentadores. Há também uma multidirecionalidade 

da mensagem que é a multiplicidade de acessos, cuja única barreira pode ser o fato de o 

potencial usuário do serviço não estar cadastrado no aplicativo, caso o acesso seja pelo 

aplicativo. Quem acessa a Vlive tv pela Web não tem restrição para o acompanhamento dos 

vídeos, apenas para comentar e reagir de outras formas às lives, como por meio do envio dos 

likes, representados por um botão em forma de finger heart9, do envio de figurinhas e do 

botão dos lightsticks10, esse último é de acesso restrito mediante pagamento. 

 

                                                 
8 Considerando os conceitos de interatividade apresentados por Lemos (1997), pode-se situar a Vlive tv entre os 

níveis 3 e 4 de interatividade, pois permite que o público dê direcionamento à informação em tempo real. Não 

há, todavia, uma liberdade total nesse processo, em razão do público não poder, por exemplo, escolher ângulos 

de câmera ou ter suas escolhas acatadas sem a aceitação de quem iniciou a live. 

9 Coração feito pelo cruzamento do polegar e do indicador em sentidos opostos. 

10 Objeto de pertencimento a um fã-clube que será explicado posteriormente. 
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Figura 2: Os números de visualizações, de likes e de reações com lightstick, respectivamente 

                          

                                                          Fonte: Vlive tv,2022 

 

Os temas das lives variam bastante e têm que ser mais atrativos do que os de outros 

artistas que são exibidos simultaneamente e concorrem pela atenção do público.  Alguns 

desses idols criam lives em horários pré-determinados e com temáticas que se repetem, para 

manterem uma audiência já cativa os acompanhando. Um exemplo a ser citado é o Chan’s 

Room, no qual Bang Chan, membro do grupo Stray Kids, faz uma análise musical de músicas e 

vídeos pedidos por seus fãs. O cenário é sempre o mesmo, o estúdio que Bang Chan faz 

produções musicais e, ocasionalmente, traz convidados para participarem das lives. Além 

desses programas iniciados pelos artistas, há também experiências de emissoras que 

merecem ser citadas e se encaixam no conceito de mensagem multimodal, discorrido por 

Castells (2009). O programa Idol Radio é um desses exemplos, ele já foi exibido na plataforma, 

às 9h, no horário de Brasília, e 21h, no horário sul-coreano11. 

 Notava-se que o público dessa atração tinha acesso a diferentes formas mediadas da 

mensagem, como a transmissão via rádio pela emissora Munhwa Broadcasting Corporation 

(MBC), ou presencialmente, apenas com a mediação dos microfones, para uma audiência 

presente no MBC Garden Studio e on-line, ou por vídeo, na Vlive tv. Outras exibições 

multimodais ainda ocorrem, como programas televisivos retransmitidos em tempo real para 

a plataforma, nesse grupo está incluso o After School Club, exibicionado todas as quartas-

                                                 
11 Dados retirados de publicações no twitter dos seguintes fã-clubes: Stray Kids Brasil, Lee Sejin Brasil, CIX Brasil, 

Wooseok Brasil, VERIVERY Brasil e Day6 Brasil 
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feiras, 00h5912, no espaço televisivo da Arirang TV  e em seu canal no serviço de streaming 

mencionado. 

Além das transmissões, com enfoque no relacionamento entre os produtores de 

conteúdo e as audiências, há também a possibilidade de interação entre os fãs dos artistas 

que hospedam conteúdo na plataforma, no espaço Fan Boards. O segmento está inserido no 

canal dos artistas e permite a publicação de  fotos, vídeos e mensagens, entre o fã-clube. Há 

nesses canais, igualmente, um chat onde fãs podem conversar em tempo real e podem ser 

surpreendidos com a presença repentina da celebridade na conversa. Percebe-se, então, uma 

audiência criativa13, que reconfigura as mensagens recebidas e as repercute, de acordo com 

seus próprios projetos comunicacionais, por meio de multi-interações presentes na 

plataforma.   

 

 

  Figura 3: Fan Board, no canal do grupo BTS 

                     

      Fonte: Vlive tv, 2022 

 

 

 

                                                 
12 Horário mencionado pelos apresentadores do próprio programa, durante a transmissão. 

13 Conceito apresentado por Castells (2009) e discorrido no tópico 2. 
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Figura 4 – chat no canal do grupo Stray Kids 

        

      Fonte: Vlive tv, 2022 

 

3.2. REFORMULAÇÃO DE PRÁTICAS DENTRO E FORA DA VLIVE TV 
 

  O movimento proporcionado pela rede de tecnologias e que reorganiza espaços, reais 

e virtuais e também reformula práticas14. Tais reformulações práticas podem ser citadas em 

relação ao “mundo” da plataforma objeto deste estudo. Uma delas é a mudança para shows 

como audiência virtual, por meio de uma modalidade de acesso da plataforma que foi 

nomeada de Beyond the Live. Outra foi a transposição de um elemento presente nos shows 

do mundo fora do ciberespaço para os shows on-line. Os fã-clubes sul-coreanos são 

conhecidos por carregar um objeto de iluminação decorado com temas representativos 

oficiais do artista que admiram, nas apresentações dessa celebridade. A exibição dessas luzes 

ou “lightsticks” foi reconfigurada em forma de desenho para fazer parte das reações que os 

fãs podem comunicar aos artistas, durante um show on-line ou live.  

Dessa forma, o ambiente dos shows é trazido de uma forma adaptada ao novo modelo. 

O serviço de streaming adapta, então, o espaço virtual em sincronia com o real e as demais 

adaptações partem de seus usuários, como a em relação ao horário. Muitas das lives ainda 

ocorrem no horário sul-coreano, o público de outros países precisa ajustar seu relógio, 

desconsiderando o horário local, para conseguir participar destas transmissões ao vivo de uma 

forma interativa. Toda essa reestruturação que afeta horários, rotinas e formas de circulação 

dos produtos e serviços e influência nas vivências são traços inegáveis da globalização. 

                                                 
14 Como apresentado por Castells (1999) ao caracterizar a sociedade em rede. 
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Ainda há obstáculos em relação ao acesso à Vlive tv, oferecidos pelos entraves 

tecnológicos e econômicos aos quais ainda se enfrenta mundialmente. Um desses 

dificultadores está ligado a divisão baseada nas novas identidades estudadas por Hall (2006), 

que criam uma identificação comum de “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” para 

os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens.  

Os acessos a esses produtos já criam uma exclusão a quem não os tem ou a quem tem 

acesso apenas parcialmente.  A Vlive tv está inserida nesse mercado, primeiramente, em 

relação às suas origens, concentrando mais um fluxo de informação nas mãos da Naver 

Corporation, dona de um dos maiores site de pesquisas da Coréia do Sul15, o Naver, e que é, 

no país, comparável ao Google. A empresa também possui aplicativos de troca de mensagens, 

hospedagem de histórias em quadrinhos conhecidas como webtoons, edição de fotos, 

streaming de música etc.  Em segundo lugar, por via das diferentes modalidades de interação 

e conteúdos oferecidos na plataforma, sendo alguns deles restritos ao público pagante. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio da pesquisa apresentada, é possível perceber um certo direcionamento para 

o que seria a interatividade. Há uma noção comum de que esse termo se aplica às relações 

em que existe interdependência entre as partes e nas quais possibilita-se impacto de um 

interagente sobre o outro, provocando mudanças.  O que parece primordial, no entanto, é 

que seja um processo mediado pelas tecnologias disponíveis.  

É importante pontuar a existência de níveis de interatividade com qualidade menores 

como o zapping e outras circunstâncias comunicativas mediadas pela tecnologia em que a 

resposta da máquina é limitada.  No cenário da interatividade, conforme as teorias referidas 

ao longo deste artigo, o resultado é imprevisível e cada um de seus participantes tem a 

capacidade de interromper a mensagem e reconfigurá-la, adequando-a a novos contextos e 

demandas. 

A interatividade está ligada não apenas ao desenvolvimento da Web como também 

dos veículos tradicionais de comunicação, já que a própria transformação da televisão em tv 

digital prometia trazer mais interatividade. A implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital 

Terrestre (SBTVD-T), regulamentada pelo Decreto n.5.820, de 29 de junho de 2006, alterado 

                                                 
15 De acordo com a companhia alemã Statista, especializada em dados de mercado e consumo, o portal de busca 

Naver é o mais utilizado, com uma quantia de 56% dos usuários mensais totais desse tipo de serviço. 
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pelo decreto n. 8.061, de 29 de julho de 2013, estabelece, por meio do artigo 6º, que o SBTVD-

T possibilitará: transmissão digital em alta definição e em definição padrão; transmissão digital 

simultânea para recepção fixa, móvel e portátil; e interatividade (BRASIL, 2006). 

Em suma, a interatividade é característica da sociedade em rede ou globalização e está 

fundamentalmente ligada a seus desenvolvimentos. Considerando essa perspectiva é 

indispensável estudar não apenas essa relação, como também plataformas em que ela se 

torna visível e podem servir de patamar para a construção de outras iniciativas semelhantes, 

observando as boas práticas. 

Apoderar-se das ferramentas da comunicação para equilibrar os fluxos do poder 

expostos por Bauman (1999) parece o caminho para estabelecer uma comunicação dialógica 

e com muitas lateralidades. O caso citado, da plataforma Vlive, desperta para os produtores 

de conteúdo, no Brasil, explorarem novas plataformas em que há uma presença significante 

de espectadores brasileiros e que possibilitem as interações mútuas. Outra instigação a partir 

deste estudo é a criação de plataformas interativas que procurem um contrafluxo de poder, 

como a empresa Naver fez, na tentativa de reposicionar a Coreia do Sul no cenário midiático 

do entretenimento global. 
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GT 3 - Estudos de Televisão, Streaming e Ficção Seriada

A NEOCHANCHADA É RESISTÊNCIA? : UM OLHAR COMUNICACIONAL A PARTIR DOS
ESTUDOS CULTURAIS

Lidianne Porto Moraes1

RESUMO

Este texto dispõe-se a levantar questões acerca de como a neochanchada é considerada como
resistência. A proposta é apontar reflexões sobre a atuação das culturas populares na consolidação
da comédia contemporânea brasileira como uma expressão nacional. As narrativas ficcionais
integram a cultura, categorizando como um episódio comunicacional que permeia a sociedade.
Buscamos compreender esse processo por meio dos Estudos Culturais Latino-Americanos.

Palavras-chave: Neochanchada; Estudos Culturais; Cultura Popular.

IS NEOCHANCHADA RESISTANCE? : A COMMUNICATIONAL LOOK FROM CULTURAL
STUDIES

ABSTRACT

Abstract: This text sets out to raise questions about why neochanchada is considered resistance.
The proposal is to point out reflections on the performance of popular cultures in the consolidation
of Brazilian contemporary comedy as a national expression. Fictional narratives integrate culture,
categorizing as a communicational episode that permeates society. We seek to understand this
process through Latin American Cultural Studies.

Keywords: Neochanchada; Cultural Studies; Popular Culture.

1 INTRODUÇÃO

A Comunicação não é o único objeto de estudo das ciências sociais, porém é

analisada por todas elas. A história das teorias da comunicação se pauta em utilizar e, por

1 Doutoranda e Mestra em Comunicação, na linha de Mídia e Cultura, pela Universidade Federal de Goiás,
lidianne.porto@gmail.com.
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vezes, reinterpretar conceitos oriundos das ciências sociais para compreender os meios de

comunicação, o seu alcance e a influência na sociedade, assim como as suas eficiências e

limitações (TEMER, 2005).

Por meio da comunicação, o ser humano contribui para o seu desenvolvimento,

estabelece relações sociais, comerciais, regras de convivência e morais, além de outros

tipos de interação. E isso só é possível porque todo indivíduo envolvido no processo social

está em comunicação.

Contudo, mesmo que a comunicação exista desde os pré-humanos, expressa pelos

sons e posturas corporais, foi apenas com a consolidação do regime capitalista moderno

que eclodiu-se a sua concepção como parte integrante das sociedades humanas. A partir

disso, vários paradigmas foram se desenvolvendo até chegarmos ao referencial que

permeia o objeto desta pesquisa: os estudos culturais latino-americanos.

Ainda que outras escolas tenham influenciado as pesquisas em comunicação no

Brasil, o nosso estudo possui como base teórica os pensadores da corrente, como Jesús

Martín- Barbero, Néstor García Canclini, Raymond Williams e Stuart Hall.

Com o apoio deles objetivamos delinear um caminho em que os meios de

comunicação, constituídos como instituições sociais e representados pela produção da

neochanchada, exercem práticas culturais atuando como espaço de resistência. A partir de

uma breve definição de neochanchada iniciaremos o nosso percurso para depois

explanarmos os conceitos dos estudos culturais.

2 O QUE VEM A SER A NEOCHANCHADA?

Antes de adentrar ao assunto propriamente dito das teorias da comunicação nos

faz jus contextualizar o conceito de neochanchada:

O neologismo neochanchada circula em publicações de profissionais da mídia, na
comunidade acadêmica, em analistas de mercado, críticos e exibidores. Alguns
chamam também de globochanchada, por se tratar majoritariamente dos filmes
produzidos pela Globo Filmes e que possuem como protagonistas os atores da
televisão ou do teatro standup. (MORAES, 2016, p. 7-8. Grifo do autor).

Essas produções marcam mais um ciclo do cinema brasileiro, assinalado por fases
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bruscamente interrompidas. Entre o filão de comédias, um fenômeno na cinematografia

nacional, temos as chanchadas - produzidas entre os anos 1930 a 1950; as

pornochanchadas - desenvolvidas nos anos 1970; e as neochanchadas - produções

pós-retomada (desde 1990). Em comum, essas produções caracterizam por períodos

populares. Entretanto, o “popular” aqui tange à popularidade, ao alto número de público,

não estando relacionado ao conceito de popular, na perpectiva de Gramsci ou aos autores

que versem sobre esta teoria. Além disso, não norteia um cinema autoral, em que os

pensamentos estéticos e políticos seguem outro percurso.

O apelo popular massivo da chanchada é principalmente caracterizado por sua
forma híbrida, representativa da sociedade de massa urbana em crescente
formação no país e da relação entre as chanchadas e os gêneros cinematográficos
que lhe antecederam. A natureza híbrida nos faz perceber a existência de uma
soma de elementos que contribuíram para a formatação de um gênero
enunciador de um discurso que confere identidade e memória à sociedade na era
do mass media (SILVA; FERREIRA, 2010, p.146).

Ainda que seja somente uma sustentação empírica, a usabilidade do termo

“neo”chanchada tem se fortalecido até nas narrativas ficcionais, sendo mencionada por

atores. Um exemplo de situação similar aconteceu no longa-metragem Um namorado para

minha mulher, em que a atriz Ingrid Guimarães (personagem Nena) utilizou o vocábulo,

numa espécie de metacinema (MORAES, 2018).

[...] E na exibição da ficha técnica do filme, aonde mostra um pedaço do seu
programa “Gastando o verbo”, a atriz faz uma brincadeira com o gênero comédia.
Ao ser questionada por Paulinho Vilhena se gosta de ir ao cinema, ela diz que sim
mas que se irrita com o público que comenta o filme, suja as salas de pipoca, além
de ficar o tempo todo mandando mensagem no celular. Ainda, Ingrid diz detestar
comédia, por ser um gênero “popularesco”, “repetitivo”, “tosco”, “usando ator de
televisão”, “uma neochanchada”. Ela continua, e faz uma auto referência, ao
discorrer sobre os mesmos atores: a menina magrinha (Ingrid), o gordinho
(Leandro Hassum), o careca metido a engraçado (Paulo Gustavo) e o casal sempre
em lua de mel (Fábio Porchat e Miá Mello). Mas afirma que não tem muito o que
fazer, pois é o que o público ama (MORAES, 2018, p. 96-97).

Além destes, mesmo que de forma embrionária, temos observado a movimentação

na Academia em torno do interesse pelo fenômeno. São os casos das pesquisas de Dias

Júnior (2013), Moraes (2018), assim como publicações nos portais de notícias Folha,

Estadão, O Globo etc.

Para Dias Júnior (2013), o prefixo “neo” adianta características inovadoras nas
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produções audiovisuais, sejam elementos estéticos ou nas significações de suas narrativas.

Todavia, não compreendemos se há uma readaptação das chanchadas e pornochanchadas

ou total rompimento.

Figura 1: Ingrid Guimarães em seu programa na internet “Gastando o Verbo”.

Fonte: GLOBO FILMES

A nomenclatura do novo termo genérico parece apontar para dois aspectos
presentes nos filmes. Por um lado, a explícita comparação com a matriz da
chanchada com o uso deste termo, utilizado para designar um certo tipo de filmes
brasileiros produzidos entre as décadas de 1930 e 1950, em geral comédias
musicais de grande apelo de público. Por outro, o prefixo neo parece indicar que
existe algo de novo nestes filmes, que os diferencia e os atualiza em relação à
matriz (DIAS JUNIOR, 2013, p.47. Grifo do autor).

As chanchadas traziam em seu elenco as estrelas do rádio, esbanjando alegria ao

público, além de ter as suas histórias inspiradas neste meio de comunicação de massa. Já

as pornochanchadas, exibidas no auge da televisão, estreavam o casting da telinha. Por

fim, as neochanchadas exibem uma hibridização dos meios, carregando um pouco de cada

veículo midiático - rádio, televisão, cinema e internet.

Contudo, no comparativo aos períodos anteriores, as comédias contemporâneas

brasileiras apresentam mudanças acentuadas na exibição, saindo das salas de rua e

partindo para os shoppings centers, nos complexos multiplex.

187



A chegada do sistema multiplex está diretamente relacionada à necessidade de
ampliar o circuito de exibição das megaproduções hollywoodianas e criar
incentivos especiais para atrair novos espectadores e resgatar os antigos que
foram perdidos para a televisão. A estratégia é oferecer aos freqüentadores (sic)
conforto, segurança, serviços e tecnologia. No contexto de retomada das
produções, a criação de novas salas contribuiu para ampliar espaços para a
exibição dos filmes brasileiros. Cabe destacar que o aquecimento do mercado
cinematográfico trouxe novas perspectivas para as produções nacionais, mas ele
permanece sob o controle das grandes produtoras norte-americanas e dos filmes
hollywoodianos. (LEITE, 2005, p.127)

Identificamos neste novo período uma tentativa de resistência das produções

audiovisuais brasileiras do gênero comédia, mas se adaptando ao cenário recente; com

ingressos caros, cinemas dispostos em shoppings centers, narrativas com temas populares

- mas adequadas ao interesse da sociedade atual.

Valem destacar que existem congruências entre os três ciclos. Nelas, podemos citar

a intervenção estatal mediante as diretrizes culturais da sétima arte; a utilização de

paródias; uso dos artistas na divulgação das obras filmícas; exploração de artistas da

televisão, do rádio e teatro stand up; assim como o riso em lugar destaque no gosto dos

brasileiros.

A neochanchada vive o período da cultura da convergência, em que Jenkins (2009)

diz existir colisão entre velhas e novas mídias, estando a mídia alternativa e corporativa se

topando, onde os poderes do produtor de mídia e do consumidor interagem de modos

imprevisíveis. (JENKINS, 2009).

Sendo assim, as comédias contemporâneas brasileiras se desenvolvem em meio à

mesclagem entre cinema, televisão e internet. Este é um terreno cujo consumidor é

produtor e consumidor, assumindo destaque nas narrativas. Desta forma, a convergência

dos meios e a hibridização da cultura assume protagonismo social.

“Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas,

mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam

estar falando”. (JENKINS, 2009, p.29). A convergência se aplica aos cérebros dos seres

humanos e às interações sociais, fazendo a decodificação cultural.

Voltando aos estudos das teorias de comunicação, superamos o pensamento do

receptor passivo, tão difundido na concepção bala mágica, e adotamos uma perspectiva

de sujeitos partícipes dos processos culturais. Para isso, adentraremos nos conceitos da

hibridação cultural e das formas mestiças de comunicação.
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2.1 ESTUDOS CULTURAIS NA LINHA DA RESISTÊNCIA

A adesão dos Estudos Culturais como parte do processo de resistência da

neochanchada se aplica no conceito de que esses estudos possibilitam compreender a

inserção das práticas populares no cenário industrial como um modo de cultura. Para

Matellart e Neveu (2004), isso apenas foi permitido pelo fato de que os Estudos Culturais

efetivaram uma tríplice ultrapassagem na associação ao pensamento atual.

A ultrapassagem de um estruturalismo limitado a herméticos exercícios de
decodificação de textos. Via Gramsci, a ultrapassagem das versões mecanicistas
da ideologia no marxismo. A ultrapassagem da sociologia funcionalista
norte-americana da mídia: contra o mecanismo do modelo estímulo-resposta, se
desenha uma atenção às repercussões ideológicas da mídia, às respostas
dinâmicas dos públicos. (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 92 - 93).

Desta forma, a aplicabilidade da perspectiva culturalista assume destaque em

nossa pesquisa, pela razão dos Estudos Culturais se apresentarem como outro modo de

avaliar a cultura na sociedade moderna. A linha é capaz de analisar os fenômenos sociais

para mais que uma divisão de classes e distinções sociais de “alta” e “baixa” cultura -

concepções comuns na Escola de Frankfurt.

Partindo desta premissa, os Estudos Culturais se constituem como uma tendência

notória da crítica cultural que indaga o estabelecimento de hierarquias entre formas e

práticas culturais, determinadas a partir de lados opostos, como cultura “alta” ou

“superior” e “baixa” ou “inferior”.

Diante deste cenário, o debruçamento na “cultura popular”, que detém uma

postura crítica em detrimento da definição hierárquica de cultura na atualidade, eclode o

remapeamento global do campo de cultura, da práxis cotidiana aos produtos culturais,

abrangendo os processos sociais. (ESCOSTEGUY, 2010).

Na América Latina, uma reflexão crítica começou a emergir, principalmente, na
década de 80, tendo como eixo central as novas configurações da cultura popular
a partir da emergência das indústrias culturais. Dentre as contribuições mais
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importantes e originais no repensar dessa problemática, revelando a existência de
empréstimos e negociações entre a cultura considerada legítima e aquelas formas
culturais cotidianas tidas como insignificantes, dentro do âmbito
latino-americano, estão as reflexões de Jesús Martín-Barbero e de Néstor García
Canclini. Por essa razão, este trabalho se detém na análise da contribuição desses
autores. (ESCOSTEGUY, 2010, p.19. Grifo do autor).

Assim sendo, as produções da neochanchada não podem ser julgadas como um

produto da alta ou baixa cultura, mas fruto da produção de uma sociedade marcada pelo

hibridismo cultural. Fruto da criatividade individual e coletiva, esse processo se desenha

por meio da reconversão e atua nas narrativas de ficção ou se denominam como resposta

dela.

Porém, tais formulações latino-americanas não podem ser encaradas como um
movimento isolado do restante do pensamento social, ilhadas das idéias (sic) em
circulação e dos debates atuais. Daí uma das razões para abordá-las em relação
com aquela reflexão que legitimou a outra cultura – a comum e ordinária, pois
ambas as vertentes coincidem nesse pressuposto. Convergem, também, na
afirmação de relações entre cultura e poder e seu caráter essencialmente
conflitivo, assim como na atenção sobre a cultura mediática e seu envolvimento
em processos de resistência e reprodução social. De forma mais genérica,
reconhecem o papel constitutivo da cultura e das representações nas relações
sociais. (ESCOSTEGUY, 2010, p.19 - 20. Grifo do autor).

A partir disso, compreendemos que falar de comunicação é discorrer sobre práticas

sociais e, caso queira compreender o todo, faz jus repensar o processo comunicativo a

partir destas práticas. Assim sendo, quando falamos sobre a neochanchada, estamos nos

referindo a um produto audiovisual produzido por um povo inserido em um contexto

social, econômico, político e histórico.

Segundo Williams, “a cultura não é apenas um corpo de trabalho imaginativo e

intelectual; é também e essencialmente todo um modo de vida” (1969, p.333), sendo

capaz de elencar características de uma sociedade. Para o autor, “a evolução da palavra

cultura dá testemunho de numerosas reações, importantes e continuadas, a essas

alterações de vida social, econômica e política e pode ser encarada, em si mesma, como

um especial tipo de roteiro, que permite explorar a natureza dessas mesmas alterações”

(WILLIAMS, 1969, p.18).

O autor defende que:
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[...] cultura não foi apenas uma resposta aos novos métodos de produção à nova
Indústria. Ligava-se também aos novos tipos de relações pessoais e sociais,
constituindo, repito, um reconhecimento de separação prática e uma forma de
acentuar alternativas. A ideia de cultura seria mais simples se fosse resposta ao
industrialismo apenas; foi, porém, resposta a novos desenvolvimentos políticos e
sociais, isto é, à Democracia. Em relação a esta é resposta radical e complexa aos
novos problemas de classe social. Além disso, ao mesmo tempo em que essas
respostas definem consequências e comportamentos na área exterior sob
exame, há, ainda, na formação dos significados de cultura, referência evidente a
um âmbito de experiência pessoal e, aparentemente, privada, que iria afetar
profundamente o sentido e a prática da arte. Esses são os primeiros estágios da
formulação da ideia de cultura; mas seu desenvolvimento histórico é igualmente
importante (WILLIAMS, 1969, p. 19 – 20).

O pesquisador teve como intuito entender os motivos que estabeleceram um

conceito que negava a cultura da classe operária e, desta forma, buscou reformular a

noção de cultura, a fim de que fosse capaz de atender também a prática cultural da

população. Para Cevasco (2003), isto delineou a constituição dos Estudos Culturais e

confrontou as definições de “cultura de minoria” e “cultura comum”.

Entender sobre o bem simbólico da neochanchada é como discorrer sobre os mais

diversos aspectos presentes no cenário da cultura vigente. E isso só foi possível porque “os

estudos culturais propõem um olhar interdisciplinar que entende os processos culturais

como interdependentes e não como fenômeno isolado, como é a prática usual da maioria

das disciplinas” (ESCOSTEGUY, 2010, p.49).

De modo geral, os Estudos Culturais estão debruçados nas inter-relações entre

domínios culturais supostamente fragmentados, questionam-se acerca das múltiplas

definições entre culturas populares e demais formações de discurso e estão focados para o

cotidiano popular e as múltiplas práticas culturais.

Ao longo de anos, a cultura popular foi menosprezada como objeto de estudo,

porém, avanços vêm ocorrendo nos debruçamento a estas pesquisas. Vamos falar um

pouco sobre os conceitos empregues por Canclini e Martín-Barbero.

2.2 A HIBRIDAÇÃO CULTURAL, O POPULAR E O MASSIVO

O povo brasileiro é marcado pela miscigenação cultural, resultado do processo de

colonização, sendo que alguns antropólogos utilizam a expressão colcha de retalhos para

se referir à constituição de nossa sociedade. Com isso, somos uma mescla de etnias,
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línguas, costumes e  pluralidades.

“Estudar processos culturais, por isso, mais do que levar-nos a afirmar identidades

autossuficientes, serve para conhecer formas de situar-se em meio à heterogeneidade e

entender como se produzem as hibridações” (CANCLINI, 2013, p.XXIV). Essas hibridações

são partes constituintes de nosso povo e apresentam as nossas misturas.

Martín-Barbero e García-Canclini articulam conceitos que discorrem sobre o

popular e o massivo, nos quais empregamos neste artigo. De acordo com os teóricos, é

quase que impossível estabelecer limites entre o que é absolutamente popular e

puramente massivo, tendo em vista que as práticas populares são desenvolvidas em meio

ao processo de hibridação.

Continuar pensando o massivo como algo puramente exterior ao popular – como
algo que só faz parasitar, fagocitar, vampirizar – só é possível, hoje, a partir de
duas posições. Ou a partir da posição dos folcloristas, cuja missão é preservar o
autêntico, cujo paradigma continua a ser rural e para os quais toda mudança é
desagregação, isto é, deformação de uma forma voltada para sua pureza original.
Ou a partir de uma concepção da dominação social que não pode pensar o que
produzem as classes populares senão em termos de reação às induções da classe
dominante (MARTÍN- BARBERO, 1997, p.309).

Desta forma, acreditamos em um conceito de que a cultura é resultado desta

hibridação, incorporando elementos do popular e do massivo em uma só unidade. Martín-

Barbero ainda salienta que “estamos na crise. O velho já morreu e não conhecemos ainda

o que está por vir”. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.10).

Portanto, o que há de novo são as narrativas híbridas da neochanhada cuja matriz

se aproxima das chanchadas, mas com produções que refletem uma sociedade em

constante transformação. Contudo, essas obras permanecem populares, considerando que

a cultura popular vai mais adiante do que é produzido pelas classes populares, sendo a

maior parte do consumo da sociedade.

Segundo Martín-Barbero, os modelos de consumo não dizem necessariamente de

alienação, manipulação e passividade, mas versam sobre o que faz parte do cotidiano da

sociedade, sua forma de pensar e ver o mundo. “Daí a grande necessidade de uma

concepção não-reprodutivista nem culturalista do consumo, capaz de oferecer um marco

para as investigações da comunicação/cultura a partir do popular” (MARTÍN-BARBERO,

1997, p. 289- 290).
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De acordo com o pesquisador, o vagoroso processo de gestação do mercado fez “a

memória popular entrar em cumplicidade com o imaginário de massa”

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 126). E é neste cenário que mapeia o vínculo entre o popular

e o massivo, valendo mais uma vez recordar das comédias tão populares na sociedade e

difundidas na forma da massa cujo lucro também é um dos seus fins.

Para Canclini, a mídia concede um significado de popular que destoa daquele

empregado na sua origem, símbolo de tradição e produções artesanais. Em sua tese, “os

comunicólogos veem a cultura popular contemporânea constituída a partir dos meios

eletrônicos, não como resultado de diferenças locais, mas da ação difusora e integradora

da indústria cultural”. (CANCLINI, 2011, p.259).

Desta forma, a concepção de cultura popular deixa de ser restrita tão somente aos

objetos e é ampliada para a produção e consumo. “Por extensão, é possível pensar que o

popular é constituído por processos híbridos e complexos, usando como signos de

identificação elementos procedentes de diversas classes e nações”. (CANCLINI, 2011,

p.221).

Martín-Barbero amplia o universo do estudo cultural ao dizer que o eixo dos

debates das pesquisas em comunicação devem se estender para as mediações, não sendo

provenientes apenas dos meios.

Estamos situando os meios no âmbito das mediações, isto é, num processo de
transformação cultural a desempenhar um papel importante a partir de um certo
momento – os anos vinte. E é evidente hoje que essa importância se encontra
também historicamente determinada pelo poder que os Estados Unidos adquirem
no cenário mundial, por esta época. É justamente o país onde os meios vão
conhecer seu maior desenvolvimento. De modo que não podemos falar de cultura
de massa a não ser quando sua produção toma a forma, pelo menos como
tendência, do mercado mundial, e isto só se torna possível quando a economia
norte-americana, articulando a liberdade de informação e a liberdade de empresa
e comércio, deu-se a si própria uma vocação imperial. Só então o estilo de vida
norte-americano pôde erigir-se como paradigma de uma cultura que aparecia
como sinônimo de progresso e modernidade. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.192.
Grifo do autor).

Com isso, ele reforça a ideia de que “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 de processos sociais de apropriação dos produtos”.

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 290).
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Hall (2003) acrescenta dizendo que a apropriação cultural ocorre por meio da

codificação/decodificação da mensagem, em que “em um momento ‘determinado’, a

estrutura emprega um código e produz uma ‘mensagem’; em outro momento

determinado, a ‘mensagem’ desemboca na estrutura das práticas sociais pela via de sua

decodificação”. (HALL, 2003, p. 390). Esse ciclo vai se desenvolvendo de forma contínua,

fazendo com que as interpretações de recepção reverberem na produção e vice-versa.

Neste caminho, a ideia estrutural de cultura assume o caráter empregue nos

Estudos Culturais, já que é passível de fazer a análise das práticas culturais sem escorregar

nos conceitos de “alta e baixa cultura”. Além disso, sem esvaziar temporalmente na utopia

da “cultura como a pureza do primitivo”, pois os fenômenos culturais são avaliados de

acordo com a forma em que são produzidos e transmitidos. (WILLIAMS, 1969).

Com isso, o discurso de Williams se encaixa perfeitamente ao destacar que “o que

recebemos da tradição é um conjunto de significados, mas nem todos conservam o seu

sentido quando os aplicamos, como é preciso fazer, a experiência imediata”

(WILLIAMS,1969, p. 307).

Mais uma vez reforçamos o motivo de rever as significações de “cultura popular” e

“cultura de massa”, a fim de que se interprete a contemporaneidade dos sentidos. Isso

porque, na sociedade moderna, as práticas culturais são intensivamente mais híbridas e as

noções de popular e massivo assumiram distintas interpretações até que pudessem ser

categorizadas como práticas culturais intimamente associadas.

Trazendo um comparativo para a neochanchada, Covalesky menciona algumas das

mudanças presentes na produção, destacando a capacidade da televisão de atingir um

público massivo de forma plural, por meio da hibridação cultural, em forma de

entretenimento e informação.

“ [...] As relações intertextuais da obra fílmica e da peça televisual resultam em

novas interfaces comunicacionais, providas de novos significados e sujeitas a diferentes

interpretações”. (COVALESKY, 2009, p.123).

Jenkins também aprofunda nesta ideia:

O conteúdo de um meio pode mudar (como ocorreu quando a televisão substituiu
o rádio como meio de contar histórias, deixando o rádio livre para se tornar a
principal vitrine do rock and roll), seu público pode mudar (como ocorre quando
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as histórias em quadrinho saem de voga, nos anos 1950, para entrar num nicho,
hoje) e seu status social pode subir ou cair (como ocorre quando o teatro se
desloca de um formato popular para um formato de elite), mas uma vez que o
meio se estabelece, ao satisfazer alguma demanda humana essencial, ele continua
a funcionar dentro de um sistema maior de opções de comunicação. Desde que o
som gravado se tornou uma possibilidade, continuamos a desenvolver novos e
aprimorados meios de gravação e reprodução do som. Palavras impressas não
eliminaram as palavras faladas. O cinema não eliminou o teatro. A televisão não
eliminou o rádio. Cada meio antigo foi forçado a conviver com os meios
emergentes. (JENKINS, 2009, p.41).

Portanto, os meios não são substituídos, mas na convergência eles passam a

dialogar uns com os outros. Isso é o que acontece no debate do popular e massivo, assim

como na produção da neochanchada que articula diferentes elementos em suas

narrativas, todos envolvidos em uma sociedade multicultural.

3 CONSIDERAÇÕES

Conhecer as Teorias da Comunicação é um caminho percorrido por todos os

estudantes do campo, como uma forma de entender os processos em que o campo se

desenvolveu e quais os métodos empregados nos diferentes países e culturas. Falando em

cultura, é impossível não adentrar na sua significação quando nos debruçamos nos

referenciais bibliográficos.

A cultura é intrínseca a história da humanidade e, também, às suas produções

simbólicas. Portanto, estudar comunicação é permear os processos culturais de um povo

englobando seus costumes, crenças, rituais, discursos, comidas, vestimentas, entre outros.

O mundo, ou até mesmo o Brasil, é marcado pela pluralidade que nos permite identificar

as diferenças culturais que nos constituem enquanto mistos.

Ao longo dos anos, o conceito de cultura foi passando por modificações. A princípio

tínhamos bem determinada a cultura erudita, pertencente às altas classes instruídas, e a

cultura popular, fruto das tradições populares. Acontece que com o desenvolvimento

social e o advento do capitalismo, junto com o estabelecimento de uma indústria cultural,

foi sendo questionada essa definição de cultura e novas percepções foram sendo

empregadas.

Vale destacar que cada paradigma defende uma perspectiva comunicacional,
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atribuindo significações distintas para a cultura. Portanto, como nosso objeto de estudo

versa sobre produções audiovisuais brasileiras do gênero comédia, as neochanchadas

possuem como embasamento a literatura dos autores dos Estudos Culturais

Latino-Americanos.

Os autores desta linha delineam um caminho em que a cultura é um espaço de

resistência, havendo para Canclini uma hibridação cultural, que marca a heterogeneidade.

Não por acaso, as obras audiovisuais da neochanchada assim também são, incorporando

linguagens do rádio, da televisão e do cinema, no que Jenkins determina como

convergência. Não tão somente a pluralidade neste sentido, mas na representação de uma

sociedade marcada pelas diferenças culturais.

Ainda, a produção audiovisual atual é marcada por essa convergência e o

hibridismo, que possibilitam com que os diversos meios de comunicação interajam na

produção e disseminação do conteúdo. Parte disso é fruto do desenvolvimento da

tecnologia que intensificou o conceito de uma sociedade conectada, produtora e

consumidora de conteúdo, aliando a isso a multiplicidade de povos.

Martín-Barbero aborda a mestiçagem que acopla o indígena com o rural, o rural

com o urbano, o folclore com o popular e o popular com o massivo, fazendo a junção do

popular e do massivo na perspectiva antropológica e sociológica. Não podemos mais falar

de culturas separadas, ainda mais quando nos referimos a uma sociedade que está

totalmente conectada e em rede.

Posto isso, a neochanchada é um produto audiovisual veiculado nos meios de

comunicação de massa, representando a produção simbólica e o retrato de uma sociedade

marcada pelo pluralismo cultural conectada pelo popular e o massivo. Assim, o seu espaço

de resistência é pontuado ao permitir com que as narrativas ficcionais do gênero comédia

permaneçam, mas com adequações à sociedade vigente.
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GT 3 - Estudos de Televisão, Streaming e Ficção Seriada 

 EUCLIDES DA CUNHA E GLAUBER ROCHA NA DIEGESE DE ONDE NASCEM OS FORTES  

 

 

RESUMO

 

 

Uma matriz colonialista e patriarcal, que nos remete à Sociologia das Ausências (SANTOS, 2002). Um 

subtexto vigoroso, no qual pontificam violência, abuso de poder, machismo, corrupção. Assim é o
 

discurso aflorado na construção diegética da série “Onde nascem os fortes” (TV Globo, 2018). Parte-

se da pergunta “Como a narrativa revela intertextualidades com a obra seminal de Euclides da Cunha 

e como a diegese remete a filmes emblemáticos do Cinema Novo?”, objetivando desvelar como
 

essas matrizes literárias e imagéticas influenciam a elaboração discursiva da teledramaturgia
, 

corroborando a atualidade da questão da desigualdade social vigente no país, da violência 

entrelaçada nas relações sociais assentes no sertão, e do desconhecimento que os próprios cidadãos 

tem das dicotomias entre suas diversas regiões. Nessa trilha, selecionam-se cenas e imagens
 

significativas para serem analisadas a partir de metodologia híbrida, na qual estão unidas as 

propostas de MACHADO (2012), MOTTA (2013) e MACIEL (2017). A história exibida na tela da TV 

aberta tem roteiro assinado pela dupla George Moura e Sérgio Goldenberg (que conta outras 

produções bastante singulares na televisão), com direção de fotografia de Walter Carvalho e direção 

artística de José Luiz Villamarim, somando 53 capítulos. Entende-se que o ambiente da narrativa 

funciona como diminuta sucursal da nação, no seio da qual há uma confluência ininterrupta de 

problemas, bastante conhecidos da urbanidade, a se suceder em diuturna proliferação: desvios de 

verbas, desmandos, aviltamento da condição humana, traições de todo tipo, preconceitos, injúrias, 

abusos sexuais, condutas abjetas da classe política, e descalabros éticos e morais que parecem 

refletir exatamente uma disparidade social, semelhante à apontada em “Os sertões” (1902), e depois 

levada ao ecrã, permanecendo com notória atualidade, conforme estampado cotidianamente pela 

imprensa, em suas diferentes configurações. Indica-se como hipótese a percepção segundo a qual o 

enredo ficcional referenda a matriz euclidiana, integra-se à literacia fílmica – da qual o Cinema Novo 

é marco inconteste -, mas também convoca ressignificações a esse cronotopo (BAKHTIN, 2010), ainda 

mais evidentes se nos valemos da perspectiva de gênero (SCOTT,1989) em busca de indiciar novas 

composições para o feminino e o masculino representados na obra. 

 

Palavras-chave: Onde nascem os fortes; Euclides da Cunha; Sertão; Glauber Rocha; Diegese.  

 

                EUCLIDES  DA CUNHA AND GLAUBER ROCHA IN THE DIEGESIS ONDE NASCEM OS FORTES   

ABSTRACT  
  

  

A colonialist and patriarchal matrix, which takes us back to the Sociology of Absences (SANTOS, 

2002). A vigorous subtext, in which violence, abuse of power, machismo, corruption pontificate. This 

is the discourse that emerges in the diegetic construction of the series “Onde nascem os fortes” (TV 

Globo, 2018). We start from the question “How does the narrative reveal intertextualities with the 

seminal work of Euclides da Cunha and how does the diegesis refer to emblematic films of Cinema 

Novo?”, aiming to reveal how these discursive matrices influence the discursive elaboration of 

teledramaturgy, corroborating the relevance of the question of social inequality prevailing in the 

Aurora Almeida de Miranda Leão
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country, the violence intertwined in the social relations based on the sertão, and the lack of 

knowledge that the citizens themselves have of the dichotomies between their various regions. In 

this track, significant scenes and images are selected to be analyzed based on a hybrid methodology 

that unites the proposals of MACHADO (2012), MOTTA (2013) and MACIEL (2017). The story has a 

script by the duo George Moura and Sérgio Goldenberg, with cinematography by Walter Carvalho 

and artistic direction by José Luiz Villamarim, and has 53 chapters. We understand that the 

environment of the narrative works as a tiny branch of the nation, within which there is an 

uninterrupted confluence of problems, well known in urbanity, succeeding one another in diurnal 

proliferation: embezzlement of funds, excesses, debasement of the human condition, betrayals of all 

kinds. type, prejudices, insults, sexual abuse, abject conduct of the political class, and ethical and 

moral failures that seem to reflect exactly a social disparity, similar to that pointed out in “Os 

sertões” (1902), and later taken to the screen, remaining with notorious relevance, as printed daily 

by the press, in its different configurations. The hypothesis is that the fictional plot endorses the 

Euclidean matrix, integrates with filmic literacy - of which Cinema Novo is an undisputed landmark -, 

but also summons resignifications to this chronotope (BAKHTIN, 1997), even more evident if we 

make use of the gender perspective (SCOTT,1989) in search of unveiling new compositions for the 

feminine and masculine represented in the work. 

 

Keywords: Onde nascem os fortes; Euclides da Cunha; Sertão; Glauber Rocha; Diegesis. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

            Este artigo traz breve análise sobre a construção narrativa da supersérie “Onde 

nascem os fortes”, produzida e exibida pela TV Globo em 2018, somando 53 capítulos, com 

quatro meses de exibição no horário das 23h. O sertão nordestino é o epicentro. Durante 

toda a história, uma violência perpassa a trama e aciona uma dialogia com o tripé 

colonialismo-patriarcado-capitalismo, assente na Sociologia das Ausências (2002) conforme 

indica o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2004). 

            Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com colaboração de Flávio Araújo, 

Mariana Mesquita e Cláudia Jouvi, a série é ambientada no cariri1 paraibano, onde o elenco 

e a produção moraram por quatro meses, somando tempo de preparação e gravação. 

Assinam a direção, Walter Carvalho e Isabella Teixeira, cabendo a José Luiz Villamarim a 

direção artística, e a direção-geral a Luísa Lima. O elenco conta com Patrícia Pillar, Fábio 

Assunção, Alexandre Nero, Enrique Diaz, Alice Wegmann, Gabriel Leone, Irandhir Santos, 

José Dumont, Camila Márdila, Lee Taylor e Jesuíta Barbosa. Durante toda a narrativa, mãe e 

filha são atormentadas pelo sumiço de Nonato (interpretado pelo ator Marco Pigossi) e 

                                                 
1 Sub-região do sertão paraibano, localizada no sul do estado da Paraíba e formado por 29 cidades, abrigando 

uma população de mais 160 mil pessoas. É um dos lugares onde menos chove no Brasil. 
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precisam enfrentar a sequidão do solo esturricado do sertão nordestino em busca da vítima, 

história de grande repercussão desde a estreia2: 

Logo em seu primeiro capítulo, a obra de George Moura e Sérgio Goldenberg exibiu 

um excepcional modo de dramaturgia, apresentando a trama de cara e com uma 

condução impecável, ficou claro que estávamos diante de algo inovador. (FELIPE, 

2018). 

 

            Segundo o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2006), o Nordeste “não é 

recortado só como unidade econômica, política ou geográfica, mas, primordialmente, como 

um campo de estudos e produção cultural, baseado numa pseudounidade cultural, 

geográfica e étnica” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, p.23). No caso deste estudo, o território 

nordestino tem crucial relevância porque ele funciona como cronotopo3 da obra. Mais ainda, 

“Onde nascem os fortes” assume o sertão como microcosmo do país: ali assoma uma série 

de problemas estruturais muito presentes no cotidiano brasileiro deste século XXI. Estão lá a 

estrutura patriarcal, a violência e suas garras, o machismo estrutural, a intolerância, a 

soberba do poder econômico, a truculência da política, a relação promíscua entre estado e 

instituições, um delegado venal, uma polícia corrompida, um juiz corruptor, os fora-da-lei, 

uma sexualidade opressiva e toda uma configuração colonialista, reforçadora de padrões 

normativos hegemônicos e invisibilizadores da diversidade.          

             A riqueza da realização audiovisual, com instigante construção imagética, sobressai 

em meio a aridez do ambiente, amplificada pela trilha sonora e sequências de grande 

potencial discursivo. Foi o estranhamento provocado pela linguagem disruptiva trazida pela 

obra o motivo primeiro a mobilizar esta análise, projetando pormenorizar os passos de sua 

concepção para tentar compreender os alicerces da explanação televisual. Para esta, 

somam-se muitas vozes, aqui entendidas como a mise-en-scène, a luz, a fotografia, a paleta 

de cores, os figurinos, a escolha dos atores, os nomes dos personagens, a sintaxe entre eles 

e, sobretudo, o espaço no qual o enredo se desenvolve. 

 
2. CONSTRUÇÃO NARRATIVA 

                                                 
2
 Ver crítica “Onde nascem os fortes marca época com elenco impecável e trama inovadora”. Disponível em 

https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/artigos/2018/07/critica-onde-nascem-os-fortes-marca-epoca-
com-elenco-impecavel-e-trama-inovadora 
3
 Cronotopo é o termo criado pelo teórico Mikhail Bakhtin (2003) para falar da interdependência tempo-espaço 

e o quanto essa relação interfere na construção narrativa. Assim, o tempo influi na vida dos personagens, os 
quais, por sua vez, modificam o espaço num movimento dialógico em permanente mudança. 
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           A supersérie de 2018 da TV Globo desperta atenção a partir do nome: quando se 

pensa ou olha-se para imagens do sertão, sendo esse espaço assemelhado imageticamente 

ao interior nordestino, imediatamente vem à mente da maioria a assertiva “O sertanejo é 

antes de tudo um forte”. A frase é a mais conhecida do livro seminal de Euclides da Cunha 

(“Os sertões”, 1902) e tem indiscutível influência sobre o título. A história acontece na 

fictícia cidade de Sertão, onde a truculência do patriarcado e a arrogância do machismo dão 

as cartas e parecem ter total domínio do espaço.  

          Entretanto, ao adentrar a construção narrativa com perspicácia e atenção é possível 

perceber um protagonismo feminino, sutil e instigante, a se espraiar pelas mais diversas 

sequências. Isso está na criação de George Moura, Sérgio Goldenberg, Walter Carvalho e 

José Luiz Villamarim. Escrita originalmente para exibição na tevê aberta, portanto, para 

acesso gratuito do público, e capaz de prospectar um diálogo semiótico com “Os sertões” 

(CUNHA, 1902), a afirmação de Mikhail Bakhtin (2011) é providencial: 

A obra é um elo na cadeia da comunicação discursiva; como a réplica do diálogo, 

está vinculada a outras obras – enunciados: com aquelas às quais ela responde, e 

com aquelas que lhe respondem; ao mesmo tempo, à semelhança da réplica do 

diálogo, ela está separada daquelas pelos limites absolutos da alternância dos 

sujeitos do discurso (BAKHTIN, 2011, p. 279). 
      

          Para além disso, também cabe destacar os conceitos de dialogia, cronotopo e 

intertextualidade (BAKHTIN, 2011). De Bourdieu (2004), as noções de violência simbólica e 

dominação masculina, as quais remetem também a de machismo invisível, cunhada pela 

pesquisadora mexicana Marina Castañeda (2019). Também são úteis as conceituações de 

colonialismo, patriarcado, desvirilização, Nordeste e sertanejo, a partir do entendimento de 

Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2006), ao mesmo tempo em que a memória teleafetiva 

(BRESSAN JR, 2017) se entrelaça com a linha abissal (SANTOS, 2004). 

        A percepção do semiárido como região devastada pela pobreza, seca, fome, calor, sol 

impiedoso e sofrimento é bem marcada na produção audiovisual brasileira. A cinematografia 

tentou por anos fomentar uma identidade nacional, mas ancorada no modelo clássico do 

cinema americano, logo, não podia ir muito adiante no seu intento. Até que, no início da 

década de 1960, o Cinema Novo surgiu - e tem como marco o lançamento do documentário 

do paraibano Linduarte Noronha, “Aruanda” -, e foi além: seus criadores queriam não só 

mostrar a cultura popular e os costumes da gente nordestina, mas sim projetar sua 

potencialidade vivendo entrelaçada com carências e dificuldades, objetivando instigar a 
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reflexividade do espectador, patenteando o subdesenvolvimento ao qual estava submetida 

grande parcela da população.   

          Os cineastas acreditavam que, ao ver-se na tela, o povo poderia rebelar-se: mais que 

espelho social e fonte de expressão da cultura, o cinema era pensado como fonte de 

desalienação popular: “A eclosão do Cinema Novo marca a entrada do cinema brasileiro em 

uma nova concepção ideológica do ato de fazer cinema: a ‘realidade brasileira’ e não mais a 

sua idealização, deve ser mostrada nas telas”. (DEBS, 2010, p. 84). 

          Todavia, antes de chegar ao cinema, esse sítio foi gestado por vários discursos 

(regionalista, tradicionalista, político, técnico e literário), criadores da sinonímia Nordeste x 

Sertão, a qual é responsável por uma ideia estereotipada da região, até hoje preponderante 

no imaginário nacional. Sabe-se, ademais, que antes da materialidade alcançada através do 

telão, o espaço sertanejo já era bem visitado pela literatura com diversos autores que 

alcançaram enorme visibilidade com suas obras: José Américo de Almeida, José Lins do 

Rego, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, Gilberto Freyre e Jorge Amado são alguns 

desses.  

           Em relação à construção de personagens, o clássico “Grande sertão, veredas” (1956) 

de Guimarães Rosa (1908-1967), joga luzes sobre a necessidade de olhar a questão das 

identidades de gênero de outra forma através da personagem Diadorim. Nesse romance, por 

muitos considerado o mais importante da Literatura Brasileira, o autor já pontua as 

categorizações existenciais como dizibilidades construídas e, portanto, assinala as 

classificações sociais de gênero como mutáveis.  

              Lembrar do “Grande sertão, veredas” é muito providencial porque o objeto desta 

análise dialoga diretamente com o legado do escritor mineiro por causa das representações 

de masculino e feminino. No entanto, cabe ressaltar o pioneirismo do escritor cearense 

Adolpho Caminha (1867-1897), o primeiro a colocar a questão da homoafetividade na 

literatura brasileira, por um viés naturalista. Isso em 1895 quando do lançamento de “O bom 

crioulo”4. Essa ousadia de Caminha fez com que, por muito tempo, seu legado fosse 

menosprezado. Até então dada como monolítica a problemática da diversidade de gênero, 

                                                 
4 Um dos livros mais polêmicos do escritor cearense, no qual ele narra em detalhes os ambientes e a sociedade, 

considerada “hipócrita”, descrevendo o quanto isso pode enfraquecer o caráter e influenciar as pessoas. 

Narrado em terceira pessoa, o foco é um triângulo amoroso entre dois marinheiros e uma prostituta. 

Disponível em https://www.infoescola.com/livros/o-bom-crioulo/. Acesso em 09.ago.2022. 
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ali aparece uma reflexão inaugural questionadora do dogmatismo quanto às possibilidades 

do encontro amoroso. O algo a mais em Guimarães Rosa é que, na narrativa do autor 

mineiro, a temática é centrada no sertão.  

           No caso da teleficção “Onde nascem os fortes”, a perspectiva do gênero como 

construção social (SCOTT, 1989) fica bastante evidente: no roteiro, encontram-se homens 

que choram, que se emocionam, que demonstram sentimentos. A estrutura diegética 

mostra homens que vestem rosa e não agridem, homens que amam e respeitam mulheres, 

há um personagem transsexual e até um líder messiânico que entrega sua liderança a uma 

mulher, declarando acreditar que são as mulheres que podem e devem estar à frente da 

criação de um novo modelo social.  

          Essa percepção filia a série a um contexto semelhante ao descrito pelo ensaísta 

Antônio Cândido (2007) como um sistema literário. Ou seja: a série configura uma linhagem 

sintagmática importante, compondo uma literacia em cuja essência há várias obras 

destacadas nas quais o sertão é o ambiente narrativo. Essa ascendência define um caminho 

solidamente lastreado, o qual muito ganha quando chega ao audiovisual pelo acréscimo 

óbvio da imagem.  

             Ao ancorar na teledramaturgia, esse traçado dramatúrgico ganha ainda mais força 

pelo alcance estrondoso da televisão. Assim, “Onde nascem os fortes” integra um escopo 

semântico evidenciador da pertinência analítica de Cândido (2007) com a sua teoria de 

configuração de um complexo de fruição ficcional: “A existência de um sistema literário 

depende de ‘conjunto de autores conscientes do seu papel’, ‘um conjunto de receptores 

formando diferentes públicos’ e uma ‘linguagem traduzida em estilo’ (CÂNDIDO, 2007, p. 

25). 

       Posto isso, lembramos da afirmação de Zygmunt Bauman (2001): “A pluralidade sempre 

existiu, o que muda são as formas de lidar com essa pluralidade” (p.10), para assinalar o 

quanto a ideia de sertão também é mutável, logo sua representação pelo audiovisual 

também tornou-se plural e seguimos tentando desvelar o quanto a série em estudo também 

opera contribuindo para afirmar mudanças na forma de mostrar esse lugar. Nesse sentido, é 

importante salientar algumas considerações da pesquisadora Walnice Nogueira Galvão 

(2004), substanciadoras dessa linha de raciocínio: 
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O Regionalismo foi marca de fábrica do Cinema Novo, em sua projeção 

planetária nos anos de 1960, quando as câmeras invadiram o sertão e 

elegeram como ícones os sertanejos, especialmente o cangaceiro, 

simbolizando o oprimido que lutava contra seus grilhões. Filmes admiráveis 

hauriram em fontes regionalistas os enredos, as personagens, a paisagem 

calcinada da caatinga. Num período de pouco mais de ano, entre 1963 e 

1965, quatro grandes filmes - Vidas secas (Graciliano Ramos), Deus e o 

Diabo na Terra do Sol (Euclides da Cunha, Guimarães Rosa e Cangaceiros, 

de José Lins do Rego), A hora e vez de Augusto Matraga (Guimarães Rosa) 

e Os fuzis - disputaram não só o favor do público como os prêmios locais 

e internacionais1. Entretanto, não foi o cinema que conferiu ao sertanejo 

estatura de herói épico: ela já se encontra em Euclides da Cunha, em 

Guimarães Rosa, no Fabiano de Vidas secas e no folheto de cordel. 

(GALVÃO, p. 1 e 2, 2004). 

 

              Mesmo assim, existem diversos estudos a mostrar que o Nordeste só passou a ser 

chamado assim pelo senso comum na década de 1920, como tão bem corroboram as 

pesquisas do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2006). Nesse viés, assim como 

o conceito de Nordeste foi construído ao longo de décadas, igualmente o foi o de seu 

habitante:  

O nordestino será inventado, será definido em seus traços físicos e psicológicos, em 
grande medida, pela produção cultural e artística vinculada a este movimento. Nos 
anos 30, com a publicação das obras clássicas da sociologia nacional de Gilberto 
Freyre, e de toda uma produção artística, literária e ensaística sob sua inspiração e 
patrocínio, a figura do nordestino se afirmará definitivamente, como um tipo 
regional brasileiro (ALBUQUERQUE JR, 2006, p. 146). 
 

Sertão é a linha abisssal 

           Cronotopo, linha abissal, estética da fome, dialogia, intertextualidades, semiosfera: 

estes são alguns conceitos que permeiam este estudo. A linha abissal, já referida 

anteriormente, nos remete à Sociologia das Ausências (SANTOS, 2009), segundo a qual os 

saberes advindos da Europa fomentaram e contribuem para perpetuar uma situação na qual se 

cria socialmente uma divisão, espécie de apartheid cultural. Essa abjunção é tão intensa, 

profunda e constante que produz uma naturalização desse panorama social, acarretando zonas 

de sombra, nas quais vive um grande contingente de pessoas invisibilizadas: pobres, 

mulheres, negros, indígenas, crianças e idosos.  

          Assim com as pessoas, assim com os lugares, donde a resultância é clara: o Brasil, 

pertencente ao hemisfério sul, situa-se nessa área, distante da primazia europeia. Dentro do 

país, cada região tem sua colocação, sendo que o Nordeste (por muitas décadas integrado ao 

que hoje é a região Norte) é ainda mais Sul (no sentido de estar distante dos centros de poder) 

e, portanto, ampara com mais proeminência essa zona de invisibilidade, definida como linha 
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abissal.  Outrossim, o sertão televisual afirma-se cronotopo de singular destreza porque altera 

o ritmo dos acontecimentos, uma vez que ele transforma a vida das personagens, interfere na 

condução da narrativa e faculta novas temporalidades, numa interação dialógica articulada 

com o espaço de cada actante. Isso resulta num movimento constante de abertura e 

reinvenção, novas frações temporais e inacabamento, fortificando uma dialogia em 

permanente tensão e ressignificação, bem ao modo do que indica Bakhtin (2010). 

             As dialogias e intertextualidades entre a série, a obra euclidiana e a matriz 

cinemanovista apontam justamente para o que Lotman (1999) define como semiosfera, uma 

vez que tangenciam a semiótica da cultura, cujo foco “são as relações entre os textos, que se 

desencadeiam em um espaço semiótico” (COCA, 2016, p. 250).   

          Para explicitar mais a argúcia dos conceitos citados anteriormente, tomaremos como 

exemplo duas cenas nas quais eles se evidenciam. São elas: o estupro sofrido por Maria (Alice 

Wegmann) no capítulo 5, exibido em 30 de abril, indo de 3’39” a 7’2”, e a cena na qual 

Ramirinho(Jesuíta Barbosa) conta a Cássia (Patrícia Pillar) ser o autor do assassinato de seu 

filho, Nonato (Marco Pigossi). Essa cena abre o capítulo final, de número 53, chegando até 

0:04’6”.  
Figura 02 O jovem desaparecido 

 

Nonato (Marco Pigossi): símbolo maior da violência patriarcal em “Onde nascem os fortes”. (Fonte: TV Globo). 
 

            São duas cenas muito fortes e realizadas com esmero. Nelas, a violência simbólica é 

protagônica: na primeira, Maria é abusada sexualmente por Jurandir, um dos capangas de 

Pedro (Alexandre Nero). Na segunda, o foco é o momento no qual os capangas do juiz 

Ramiro (Fábio Assunção) encontram Nonato, de madrugada, no meio do ermo do sertão, 

todo ensanguentado, o tiram de cima de uma árvore e o levam até Ramiro. Este está ao lado 

do delegado (Enrique Diaz), que pede a Nonato para entregar carteira e celular, até Ramiro 

dizer que vai chamar o filho. O titular da Justiça no território sertanejo vai então ao carro e 
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coloca o herdeiro no centro da cena: diante de Nonato, o juiz entrega ao filho um revólver e 

ordena que ele mate a vítima. Ramirinho (Jesuíta Barbosa), que de noite ganha dinheiro e 

altivez como a artista “Shakira do Sertão”, entra em pânico, chora, treme todo, implora para 

não cumprir a ordem, diz não ter coragem. O pai, no ápice de sua truculência e selvageria, 

esbraveja, colérico, arbitrário e déspota: “Mate, prove que você é homem!”. 

          Esse tipo de situação destacada no enredo ficcional, repressiva e distorcida quanto à 

masculinidade, é fortemente amparada no imaginário acerca do sertanejo, conforme 

esclarece o professor ALBUQUERQUE JR. (2013): 

O nordestino teria um traço que o distinguiria dos demais brasileiros: ele 
era capaz sempre de uma reação viril.[...] Esta forma de ser nordestino teria 
sido transmitida pela própria educação que era dada pela família a seus 
filhos. Família em que a autoridade absoluta era do pai: em torno de seu 
poder, vontades e expectativas tudo girava. Pai, que para ser respeitado, 
para ser visto como homem de verdade, não podia voltar para casa 
afrontado. Nem mesmo a esposa aceitaria uma fraqueza do marido. Uma 
família que definia rigorosos e polares papéis para homens e mulheres, 
mundos que já começavam a se separar na mais tenra infância. Desde cedo, 
quando estava chorando, o menino ouvia que aquilo não era coisa de 
homem, passando a ter vergonha de chorar em público, como se estivesse 
fazendo algo feio. Menino era criado solto, menina era criada presa dentro 
de casa. (ALBUQUERQUE JR, 2013,p 217 e 219). 

 

            É essa concepção, tão arraigada na formação nordestina, que sobressai com 

eloquência na composição da personalidade do juiz Ramiro, como de resto ela tem 

desdobramentos na maioria dos personagens masculinos da narrativa. Isso reforça a 

adequação do título à obra, também claramente inspirado na mais conhecida frase do livro 

“Os sertões” (1902).   

          Por esse caminho, acredita-se propício indicar o entendimento do sertão como linha 

abissal (SANTOS, 2004) fundante na construção do cronotopo da narrativa, sendo que, a 

partir disso, o espaço geográfico e a memória cultural nos parecem determinantes para a 

presença da violência simbólica (BOURDIEU, 2004). Esta se traduz na obra pela estrutura 

patriarcal e colonialista, da qual derivam o machismo, a opressão contra as mulheres, a veia 

corruptora do poder econômico e a truculência do mais forte sobre o mais fraco, fundantes 

na delimitação do problema.  

 

3. METODOLOGIA        
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        Para melhor explicitar as percepções aqui expostas, é apropriado tomar conhecimento 

de estudos antecedentes, desveladores dessa trilha. Para fazer isso, o percurso 

metodológico baseia-se na proposta de MOTTA (2013), da qual consta um itinerário 

composto de sete movimentos. Segundo o teórico, deve-se proceder a uma desconstrução 

do objeto em estudo para melhor apreendê-lo. No caso presente, a opção foi focar em 

apenas quatro dessas etapas, pelas quais se analisam os personagens, as estratégias, o 

clímax (MACIEL, 2017) e a metanarrativa. Da proposta de Juremir Machado (2012), 

conhecida como ADI (Análise Discursiva de Imaginários) ou TI (Tecnologias do Imaginário), 

segue-se os três passos: Estranhamento, Entranhamento e Desvelamento. 

           Conhecer como essas concepções identitárias aparecem no constructo audiovisual de 

“Onde nascem os fortes” é fulcral para buscar resposta à indagação inicial. Para tanto, 

indica-se a metodologia de forma mais clara no gráfico seguinte: 

 

             Figura 1 – Metodologia une Análise da Narrativa e Análise Discursiva de Imaginários 
 

 

 

 

Metodologia segue os passos das Tecnologias do Imaginário (gráfico da autora). 

          Como vimos ao longo da análise, as personagens masculinas tem traços claramente 

machistas, enquanto as femininas carregam sinais de resistência, coragem e disposição para 

a luta. Entretanto, todas são personagens complexas, redondas ou tridimensionais 

(GANCHO,1991; PELEGRINI, 2017), através das quais se verificam mudanças significativas de 
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comportamento durante o desenrolar da trama. Isso influi de tal maneira que até o usual 

recurso do gancho (COSTA, 2001; PALLOTTINI, 1998; ALENCAR, 2001; SADEK, 2008), clássico 

no formato da teledramaturgia - “suspensão da ação dramática num momento de tensão e 

expectativa” – funciona muito mais pelas surpresas geradoras de tensão a partir da mudança 

de comportamento das personagens, que através dos suspenses ou imbróglios inseridos 

entre os blocos ou capítulos.  

          Por sua vez, as estratégias utilizadas amparam-se no recurso às matrizes euclidianas e 

cinemanovistas, enquanto a essência melodramática só começa a ganhar visibilidade do 

meio da narrativa em diante. Há ainda todo o aparato da produção, centrada no próprio 

sertão nordestino, opção que potencializou os contornos da fotografia, do figurino, da trilha 

sonora, da mise-en-scène e do próprio discurso televisual. 

         Os passos da Análise Discursiva de Imaginários (MACHADO, 2012) correspondem ao 

exercitado nesta análise, semelhante à alheta seguida na pesquisa de doutoramento: 

primeiro, a motivação para a pesquisa causada pelo estranhamento provocado pelo objeto. 

Segundo, o entranhamento ou mergulho na narrativa – estágio atual -, e, finalmente, o 

desvelamento ou revelação, a qual ainda estamos buscando. Ou seja: o estranhamento nos 

aproximou da obra; o entranhamento nos faz descobrir e analisar uma enorme produção de 

sentido que emana da narrativa; e o desvelamento, a etapa derradeira, deverá revelar se 

nossa hipótese estava certa ou indicar que não estava e porquê não estava. 

 

4. RESULTADOS 

 

            Nesta pesquisa acadêmica centrada na série televisual “Onde nascem os fortes”, 

chegamos até agora às seguintes percepções: os autores - inspirados pelo modo de 

construção da narrativa de “Os sertões” (1902) -, construíram o roteiro fundamentado numa 

trilogia análoga. Se, no livro-reportagem do escritor fluminense, a tríade está centrada em A 

Terra- O Homem- A Luta, na produção televisiva acontece disposição equivalente, com 

ressignificações em cada um desses elementos, sendo a mais visível a que se refere à luta 

(no caso da série, obviamente não se fala de Canudos).  

           O ataque ou ponto inaugural é muito claro: a morte de Nonato, a partir da qual toda a 

trama é desenvolvida. Outrossim, definido esse ponto inicial, fica por conseguinte muito 

bem definido o clímax, atendendo ao princípio fundamental para a construção de um roteiro 
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eficiente, segundo MACIEL (2017). Seguindo adiante, temos o miolo, a substância da 

narrativa, qual seja o desenvolvimento do enredo, o qual nos causou o estranhamento inicial 

(fase 1 da ADI) e nos conduziu ao entranhamento em busca dos imaginários (MACHADO, 

2012). 

           Nessa procura, passamos por vários momentos da narrativa e vamos focar no 

entendimento das personagens e da configuração criada para o sertão, munida de 

indagações como: Que sertão é esse? Quais são os imaginários ligados a esse sertão? O que 

há no sertão mostrado que remonta ao sertão percebido por Euclides ? Como o sertão da 

teledramaturgia remete ao ambiente mostrado por Glauber Rocha em “Deus e o diabo na 

terra do sol” (1964)?  

            Nas personagens, as configurações dividem-se em alguns estereótipos (o vilão, o 

mocinho, o capanga, a ingênua, a despudorada) e outros com rupturas nos padrões 

tradicionais: a protagonista é uma anti-heroína, que atravessa uma complexa jornada; as 

mães apresentam diferenças no papel conservador; há uma transgênero, que a noite é a 

atração do show da boate local; homens que integram um bando do sertão e ficam muito 

bem sendo comandados por uma mulher; e um líder messiânico, claramente inspirado em 

Antônio Conselheiro, o qual termina por consagrar a uma mulher a liderança da comunidade 

local, que vivia de modo coletivo, numa alusão ao que havia em Belo Monte (Bahia) e no 

Caldeirão do beato José Lourenço (Ceará), por exemplo. 

             Outrossim, é sabido que a identidade brasileira ganha corpo e se firma não apenas 

por meio da literatura, mas também, e talvez principalmente, pelas imagens vistas por 

milhões de brasileiros nas telas de televisão, como afirma Maria Cristina Palma Mungiolli 

(2006).  

           Em “Onde nascem os fortes”, as principais influências ou inspirações nos parecem ser 

“Os sertões”, de Euclides da Cunha (1866-1909); a sinonímia Nordeste e Sertão, conforme 

aponta Albuquerque Jr (2001); a paleta de cores terrosas e sombrias utilizada na 

constituição das cenas e figurinos; uma fotografia que destaca a iluminação solar e sua 

potência quando o discurso que se quer enfatizar é o do movimento contrário ao 

estabelecido, e sombria quando é interesse destacar a tríade (colonialismo, patriarcado, 

capitalismo) da linha abissal; a maquiagem quase ausente; o recurso à literacia, através do 

qual há releitura de tomadas, citações de enquadramentos usados anteriormente, dialogia 
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entre personagens similares; padrões de comportamento assemelhados, e parâmetros 

reavivados de mulheres guerreiras, mães e/ou jovens libertárias, bem como personagens 

masculinas sórdidas, vis, anacrônicas, também são redimensionadas na supersérie.  

                             Figura 2: Sertão nordestino tem amplo destaque na narrativa 

                             

            O Lajedo do Pai Matheus, na Paraíba, epicentro da trama. Fonte: (TV Globo) 

 

            Os criadores de “Onde nascem os fortes” se valem de tudo isso para elaborar uma 

narrativa na qual o interior nordestino, definido por Euclides como Brasil Profundo, 

ganha destaque cronotópico, interferindo no tempo e na vida de seus habitantes, ao mesmo 

tempo em que estes, num movimento de retroalimentação, modificam o espaço territorial e 

predispõem novas temporalidades. Desse modo, a história dos irmãos gêmeos que se 

embrenham pelo sertão em busca de aventuras; a do empresário que permanece no seu 

rincão porque acredita torná-lo exemplo de progresso; e a do juiz corruptor e assassino, 

parecem propícias para promover reflexões sobre questões políticas estruturais brasileiras, 

num deslocamento da problemática nacional para a sertanidade. Sendo ademais Sertão o 

nome da cidade fictícia, essa escolha opera no sentido de afirmar a cruel permanência no 

sertão, de qualquer cidade nordestina, de um nicho de miséria, fome, corrupção, 

coronelismo, preconceitos de toda ordem, descaso com saúde, educação e demais políticas 

públicas, como já detectara Euclides em sua obra de 1902. 

              Nesse sentido, o deslocamento de toda a equipe de realização do eixo tradicional 

(Rio-São Paulo) para o sertão nordestino configura-se como opção bastante arriscada, 

sobretudo se pensarmos que a obra foi produzida e exibida em ano (2018) de eleições 

majoritárias no Brasil, e nestes tempos nos quais a velocidade das inovações tecnológicas, 
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do movimento contínuo de informações, das fake news, dos podcasts e de outras invenções 

da contemporaneidade, esboçam-se em franca oposição ao ambiente narrativo em foco. A 

ousadia é clara e talvez um dos propósitos seja mostrar um contingente significativo do país 

vivendo à margem (conforme esboça a Sociologia das Ausências, de Boaventura) desses 

tantos aperfeiçoamentos porque sequer tem acesso a questões básicas como água potável, 

saneamento, saúde, educação5.           

            

CONSIDERAÇÕES FINAIS          

            Autores e diretores de “Onde nascem os fortes” formularam uma obra apta a uma 

vasta produção de sentidos, enriquecendo o subtexto narrativo com a essencialidade do 

pensamento de dois grandes pensadores da Cultura Brasileira: Euclides da Cunha e Glauber 

Rocha. A partir disso, tem-se então uma produção televisual capaz de fazer ecoar indagações 

muito relevantes, tais como: a cidade de Sertão seria a metáfora de um país perdido em 

meio a degradação de perspectivas políticas construtivas e a aridez da esperança que parece 

ser preponderante? As imagens fotográficas e as situações dramáticas que dialogam com 

outras obras podem corroborar o mito do eterno retorno ou são apenas digressões em meio 

à avalanche de imagens descartáveis a nos ‘perseguir’ cotidianamente via redes sociais, sites 

e plataformas digitais?  

          Essas são apenas algumas questões a nos interpelar agora, as quais endereçamos ao 

leitor, ou possíveis dialoguistas, na intenção de que nos ajudem a perscrutar ainda mais a 

ficção seriada para adensar o entendimento da teledramaturgia, as quais agigantam a obra, 

uma vez que a criação artística é tão maior e mais rica quanto mais sentidos impulsionar e 

quanto mais releituras permitir. (TÁVOLA, 1984). 
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A CPI DA PANDEMIA NO TWITTER: ANÁLISE DE SENTIMENTOS E A
POLÍTICA NAS REDES DE JORNALISTAS DE ELITE

RESUMO

A gestão da crise de saúde causada pela Covid-19 teve grande repercussão com
a  implantação  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  no  Senado  Federal.
Pautada diariamente em todos os telejornais e imprensa em geral durante oito
meses de funcionamento no ano de 2021, figura nesta pesquisa como ponto de
intersecção entre os senadores titulares da Comissão e os jornalistas da Globo
News e CNN Brasil. O método de análise desse artigo baseia-se na pesquisa de
Mills,  Mullan  e  Foooks  (2020),  que  a  partir  de  uma  abordagem  quantitativa
examinam  se  os  padrões  de  acesso  e  exposição  às  notícias  também  são
evidentes  no  Twitter  por  meio  do  seguimento  de  jornalistas  da  BBC  e  nas
interações  com deputados  do  Reino  Unido.  Também examinaram se  há  uma
associação positiva entre o número total de seguidores no Twitter com o número
de jornalistas da BBC que também seguem e interagem com os deputados e a
relação entre estes e o seu alinhamento político e poder. A pesquisa em que nos
baseamos já havia apontado as limitações da abordagem quantitativa adotada e
também sugeriram que pesquisas futuras poderiam investigar isso estendendo a
análise à jornalistas que trabalham em outros países ou em outras partes do
panorama  da  mídia.  Neste  sentido,  a  segunda  parte  da  pesquisa  aplica  a
metodologia  de  análise  de  sentimentos,  que  traz  novas  evidências.  Contudo,
verificamos  a  limitação  da leitura  direta  dos  dados,  que  necessitam de  uma
gramática exclusiva sobre o tema geral para que seja interpretada. O estudo tem
duas  dimensões:  1)  análise  do  espectro  político  nas  redes  de  jornalistas  na
pandemia do coronavírus, a partir do “followers” (seguidores) entre os senadores
titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito e 98 contas de profissionais dos
canais selecionados; 2) análise de sentimentos de 13 jornalistas de elite, essa
amostra em específico toma como lócus de elite o número de seguidores no
twitter, sendo que as contas selecionadas mantém a partir de 100 mil seguidores
no microblog.  

Palavras-chave: Ttwitter; Jornalistas; CPI da Pandemia; Análise de Sentimentos.

THE PANDEMIC CPI ON TWITTER: SENTIMENT ANALYSIS AND
POLITICS IN ELITE JOURNALIST NETWORKS

ABSTRACT 

Abstract: The management of the health crisis caused by Covid-19 had great
repercussion with the implementation of the Parliamentary Commission of Inquiry
in the Federal Senate. Daily featured in all TV news and press in general during

1
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eight months of operation in the year 2021, it appears in this research as a point
of  intersection  between  the  incumbent  senators  of  the  Commission  and
journalists from Globo News and CNN Brasil. The method of analysis in this article
is  based  on  the  research  of  Mills,  Mullan  and  Foooks  (2020),  who  from  a
quantitative approach examine whether patterns of access and exposure to news
are also evident on Twitter by following BBC journalists and in interactions with
UK MPs. They also examined whether there is a positive association between the
total number of Twitter followers with the number of BBC journalists who also
follow  and  interact  with  MPs  and  the  relationship  between  these  and  their
political alignment and power. The research we drew on had already pointed out
the limitations of the quantitative approach taken and also suggested that future
research could investigate this by extending the analysis to journalists working in
other  countries  or  in  other  parts  of  the  media  landscape.  In  this  regard,  the
second part of the research applies the sentiment analysis methodology, which
brings new evidence. However, we see the limitation of the direct reading of the
data, which needs a unique grammar on the general topic to be interpreted. The
study has two dimensions: 1) analysis of the political spectrum in the journalists'
networks on the coronavirus pandemic, from the "followers" among the titular
senators  of  the  Parliamentary  Inquiry  Commission  and  98  accounts  of
professionals  from  the  selected  channels;  2)  sentiment  analysis  of  13  elite
journalists, this specific sample takes as elite locus the number of followers on
twitter, being that the selected accounts keep from 100 thousand followers on
the microblog.  

Keywords: Twitter; Journalists; Pandemic CPI; Sentiment Analysis. 

1 INTRODUÇÃO

A  gestão  da  crise  de  saúde  causada  pela  Covid-19  teve  grande

repercussão com a implantação da CPI da Pandemia, que foi transmitida

ao vivo em plataforma de streaming, televisionada em canais abertos e

por assinatura, repercutida nas diversas redes sociais, na perspectiva da

polêmica pelas redes de whatsApp e numa abordagem informativa, mas

também de opinião, na rede social twitter, entre outras mediações durante

seis meses, de abril a outubro de 2021.  

A pauta da CPI perpassou as políticas públicas de saúde aplicadas no

Brasil  na  gestão  da  pandemia  do  coronavírus  SARS-Cov-2  pelo  ente

Federal.  Naquele  período  mais  grave  da  doença,  líderes  mundiais

passaram a ser  pressionados pela  gestão da pandemia  e o  presidente

brasileiro também figurou em uma inquisição pública. Desde a primeira

contaminação em Wuhan (China), em dezembro de 2019, e a consequente

disseminação mundial, o Brasil lidou com o vírus de modo questionável. O

primeiro caso foi em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo, e a primeira
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morte  em 17  de  março  e  já  acumula  680.598  óbitos  por  coronavírus,

segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das

secretarias de Saúde1 (9/9/22).   

2 DESENVOLVIMENTO 

A partir de observações empíricas e o modelo de aplicação teórica

de Mills, Mullan e Foooks (2020) foram realizadas as delimitações dessa

pesquisa, cujo objeto empírico é o uso no Brasil da plataforma twitter por

jornalistas de canais exclusivos de notícias quanto à política nas redes de

jornalistas, em específico a intersecção com os senadores titulares da CPI

da  Pandemia,  e  a  natureza  das  interações  na  cobertura  dessa  pauta,

buscando identificar o sentimento dos jornalistas pesquisados no contexto

da pandemia de Covid-19.    

O método de análise desse artigo baseia-se na pesquisa de Mills,

Mullan  e  Foooks  (2020),  que  a  partir  de  uma  abordagem quantitativa

examinam se os padrões de acesso e exposição às notícias também são

evidentes no Twitter por meio do seguimento de jornalistas da BBC e nas

interações com deputados do Reino Unido.  Também examinaram se há

uma associação positiva entre o número total  de seguidores no Twitter

com o número de jornalistas da BBC que também seguem e interagem

com os deputados e a relação entre estes e o seu alinhamento político e

1Jornalistas do Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL têm atuado em conjunto para
divulgar dados de casos e mortes pela covid 19 e também de vacinados contra a doença,
desde 8 de junho de 2020 em resposta a uma ação do governo federal que restringiu,
temporiamente, o acesso a dados sobre a pandemia de covid-19. As declarações dos
diretores de jornalismo expressaram a atmosfera missionária do jornalismo na pandemia:
“Temos um enorme orgulho de participar deste esforço conjunto de levar à sociedade as
informações  sobre  a  pandemia.  Diante  da  omissão  do  governo  federal,  a  imprensa
cumpriu a sua missão” (João Caminoto, diretor de Jornalismo do Grupo Estado); “Foram
500 dias muito duros para o País. E o consórcio serviu, e serve, a população com o que o
jornalismo  pode  fazer  de  melhor,  que  é  levar  informação  precisa,  clara  e  relevante”
(Renato Franzini, diretor do G1); “O consórcio traduz o papel decisivo que o jornalismo
teve nesse momento tão difícil do País. Que seja uma inspiração para novas gerações de
jornalistas” (Alan Gripp, diretor de Redação de O Globo), na notícia “Consórcio de veículos
de  imprensa  completa  500  dias  de  trabalho  colaborativo”,  disponível  em
https://istoe.com.br/consorcio-de-veiculos-de-imprensa-completa-500-dias-de-trabalho-
colaborativo/, acesso em 13/12/21. O consórcio já está atuando há dois anos e recebeu
diversas  premiações,  como  comemora  a  notícia  “Consórcio  de  veículos  de  imprensa
completa  dois  anos”  disponível  em
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/06/consorcio-de-veiculos-de-
imprensa-completa-dois-anos.shtml, acesso em 10/8/22.  
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poder. Os pesquisadores extraem os dados das contas de 90 jornalistas da

BBC  e  576  deputados,  identificando  na  primeira  parte  da  análise  o

espectro político de cada parlamentar, o seu número total de seguidores

de jornalistas da BBC e seu número total  de seguidores no Twitter.  Na

segunda parte, construíram medidas correspondentes às interações entre

jornalistas  da  BBC  e  parlamentares  usando  informações  contidas  nos

tweets.

Na última década a importância do Twitter como canal de difusão de

informações cresceu exponencialmente,  todo jornal  e  jornalista  utilizam

essa  ferramenta.  Muito  devido  ao  fato  da  sua  rápida  capacidade  de

propagação de informação. Como observado por Kwak  et al. (2010), um

único  tweet  ao  ser  compartilhado  (retweetado)  pelo  menos  uma  vez,

alcança em média 1.000 usuários, tornando o Twitter uma excelente fonte

de dados.

O processo  de coleta  dos  tweets  ocorreu  a  partir  do software  R.

Primeiramente, é preciso criar um aplicativo no Twitter e obter as chaves

de  acesso  de  desenvolvedor2.  A  partir  disso,  utiliza  o  software  para

registrar as credenciais (mediante API)  e coletar os tweets de todos os

jornalistas observados nesta pesquisa. Após essa primeira etapa, antes de

iniciar o procedimento de análise se faz necessário tratar a amostra. É

preciso limpar (remover espaço duplos, símbolos, pontuação, números) e

padronizar3 (conversão de todo o texto em minúsculo) o texto. 

Aplicou-se a abordagem de Bag-of-Words4 para extrair o sentimento

de  cada  jornalista.  O  cálculo  do  sentimento  leva  em  consideração  a

seguinte fórmula:  ∑ palavras negativas−∑ palavras positivas

∑ palavras positivas+∑ palavras negativas

2 Credenciais que permite qualquer usuário extrair tweets para análise. 
3 O objetivo é impedir que um mesmo termo seja contabilizado de formas diferentes, por 
exemplo: CPI, Cpi e cpi; se não padronizar, teremos três palavras distintas contadas, logo,
os resultados estariam enviesados. 
4 Proposto por Haris (1954), o Bag-of-Words é muito utilizado no processo de linguagem 
natural (NLP), que permite converter bases textuais em vetores numéricos. Neste 
modelo, é considerado apenas a frequência dos termos em toda amostra coletada, ao 
combinar com o dicionário proposto por Loughran e McDonald (2011) é possível 
determinar o sentimento de cada jornalista.
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, a partir disso é possível obter o sentimento individual de cada jornalista à

respeito da CPI da Pandemia. 

Em  nossa  pesquisa,  inicialmente  determinamos  os  critérios  para

elaborar o corpus (perfis no twitter), que foram dois: quanto ao conteúdo

(a) e relevância no número total de seguidores no Twitter/jornalistas de

elite  (b).  O  primeiro  refere-se  ao  conteúdo personalizado  gerado  pelos

próprios usuários e não apenas  retweets ou postagem de manchetes e

links  de  matérias  que  levem  para  endereços  eletrônicos  externos  ao

Twitter (funcionando mais como distribuidor de notícias), logo, abrange a

editoria  de  atuação,  no  caso  dos  comentaristas,  visto  que  a  pesquisa

refere-se à cobertura da CPI da Pandemia.  

Em nossa análise, determinamos o critério de seguimento no twitter

como  fator  de  relevância  do  perfil  no  microblog,  consequentemente

abrange os jornalistas de  elite, em semelhança às mídias tradicionais, ou

seja,  os  jornalistas  que  são  mais  lidos  e  repercutidos,  como  aponta

Pedroso Neto e Undurraga (2017) em um estudo na área do jornalismo

econômico. As observações dos autores é que esses jornalistas de elite

operam como  colunistas,  editores-executivos  e  diretores  de  redação  e

edição  de  jornais  especializados  e  dos  principais  jornais  generalistas

nacionais.  Já  os outros, os não elite,  atuam como redatores,  editores e

repórteres especiais.

Na  primeira  parte  da  pesquisa,  consultamos  a  relação  de

funcionários dos dois canais que estão transmitindo as sessões da CPI,

disponível nos sites próprios5, que gerou um quadro  geral de 98 perfis

(apêndice A),  do qual  filtramos os  jornalistas  de elite  para a etapa de

análise de conteúdo, que detalharemos mais à frente. 

Destacamos que o foco da análise de seguimento no Twitter refere-

se  aos  senadores  titulares  da  CPI  da  Pandemia,  conforme o  objeto  da

pesquisa. Assim,  inserimos as contas dos senadores titulares da CPI da

Pandemia, que ao ser instalada no Senado Federal do Brasil  elegeu 11

5 A relação de todos os profissionais na íntegra pode ser conferida nos sites próprios:
Globo  News  está  disponível  em
https://g1.globo.com/globonews/noticia/2019/10/07/acompanhe-o-time-da-globonews-no-
twitter.ghtml  e  CNN  Brasil  pode  ser  acessada  no  link
https://conteudos.cnnbrasil.com.br/equipe-cnn-brasil/.  
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membros, tendo sido presidida pelo senador Omar Aziz e vice-presidida

pelo  senador  Randolfe  Rodrigues.  O relator  da  Comissão foi  o  senador

Renan  Calheiros.  Não  houve  alterações  na  primeira  fase  da  Comissão

durante  os  primeiros  90  dias  regimentais,  portanto,  consideramos  a

composição  desse  período.  No  período  de  prorrogação  da  comissão,  a

pesquisa  não  incluiu  os  dados  do  senador  Luis  Carlos  Heinze

(Progressistas-RS), que era suplente e passou a ocupar a vaga do senador

Ciro  Nogueira;  substituindo Heinze  na  suplência  ficou  o  senador  Flavio

Bolsonaro (Patriota-RJ), conforme informou a Agência Senado6.       

Foi  amplamente  divulgado  na  imprensa  os  espectros  políticos  dos

membros da CPI da Pandemia. A partir das relações apontadas pela mídia

definimos  os  espectros  políticos  dos  senadores  para  as  análises  da

pesquisa:  oposicionista,  governista  e  independente.  Em  seguida,

analisamos  os  dados  e  as  relações  do  número  total  de  seguidores  no

Twitter; do número de jornalistas da Globo News e CNN Brasil que também

seguiam e interagiam com os senadores. 

A pesquisa em que nos baseamos Mills, Mullan e Foooks (2020) de

jornalistas  da  BBC  já  havia  apontado  as  limitações  da  abordagem

quantitativa adotada: “Na ausência de métodos qualitativos, não somos

capazes de oferecer qualquer insight sobre as motivações dos jornalistas

da BBC na escolha de seguir ou interagir com usuários específicos”. Como

solução eles apontam alguns caminhos: “Também não podemos avaliar a

natureza das interações ou determinar como elas se cruzam com outras

formas de contato (por exemplo, comunicação por telefone / e-mail / face

a face). Pesquisa qualitativa poderia esclarecer essas e outras questões”.

Por  isso  a  proposta  da  segunda  parte  da  pesquisa  será  utilizar  a

metodologia da análise de sentimentos. 

Resultados e discussões 

Seguimentos
6 AGÊNCIA  SENADO,  online,  28  jul.  2021.  Ciro  Nogueira  na  Casa  Civil  muda
composição  da  CPI  da  Pandemia. Disponível  em
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/07/28/ciro-nogueira-na-casa-civil-muda-
composicao-da-cpi-da-pandemia, acesso em 28 jul. 2021.   
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A  partir  desses  métodos  apontamos  como  aferição  inicial  que  o

efeito vitrine da CPI foi muito benéfico na conversão de novos seguidores.

Apesar  de  alguns  jornalistas  não  seguirem  nenhum  senador,  o

parlamentar menos prestigiado, Jorginho Mello, tem 13 jornalistas entre os

seus seguidores.

Quadro 1 – Acompanhamento do número de seguidores dos
senadores no Twitter

 Membro CPI Espectro político 

Total de
seguidores no

Twitter

Seguidores
jornalistas no

Twitter
Período: 11 de
mai. 21 a 19 de

ago. 21

Período: acesso
único em 19 de

ago. 21
Randolfe Rodrigues (Rede-
AP)
@randolfeap 

oposicionista
declarado

234,9 – 451,9 mil 66

Renan Calheiros (MDB-AL)
@renancalheiros 

independente 176,0 – 237,2 mil 56

Omar Aziz (PSD-AM) 
@OmarAzizSenador

independente 59,7 – 215,2 mil 52

Humberto Costa (PT-PE) 
@senadorhumberto

oposicionista
declarado

218,3 – 286,9 mil 42

Otto Alencar (PSD-BA) 
@ottoalencar

independente 26,5 – 90,4 mil 34

Eduardo Braga (MDB-AM) 
@EduardoBraga_AM

independente 79,9 – 85 mil 28

Eduardo Girão (Podemos-
CE) 
@EduGiraoOficial

próximo ao Palácio
do Planalto

40,6 – 83,1 mil 24

Tasso Jereissati (PSDB-CE)
@tassojereissati

independente 40,9 – 50,9 mil 24

Ciro Nogueira (PP-PI) 
@ciro_nogueira

próximo ao Palácio
do Planalto

17,3 – 33,2 mil 22

Marcos Rogério (DEM-RO) 
@MarcosRogerio

governista declarado 12,3 – 154,8 mil 22

Jorginho Mello (PL-SC)
@jorginhomello 

governista declarado 19,5 – 40 mil 13

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos manualmente do Twitter.

Notamos  também  que  há  uma  relação  positiva  entre  uma  maior

quantidade de seguidores totais do Twitter e de jornalistas aos senadores

mais experientes, com a exceção do senador Marcos Rogério, se por um

lado ele figura abaixo da média de seguidores jornalistas, por outro, ele

ganhou  destaque  na  base  bolsonarista  no  Twitter  mesmo  no  primeiro

mandato no Senado - antes foi deputado federal por Rondônia. Pouco mais

de  três  meses  após  a  primeira  coleta  de  dados  dessa  pesquisa,  há
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números  impressionantes  com  o  crescimento  em  mais  de  140  mil

seguidores (eram 12,3 mil seguidores em 11 de maio de 21) no perfil do

senador que faz a defesa mais incisiva do presidente Jair Bolsonaro nas

reuniões  da  CPI.  Ao  contrário  de  Randolfe  Rodrigues  e  Omar  Aziz,  o

primeiro aumentou os seguidores totais em 217 mil e o segundo em 155,5

mil e são os mais seguidos entre os jornalistas. A seguir uma ilustração

gráfica do Quadro 1 que demonstram esses dados. 

Gráfico 1 – Acompanhamento do número de seguidores dos
senadores no Twitter  

Randolfe Rodrigues
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Fonte: Elaborada pela autora com dados extraído manualmente do Twitter.
 

No geral o seguimento dos jornalistas demonstrou uma inclinação

aos senadores de longa tradição política e também ao núcleo de oposição

ao  presidente.  Quatro  senadores  são  mais  seguidos  pelos  jornalistas:

Randolfe (66), Renan Calheiros (56), Aziz (52), esses são componentes da

mesa  diretora  da  Comissão,  e  Humberto  Costa  (42).  Conforme

levantamento do jornal  Estado de Minas7 todos são parlamentares com

7 Segundo o jornal, Randolfe está no segundo mandato como senador e já foi deputado
federal pelo Amapá. Omar Aziz também no segundo mandato como senador e já foi eleito
governador do Amazonas, deputado estadual e vice-prefeito de Manaus. Já Renan possui
a ficha política  mais longa,  tendo presidido o Senado quatro vezes e está no quarto
mandato no Senado. Também foi  deputado federal constituinte, deputado estadual de
Alagoas  e  ministro  da  Justiça.  Por  fim,  Humberto  Costa,  no  Segundo  mandato  como
senador, foi deputado estadual e federal por Pernambuco e ministro da Saúde. (ESTADO
DE MINAS, online, 22 mai. 2021.  Quem são os 11 senadores que investigarão as
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mais  de  dois  mandatos,  sendo que Renan Calheiros  já  está  na  quarta

legislatura no Senado.

Esses senadores são integrantes do grupo denominado ‘G7’8,  que

inclui  mais  três  senadores  titulares:  Otto  Alencar  (PSD-BA),  Alessandro

Vieira  (Cidadania-SE)  e  Rogério  Carvalho  (PT-SE).  Eles  representam  os

parlamentares de oposição e independentes da Comissão. A esse grupo

também se  alia  os  suplentes  Alessandro  Vieira  (Cidadania-SE),  Rogério

Carvalho  (PT-SE)  e  a  integrante  da  bancada  feminina,  Eliziane  Gama

(Cidadania-MA).

Gráfico 2 – Seguidores jornalistas no Twitter dos senadores 
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Fonte: Elaborada pela autora com dados extraído manualmente do Twitter.

Os sete senadores titulares da Comissão no G7 juntos são seguidos

em média por 43,14 jornalistas da amostra de 98 contas da Globo News e

CNN. Já os quatro governistas titulares na Comissão: Eduardo Girão (24),

ações  do  governo  federal  no  combate  à  pandemia. Disponível  em
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/05/22/interna_politica,1269256/cpi-da-
covid-primeira-versao-do-relatorio-deve-apontar-erros-do-governo.shtml,  acesso  em
22/05/21.)  
8 G1,  online,  02  jun.  2021.  CPI  da  Covid:  grupo  conhecido  como  'G7'  ganha
integrante  da  bancada  feminina. Disponível  em
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/06/02/cpi-da-covid-grupo-
conhecido-como-g7-ganha-integrante-da-bancada-feminina.ghtml, acesso em 02/06/21.  
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Ciro Nogueira (22), Marcos Rogério (22) e Jorginho Mello (13) têm uma

média de 20,25 jornalistas seguidores.      

Ao  detalhar  ainda  mais  esses  dados  temos que os  jornalistas  da

Globo  News  (48  contas)  são  os  que  mais  seguem  ambos  grupos,  no

entanto a média está de 7,75 jornalistas que seguem governistas para

15,42 que seguem os membros do G7. Já as 50 contas da CNN seguem em

média 6,75 e 4,57, respectivamente. E 62% jornalistas da CNN Brasil não

seguem nenhum senador.      

Quadro 2 – Distribuição de seguidores jornalistas dos senadores
no Twitter

Membro Governista 
(4 senadores)

Membro G7 
(7 senadores)

Nenhum Membro

Canal - Total / Média Canal - Total / Média Canal - Total / Média
Globo News - 31 / 7,75 Globo News - 108 / 15,42 Globo News - 16
CNN - 27 / 6,75 CNN - 32 / 4,57 CNN - 31

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos do Twitter.

Interessante  destacar  que  durante  a  pesquisa  dos  perfis  dos

jornalistas (relação das 98  contas  no Apêndice A)  uma mensagem na

biografia  de  alguns  perfis  chamou  a  atenção:  retweetar  não  significa

concordância.  “RT  só  RT,  opiniões  pessoais”  (Jornalista  na  Globonews

@MarceloLins68, 112,4 mil seguidores); “RT não é endosso, as opiniões

são pessoais e seja feliz =)” (Repórter na GloboNews @VictorFerreira, 22,8

mil  seguidores).  De  forma  análoga  consideramos  que  apenas  “seguir”

outro perfil não seja suficiente para determinar espectros políticos.  

A pesquisa em que nos baseamos Mills, Mullan e Foooks (2020) de

jornalistas  da  BBC  já  havia  apontado  as  limitações  da  abordagem

quantitativa adotada: “Na ausência de métodos qualitativos, não somos

capazes de oferecer qualquer insight sobre as motivações dos jornalistas

da BBC na escolha de seguir ou interagir com usuários específicos”. Como

solução eles apontam alguns caminhos: “Também não podemos avaliar a

natureza das interações ou determinar como elas se cruzam com outras

formas de contato (por exemplo, comunicação por telefone / e-mail / face

a face). Pesquisa qualitativa poderia esclarecer essas e outras questões”. 
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Análise de sentimentos

A preparação dos dados para a realização da análise, inclui a análise

de bigramas, trigramas, principais termos e porcentagem do sentimento

com inclinação negativa e positiva e palavras em destaque coletados dos

tweets dos jornalistas a partir de 27/04, data que iniciaram as reuniões da

CPI. Sendo os números de tweets: Camarotti: 2209 tweets, Monica: 2241;

leila: 793; Camila: 1201; Otavio: 874, Eliane:501; Julia: 1315; Thais:1215 e

Daniela: 3200.

A  partir  das  quatro  categorias  estruturadas  na  análise  de

sentimentos, pinçamos o conteúdo que guarda relação com a pandemia, a

partir de dados dispostos na íntegra no Apêndice B.

Quadro 3 – Síntese da Análise de Sentimentos 

bigramas, trigramas principais termos 
com inclinação 
negativa e positiva 

porcentagem 
do sentimento
com inclinação
negativa e 
positiva 

palavras em 
destaque

Ministério Saúde (2), 
atenção governador 
jdoriajr, CPI Covid (2), 
Brasil, Osmar Terra (2), 
milhões doses, relatório 
final CPI, quarto país, 
Eduardo Pazuello, fake 
news, governo Bolsonaro,
Flavio Bolsonaro, Fiocruz 
Butantan, acabar 
pandemia, Otto Alencar, 
abertura mercado, Omar 
Aziz (2), CPI pandemia, 
ajudar superar dor, Luis 
Miranda, fake news, 
presidente Jair Bolsonaro,
Ciro Nogueira, Alessandro
Vieira, presidente câmara
Arthur 

NEGATIVO
rip (3), crime (8), 
criminal (3), zap (5), 
paranoia, marca (2), 
fake (9), sorry (2), 
cruel, marca, vírus (7), 
rival, medíocre, impede
(2), Hang (7), vice (3), 
propaganda (4), strike, 
implode, hack, delay, 
sap, mad, gripe, 
bullying, shame, 
isolated, banal, 
impasse,

59%Negativo
41%Positivo

país, Brasil (5), 
governo (4), 
presidente (4), 
espetacular, 
Bolsonaro (5), 
CPI (5), contra 
(2), Covid, 
mundo, 
Pazuello, 
vacina, 
mercado, saúde

POSITIVO
favor (8), pros (3), valor
(7), thank, defender (7),
popular (3), exemplar, 
genial (2), super (3), 
well, super, brave

 Fonte: Elaborada pelos autores com dados extraídos da análise de sentimentos

     

Como verifica-se, a Análise de Sentimentos converte os enunciados

em sentimentos negativos e positivos, conforme apontado 59% negativo e

41%  positivo.  O  que  podemos  extrair  de  modo  exploratório  é  que  o
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sentimento dos jornalistas no período que coincide com a CPI da Pandemia

tem inclinação para o negativo, sendo recorrente alguns temas, das quais

destacamos aquelas que tiveram pelo menos duas ocorrências: fake (9),

crime (8), Hang (7), vírus (7), propaganda (4), vice (3), impede (2). Por

outro lado, os temas positivos são: favor (8), valor (7), defender (7), pros

(3), popular (3), super (3), genial (2). 

Ao correlacionar as palavras negativas destacadas em uma busca no

site dos veículos  pesquisados (Globo News e CNN Brasil),  os  principais

resultados  contextualizam e  auxiliam a  compreender  o  sentimento dos

jornalistas.  Já  os  principais  termos  com  inclinação  positiva  não  são

possíveis de contextualizar com este procedimento, sendo necessária uma

análise de conteúdo dos tweets.

A  verificação  foi  realizada  com  as  palavras  fake  (news),  crime,

(Luciano)  Hang,  às  quais  foi  possível  uma  leitura  imediata  de  suas

referências  e  portanto  viabilizou  filtrar  as  notícias  mais  relevantes  e

correlatas à CPI da Pandemia, e a partir disso construir um quadro. 

 Tema fake (news)

O relatório  final  da  CPI  da  Pandemia  propõe  projeto  de  lei  para

criminalizar a criação e a divulgação de desinformações, onde a pena seria

maior para fake news sobre saúde pública; também a obrigação de tirar

do  ar  desinformações  sobre  saúde,  segurança,  economia  "ou  outro

interesse público relevante", como explica a notícia “CPI da Covid sugere

projeto para criminalizar criação e divulgação de fake news sobre saúde

pública”9 . A atuação da CPI também é responsável pelo requerimento de

instauração de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, que em sua

live semanal, realizada no dia 21 de outubro, reproduziu trechos de uma

notícia falsa que circulava na internet, associando a vacina contra a Covid-

19 com o desenvolvimento de Aids (Bolsonaro vira alvo de inquérito no

9G1, online, 20 out. 2021. CPI da Covid sugere projeto para criminalizar criação e
divulgação  de  fake  news  sobre  saúde  pública. Disponível  em
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/20/cpi-da-covid-sugere-projeto-para-
criminalizar-criacao-e-divulgacao-de-fake-news-na-area-da-saude.ghtml,  acesso  em  13
dez. 2021.   
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STF por ligar vacina contra Covid à Aids10). A CPI da Pandemia também

concluiu  que uma suposta  organização  foi  criada  para  disseminar  fake

news  durante  a  pandemia,  com  sete  núcleos  de  atuação:  comando;

formulador;  execução  e  apoio  às  decisões;  político;  produção  de  fake

news; disseminação e, por último, financiamento, como noticiado em “CPI

identifica 7 núcleos em suposta organização criada para disseminar fake

news” 11

 Tema crime

Renan  Calheiros,  relator  da  CPI,  indicou  no  documento  final  da

Comissão  que  foram  cometidos  24  crimes  diferentes  e  atos  de

improbidade  administrativa.  Entre  eles,  homicídio,  crimes  contra  a

humanidade,  genocídio  de  indígenas,  corrupção,  fraude  em  licitação,

prevaricação  e  falsificação  de  documentos  (ver  a  notícia   “Minuta  do

relatório final da CPI identifica 24 crimes” 12 ). Não apenas o relatório final,

mas  a  menção  às  ações  criminosas  durante  a  pandemia  foram  uma

constante na CPI. 

 Tema (Luciano) Hang

Luciano Hang, proprietário da rede Havan, prestou depoimento na

CPI  da  Pandemia  por  indícios  de  envolvimento  do  empresário  na

disseminação  e  no  financiamento  da  divulgação  de conteúdo falso  em

redes sociais, além de participação no suposto “gabinete paralelo” e na

propagação  de  remédios  sem eficácia  para  a  Covid-19.  O  depoimento

conturbado de Hang pode ser conferido em “À CPI,  Luciano Hang nega

10G1, online, 03 dez. 2021. Bolsonaro vira alvo de inquérito no STF por ligar vacina
contra  Covid  à  Aids. Disponível  em  https://www.cnnbrasil.com.br/politica/bolsonaro-
vira-alvo-de-inquerito-no-stf-por-ligar-vacina-contra-covid-a-aids/,  acesso  em  13  dez.
2021.   
11CNN Brasil, online, 15 out. 2021. CPI identifica 7 núcleos em suposta organização
criada  para  disseminar  fake  news. Disponível  em
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/cpi-identifica-7-nucleos-em-suposta-organizacao-
criada-para-disseminar-fake-news/, acesso em 13 dez. 2021.   
12G1, online, 19 out. 2021.  Minuta do relatório final da CPI identifica 24 crimes.
Disponível  em  https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/19/minuta-do-
relatorio-final-da-cpi-identifica-24-crimes.ghtml, acesso em 13 dez. 2021.   
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financiar fake news e compor gabinete paralelo” 13. A notícia “CPI da Covid

pede indiciamento de Luciano Hang por incitação ao crime”14 mostra que o

relatório final da CPI pede o indiciamento de Hang por incitação ao crime.

Do  emaranhado  de  palavras,  podemos  também  fazer  algumas

inferências.  Alguns  termos  demonstram  diretamente  relação  com  as

emoções que a pandemia afloram: “acabar pandemia”, “ajudar superar

dor”, “rip”, “marca” (dados da pandemia), “banal”. Ainda aparecem nas

categorias bigramas, trigramas e palavras destaques temas que poderiam

ser  explorados.  Vejamos:  Ministério  da  Saúde,  governador  João  Doria,

Eduardo  Pazuello,  Fiocruz  Butantan,  presidente  Jair  Bolsonaro,  Osmar

Terra, vacina, podemos elaborar uma interligação desses temas quanto à

gestão da crise da saúde na pandemia de Covid-19. Os demais temas:

Otto Alencar,  Omar Aziz,  Luis  Miranda, Flavio Bolsonaro,  Ciro Nogueira,

Alessandro Vieira,  presidente da câmara Arthur Lira,  voltam-se para os

protagonistas políticos na CPI da Pandemia. 

Dessa  forma,  confirmamos  a  Análise  de  Sentimentos  como  uma

ferramenta útil para determinar subjetividades, exclusivamente positivas

ou  negativas,  sobre  o  grupo  pesquisado,  os  jornalistas  de  elite.  Ela

também identifica filtros para que se possa seguir  com a utilização de

outros métodos, como a análise de conteúdo dos tweets para ser mais

assertiva sobre o posicionamento dos jornalistas. 

3 CONSIDERAÇÕES

O nosso interesse pelos estudos de rede de seguidores de jornalistas

no Twitter parte de uma observação cotidiana da relevância do uso da

plataforma  nesse  meio  profissional.  O  uso  do  microblog  no  jornalismo

perpassa toda essa pesquisa e contribui com o arcabouço teórico que têm

13G1, online, 29 out. 2021. À CPI, Luciano Hang nega financiar fake news e compor
gabinete paralelo. Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/politica/cpi-da-covid-ao-
vivo-empresario-luciano-hang-da-havan-presta-depoimento/, acesso em 13 dez. 2021.   
14G1, online, 20 out. 2021.  CPI da Covid pede indiciamento de Luciano Hang por
incitação  ao  crime. Disponível  em  https://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/noticia/2021/10/20/cpi-da-covid-pede-indiciamento-de-luciano-hang-por-
incitacao-ao-crime.ghtml, acesso em 13 dez. 2021.   
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sido  construído  há  décadas,  desde  o  surgimento  da  ferramenta.  A

literatura consultada traz referências teóricas externas e carece de uma

revisão bibliográfica de estudos realizados na academia brasileira.

A pesquisa em que nos baseamos Mills, Mullan e Foooks (2020) de

jornalistas da BBC, no Reino Unido, já havia apontado as limitações da

abordagem  quantitativa  adotada  e  também  sugeriram  que  pesquisas

futuras poderiam investigar isso estendendo a análise à jornalistas que

trabalham em outros países ou em outras partes do panorama da mídia.

Neste  sentido,  a  segunda  parte  da  pesquisa  aplica  a  metodologia  de

análise de sentimentos, que traz novas evidências. 

Contudo, verificamos a limitação da leitura direta dos dados, que

necessitam de uma gramática exclusiva sobre o tema geral para que seja

interpretada. Como exemplo as palavras “marca e fib”, sem uma leitura

atenta ao contexto do campo jornalístico e um arcabouço de informações

divulgadas sobre a pandemia, em específico à CPI da Pandemia, não seria

instantânea a ligação do primeiro termo aos óbitos ultrapassando marcas

numéricas e fib à prestadora de garantias fidejussórias, FIB Bank (não é

um  banco),  envolvida  no  caso  do  contrato  da  vacina  Covaxin.  Neste

sentido, verificamos a necessidade de complementar os dados. 
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VEJO, LOGO EXISTO:
REPRESENTAÇÃO TRANS NA TELENOVELA COMO GATILHO PARA A EMANCIPAÇÃO DO

ESPECTADOR

Mario Luiz de Souza Camelo 1

Alexandre Tadeu dos Santos 2

RESUMO

Em 2017, pela primeira vez na história das telenovelas brasileiras, uma personagem em conflito com
o seu processo de transição de gênero e com a rejeição do próprio corpo, ganhou destaque em uma
trama das 21h da Rede Globo de Televisão: a Ivana, em “A Força do Querer”, telenovela de Glória
Perez. Ao final da trama, a personagem transicionou de gênero, tornando-se Ivan e provocou um
grande debate na opinião pública sobre o assunto e suas implicações. A partir de uma matéria
jornalística publicada no portal de notícias UOL, em 2020, na qual são mostrados três indivíduos que
decidiram fazer a transição de gênero após assistir à novela, o artigo analisa inicialmente a
importância e o alcance do discurso da telenovela no Brasil e a sua propriedade de “embaralhar”
realidade e ficção. Depois, analisará a construção da personagem Ivana e a sua relação com os
conceitos teóricos de representação nas ideias de Stuart Hall (2016), amparados por alguns conceitos
foucaultianos. Constata-se que, graças à representação transgênera na telenovela, e num contexto
inédito, não apenas com uma personagem, mas com uma narrativa complexa e repleta de carga
dramática, foi gerado nos espectadores entrevistados pela matéria um processo definido por
Ranciére (2012) como a “emancipação do espectador”, que significa o poder do espectador de olhar,
interpretar e agir por si mesmo. Partindo desta hipótese, o objetivo é mostrar que a imagem torna-se
um gatilho para o despertar da ação. O ato de olhar e de se sentir representado vai provocar a
visibilidade e a identificação desses espectadores com a personagem, causando profundas mudanças,
que levaram não somente à emancipação, mas também, neste caso, a um próprio processo de
transição de gênero, que também pode ter reverberado em outros contextos. Conclui-se, então, a
importância da aparição desta personagem trans para a identificação, pertencimento e representação
deste grupo social como um todo, evidenciando a urgente necessidade de que mais narrativas trans
estejam inseridas em telenovelas e no audiovisual brasileiro.

Palavras-chave: Transgeneridade; telenovela; audiência; emancipação; representação.
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I SEE, THEREFORE I AM:

TRANS REPRESENTATION IN TELENOVA AS A TRIGGER FOR THE EMANCIPATION OF THE

SPECTATOR

ABSTRACT

In 2017, for the first time in the history of Brazilian telenovelas, a character in conflict with her gender
transition process and with the rejection of her own body, gained prominence in a 9 pm plot on Rede
Globo de Televisão: Ivana, in “ A Força do Querer”, telenovela by Glória Perez. At the end of the plot,
the character transitioned between genders, becoming Ivan and provoked a great debate in public
opinion on the subject and its implications. Based on a journalistic article published on the UOL news
portal, in 2020, in which three individuals are shown who decided to make the gender transition after
watching the telenovela, the article initially analyzes the importance and reach of the telenovela
discourse in Brazil and its property of “shuffling” reality and fiction. Then, it will analyze the
construction of the character Ivana and its relationship with the theoretical concepts of
representation in the ideas of Stuart Hall (2016), supported by some Foucauldian concepts. It appears
that, thanks to the transgender representation in the telenovela, and in an unprecedented context,
not only with a character, but with a complex narrative and full of dramatic charge, a process defined
by Ranciére (2012) was generated in the viewers interviewed by the article. the “spectator's
emancipation”, which means the spectator's power to look, interpret and act for himself. Based on
this hypothesis, the objective is to show that the image becomes a trigger for the awakening of
action. The act of looking and feeling represented will provoke the visibility and identification of these
spectators with the character, causing profound changes, which led not only to emancipation, but
also, in this case, to a very process of gender transition, which also may have reverberated in other
contexts. It is concluded, then, the importance of the appearance of this trans character for the
identification, belonging and representation of this social group as a whole, evidencing the urgent
need for more trans narratives to be inserted in telenovelas and in the Brazilian audiovisual.

Keywords: Transgenderism; telenovela; audience; emancipation; representation.

INTRODUÇÃO: ENFIM, REPRESENTAÇÃO TRANS NA TELENOVELA

As telenovelas são um fenômeno de audiência no Brasil. E, em 2017, pela primeira

vez foi exibida no horário de maior destaque da Rede Globo de Televisão, o das 21h, uma

personagem que vivenciou um processo de transição de gênero, a Ivana, de “A Força do

Querer”. Não somente o processo em si, mas também alguns outros processos que implicam

esta vivência, como a rejeição do próprio corpo, a aceitação familiar e entre amigos, etc.

A novela “A Força do Querer”, de Glória Perez, apresentava, então, uma personagem

que, com o desenrolar da trama, transiciona de gênero, provocando um debate na opinião

pública sobre a transgeneridade naquele momento. É preciso ressaltar o ineditismo que a
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novela trouxe ao abordar a questão da transição de gênero de um personagem, no entanto,

compreende-se que, numa telenovela, nem todas as nuances devidas à questão da

transgeneridade foram evidenciadas, afinal, o discurso da televisão é perpassado por

diversas questões: audiência, anúncios, etc. É importante destacar também que, as tramas

das telenovelas, em sua grande maioria, acompanham a lógica heteronormativa da nossa

sociedade, como por exemplo, ao sempre trazer um casal cisgênero para o espaço de

protagonismo das tramas. Essa lógica reproduz discursos do binarismo, e também, acaba por

estereotipar certos personagens, como os personagens LGBTQIAPN+3. O filósofo e escritor

trans Paul Preciado (2014), um dos principais pensadores contemporâneos das novas

políticas do corpo, gênero e sexualidade, afirma:

A natureza humana é um efeito da tecnologia social que reproduz nos corpos, nos
espaços e nos discursos a equação natureza = heterossexualidade. O sistema
heterossexual é um dispositivo social de produção de feminilidade e masculinidade
que opera por divisão e fragmentação do corpo: recorta órgãos e gera zonas de alta
intensidade sensitiva e motriz (visual, tátil, olfativa…) que depois identifica como
centros naturais e anatômicos da diferença sexual (PRECIADO, 2014, p. 25).

Preciado4 (2014) evidencia esta lógica que, entre outros espaços, também é

reproduzida no discurso visual e social da telenovela, também perceptível em “A Força do

Querer”. Entretanto, esta telenovela, ao menos rompe, em certa medida, com esta lógica, ao

trazer um personagem transgênero, mesmo que alguns aspectos de heteronormatividade

sejam identificados.

O conceito de transgeneridade nesse texto, se liga à proposição da autora trans

4 Paul Preciado publicou o livro “Manifesto Contrassexual” em 2014, ainda enquanto Beatriz. Após a
data de publicação do livro, Beatriz transicionou de gênero, adotando o nome social Paul. A edição na
qual é destacada a citação é de antes da transição de gênero do autor;

3 Atualmente, se usa a sigla LGBTQIAPN+ para denominar os grupos de pessoas que estão inseridos na
classificação queer, seriam: lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queer, intersexo, assexual,
pansexual e pessoas não-binárias. Julga-se importante, já que o assunto é representação, destacar a
maior parte de letras/grupos possível;
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Jaqueline de Jesus (2012),5 que reconhece a diversidade nas formas de se viver o gênero,

ressaltando a distinção de dois aspectos ligados à dimensão transgênero, que são:

1. Identidade (o que caracteriza transexuais e travestis); OU como 2. Funcionalidade
(representado por crossdressers, drag queens, drag kings e transformistas). Há
ainda as pessoas que não se identificam com qualquer gênero. Aqui no Brasil ainda
não há consenso quanto a como denomina-las. Alguns utilizam o termo queer,
outros a antiga denominação andrógino ou, ainda, reutilizam a palavra transgênero.
(JESUS, 2012, p.7).

Assim, segundo a autora, o termo transgênero se refere aos indivíduos que, em sua

identidade ou funcionalidade, não se identificam com os modelos de gênero aos quais foram

designados a partir do seu nascimento. Este termo está em oposição ao termo cisgênero,

que seria um “conceito ‘guarda-chuva’ que abrange as pessoas que se identificam com o

gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento” (JESUS, 2012, p.25).

Esta importante discussão sobre transgeneridade aparece em destaque numa matéria

jornalística publicada no portal de notícias UOL6, em 2020, que mostra três indivíduos que

decidiram fazer a transição de gênero após assistirem “A Força do Querer”.

Assim, a partir de aspectos suscitados pela matéria, pretende-se trazer à tona alguns

pontos para a análise. Inicialmente, a importância e o alcance do discurso da telenovela no

Brasil e a sua propriedade de “embaralhar” realidade e ficção. Depois, a construção da

personagem Ivana e a sua importância enquanto uma personagem trans numa trama cheia

de conflitos pessoais e íntimos, bem como a sua potência de despertar os conceitos de

representação na linguagem descritos por Stuart Hall (2016) e em sua interpretação de

Foucault (1984). E por fim, se constatará que, graças à representação transgênera em “A

Força do Querer”, inserida num contexto inédito, é gerado nos três entrevistados pela

matéria do UOL um processo definido por Ranciére (2012) como a “emancipação do

6 GONZALEZ, Mariana. "A Força do Querer": pessoas trans contam como novela de 2017 os
impactou”. UOL (Universa). 2 out. 2020. Disponível em
<https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/10/02/a-forca-do-querer-pessoas-trans-c
ontam-como-novela-impactou-suas-vidas.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 14 jun. 2022.

5 Jaqueline de Jesus é uma das autoras brasileiras transgêneras mais importantes. Foi pesquisadora
visitante da Duke University (EUA), na qual desenvolve pesquisas sobre saúde mental de minorias
sexuais e de gênero em seis países. Também foi a primeira gestora do Sistema de Cotas para Negras e
Negros da Universidade de Brasília (UnB) e atuou no Ministério do Planejamento (2008-2010) para a
formulação da política nacional de atenção à saúde dos servidores públicos federais.
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espectador”, que significa o poder do espectador de olhar, interpretar, associar as imagens

com lembranças e agir.

A imagem neste caso é, portanto, um gatilho para o despertar da ação nestes três

indivíduos e em quem mais possa ter sido impactado por estas imagens. Imagens estas que,

segundo Didi-Huberman (2012), têm o poder de “arder”. Nestes espectadores, o ato de

olhar, de se sentir representado, e de se reconhecer numa trama de uma telenovela pela

primeira vez, vai provocar a visibilidade e a identificação com a personagem, causando

profundas mudanças, que levam não somente à emancipação, mas, neste caso, também a

um próprio processo de transição de gênero. Ao final, pretende-se destacar a importância e

a urgente necessidade de que mais narrativas transgêneras estejam inseridas em

telenovelas, despertando novos processos de representação e, consequentemente, de

emancipação.

É importante ressaltar que o objetivo aqui não é aprofundar a abordagem da

personagem pela autora. No momento em que a telenovela foi exibida, Glória Perez foi

muito contestada por ativistas e associações que defendem a causa trans e travesti pelo fato

de ter escolhido uma atriz cisgênera para interpretar uma personagem transgênera,

reforçando um conceito e um movimento presente em todas as áreas do conhecimento,

inclusive no audiovisual e na academia, conhecido como transfake. O transfake é

caracterizado por trazer pessoas cisgêneras interpretando ou colocando-se no lugar de

pessoas trans, o que, segundo teóricos e artistas7, reforça a invisibilidade desse grupo social,

que já ocupa um lugar de marginalização na sociedade brasileira.

Também é válido elucidar que, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e

travestis no mundo. De acordo com o dossiê “Assassinatos e Violências Contra Travestis e

7 Em entrevista ao portal IG sobre o assunto, a atriz e pesquisadora Renata Carvalho, fundadora do
Movimento Nacional de Artistas Trans (Monart), explicou que o transfake nasce a partir de uma
comparação com o blackface, que é uma prática racista na qual atores brancos pintam o rosto de
preto, fingindo ser negros, para fazer comédia sobre pessoas negras. Diferentemente do blackface, o
transfake não ocorre somente na comédia, mas também no drama, quando personagens
transgêneros são interpretados por pessoas que não são trans, sem fidelidade à realidade e
alimentando estereótipos.
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Transexuais Brasileiras em 2021”8, publicado em janeiro de 2022 pela Antra, a Associação

Nacional de Travestis e Transexuais, no ano de 2021, aconteceram pelo menos 140

assassinatos de pessoas trans, sendo 135 travestis e mulheres transexuais, e 5 casos de

homens trans e pessoas trans masculinas. Ainda segundo o dossiê, o Brasil, pelo 13º ano

consecutivo, é o país que mais mata pessoas transgêneras em todo o mundo.

Estes dados não serão objeto de análise, mas ao falarmos de pessoas trans e travestis,

é necessário trazer todo o contexto macro em que elas estão inseridas à tona, para que se

possa avaliar o cenário como um todo. É válido citar que, na trajetória de personagens trans

e LGBTQIAPN+ na telenovela brasileira, sempre houve certa tendência ao jocoso, às piadas e

ao envolvimento destes personagens com núcleos de humor e que narrativas realistas nem

sempre têm lugar.

Esse artigo tocará algumas das questões descritas acima e é escrito por uma pessoa

LGBTQIAPN+ cisgênera, que tem pelas temáticas trans uma forte empatia e causa. No

entanto, a análise será feita a partir do prisma da cisgeneridade, o que poderia ser

considerado por alguns como transfake acadêmico. Isso por si só já é uma problemática e um

paradoxo. Ainda assim, leva-se adiante a pesquisa com o objetivo de contribuir para a análise

acadêmica da representação de pessoas trans em telenovelas, de clamar pela urgente

necessidade de mais equidade e naturalização da presença trans e de suas narrativas em

telenovelas e, por fim, de denotar que, de fato, precisamos de mais destaque para as

narrativas transgêneras não somente nas telenovelas, mas no audiovisual brasileiro como um

todo.

1 A TELENOVELA E O SEU PODER DE CRIAR NARRATIVAS E DE MISTURAR FICÇÃO E
REALIDADE

“A Força do Querer”, novela de 172 capítulos, trouxe em destaque a trajetória de

Ivana9que, ao final da novela, transiciona de gênero, tornando-se Ivan. No momento em que

foi exibida, a novela provocou um grande debate na opinião pública sobre a transgeneridade.

9 Ivana foi interpretada pela atriz Carol Duarte, estreante na TV até então.

8 Dossiê assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2021 / Bruna G.
Benevides (Org). – Brasília: Distrito Drag, ANTRA, 2022. Link:
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf Acessado em 9/6/2022.
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Pela primeira vez na história da telenovela brasileira, o Brasil acompanhou não apenas o

processo de transição de gênero de uma personagem, mas ainda outros processos que

atingem sua subjetividade: a repulsa pelo próprio corpo, a aceitação e a identificação do

outro gênero, o entendimento da identidade de gênero diferente da que nasceu, como

sugere a figura 1, que mostra a cena em que Ivana se olha no espelho e busca entender

quem é, pois ela está em um corpo feminino e sua identidade de gênero não condiz com o

seu corpo. Uma personagem trans e com conflitos reais desta população, aparecia

diariamente e pela primeira vez ao público, no horário de maior destaque da emissora líder

em produção de telenovelas, mostrando os altos e baixos que um indivíduo que não se

identifica com o gênero biologicamente definido vivencia.

Figura 1: Print da cena da novela em que Ivana se olha no espelho e procura se entender

Fonte: Rede Globo de Televisão

O gênero televisivo da telenovela carrega um importante papel social, perceptível em

sua história. O primeiro capítulo de uma telenovela exibido no Brasil foi em 1951, pela TV

Tupi, com o início de “Sua Vida me Pertence”. Esse título já sugeria, na década de 50, uma

relação com a audiência que, ao longo de mais de 70 anos seguintes, se mostraria

duradoura, íntima e capaz de provocar profundas transformações. A telenovela cumpriu - e

segue cumprindo - uma trajetória de sucesso sem precedentes na história da televisão
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brasileira, especialmente na Rede Globo de Televisão, onde tornou-se um gênero único no

mundo, capaz de alcançar milhões de telespectadores e engaja-los em suas tramas

folhetinescas, mas também capaz de produzir narrativas, tendências de comportamento e de

afetar profundamente o imaginário coletivo e a opinião pública.

Santos (2013, p.25) afirma que a telenovela “é um sucesso sem precedentes que

produz narrativas capazes de seduzir uma cativa audiência habituada a acompanhar cerca de

200 capítulos exibidos em seis dias por semana”. Mas para entender esse fascínio e essa

função de “espelho da realidade” na audiência, que pode chegar a provocar profundas e

reais transformações, precisamos buscar entender brevemente o processo de criação dos

gêneros das telenovelas.

A partir de 1969, a Rede Globo de Televisão começa a investir em tramas realistas,

trazendo conteúdos, e personagens que se assemelham à realidade brasileira. Esse

movimento segue até meados dos anos 1990, quando a emissora passa a produzir novelas

“naturalistas”, em oposição ao romantismo folhetinesco, numa espécie de retrato fiel da

sociedade, como afirma Santos (2013):

Mantendo as características primeiras do gênero que lhe deu origem - o
melodrama, com o objetivo de ensinar algo, como as tradicionais lições de moral
presentes no folhetim clássico que sempre punia o vilão e exaltava os heróis - a
telenovela passou a incorporar uma ação pedagógica explícita (Lopes, 2009),
sobretudo no início dos anos 90, quando apresenta os temas sociais de maneira
mais deliberada. (SANTOS, 2013, p.39).

Assim, as telenovelas passam a reproduzir em suas tramas dilemas sociais, trazendo

para o debate na imprensa e na opinião pública temas que, até então, poderiam ser

considerados tabus. Foi assim com o beijo gay em “América” (2005), também de Glória

Perez; com a violência contra mulheres em “Mulheres Apaixonadas”10 (2003); com o

poliamor em “Segundo Sol”11 (2018), entre tantos outros assuntos que, ao aparecerem nas

telenovelas e ao serem vistos pela audiência, provocaram processos de debate e

consequentes e possíveis mudanças sociais.

Em 21 de setembro de 2020, “A Força do Querer” retornou ao horário nobre da Rede

Globo de Televisão, devido à pandemia de covid-19. Impossibilitada de gravar novas novelas

no período, a emissora decidiu, então, reprisar grandes sucessos. A história de Ivan/Ivana

11 Novela de autoria de João Emanuel Carneiro

10 Novela de autoria de Manoel Carlos

237



teve uma segunda chance de ir ao ar e ganhar novo destaque. Uma matéria publicada no

portal de notícias UOL, em 2 de outubro de 202012, sob o título: “A Força do Querer: pessoas

trans contam como novela de 2017 os impactou”, assinada pela jornalista Mariana Gonzalez,

mostra depoimentos de três indivíduos transexuais que ressignificaram suas vidas, seus

corpos e suas histórias, a partir do momento em que assistiram à novela em 2017. Assim

como a Ivana, eles identificaram na trama o mesmo processo pelo qual estavam passando.

Os personagens da matéria do UOL citam, entre outros depoimentos, que, antes da

novela, "se sentiam perdidos" (UOL, 2020) e que, pela primeira vez, entenderam quem eram,

ao se verem na personagem. Uma das histórias retratadas na matéria é a de Ana Carolina

Apocalypse, de 59 anos que, após se casar, ter uma filha e se divorciar sem entender muito

bem o motivo da separação, passou pela transição de gênero aos 59 anos. Em seu

testemunho, na entrevista, ela conta que sempre se sentiu uma mulher, mas foi perto de

completar seis décadas de vida, ao assistir "A Força do Querer" pela primeira vez, que ela

percebeu que não era "nem travesti, nem viado" (UOL, 2020), palavras que conhecia até

então, mas uma mulher trans. Ana Carolina Apocalypse afirma:

Enquanto a personagem da Carol Duarte, a Ivana, que se identificava como Ivan, faz
mastectomia e sonha em poder nadar sem camiseta na praia, eu sentia o oposto,
sentia falta dos seios que eu não tinha. Ela tinha repugnância de se ver com seios,
eu tinha repugnância da ausência deles e me perguntava 'onde estão meus seios?".
Eu consegui entender quem eu era e falar "caramba, eu sou transgênero”. (UOL,
2020).

A constatação também parte de outro personagem da matéria: Nathan Ribeiro de

Azevedo, de 31 anos. Formado em Psicologia e, portanto, supostamente familiarizado com

termos como "transexual" e "identidade de gênero". Mesmo assim, conforme explicita a

matéria publicada no Portal UOL, só diante das cenas de Carol Duarte rejeitando o próprio

corpo na trama global que ele entendeu que essas palavras que aprendeu na graduação

diziam respeito à sua vida fora das salas de aula. Nathan afirma:

Eu não sabia que era trans, mas me sentia muito tocado com as cenas da Ivana,
aquilo mexia muito comigo. Mas mexia de uma forma que nada nunca tinha mexido

12 GONZALEZ, Mariana. "A Força do Querer": pessoas trans contam como novela de 2017 os
impactou”. UOL (Universa). 2 out. 2020. Disponível em
<https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/10/02/a-forca-do-querer-pessoas-trans-c
ontam-como-novela-impactou-suas-vidas.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 14 jun. 2022.
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antes. Eu me identificava com aquilo mesmo sem saber, me via através da Ivana,
principalmente com os sentimentos em relação ao próprio corpo. Eu vivi isso, de
uma forma bem menos agressiva — a novela mostra ela socando os peitos, por
exemplo — mas o sentimento de que aquele corpo não me pertencia era o mesmo.
A novela foi o que me abriu os olhos. Antes disso eu era uma menina, mas sempre
me senti diferente, nunca me senti normal. Não tinha nenhum tipo de vaidade, não
gostava do meu corpo, nunca me enxerguei, eu me olhava no espelho e não
reconhecia a pessoa que eu era. Eu me vi representado nas frustrações, no medo da
família não aceitar. (UOL, 2020).

Os trechos transcritos da matéria ressaltam esse “despertar”, que se dá por meio do

contato com a representação na telenovela. Os entrevistados viram na televisão de suas

casas uma história parecida com as suas. Pela primeira vez, a jornada de uma personagem

em busca da mudança de gênero foi mostrada para a enorme audiência de uma telenovela.

Pela primeira vez, um grupo de pessoas saiu do lugar do invisível para o visível, tendo seus

dramas e suas perspectivas retratadas pela dramaturgia dos folhetins. Pela primeira vez, eles

se sentiram representados. E esse é um caminho sem volta. É um caminho de mudança. É

um primeiro passo para uma mudança que pode, aos poucos, gerar novas mudanças de

discurso e de poder.

1.1 A REPRESENTAÇÃO E COMO ELA ATUA NA NOVELA ‘A FORÇA DO QUERER’

Segundo a etimologia da palavra, representação vem do latim repraesentare, que

pode significar tornar presente, manifesto; apresentar novamente; trazer à presença de

alguém; tornar presente uma abstração em um objeto por meio dele; substituir um objeto

por outro; antecipar um evento ao trazê-lo para o presente.

Mas o assunto é muito mais complexo do que apenas a definição do dicionário.

Parte-se da perspectiva de Hall (2016) ao discutir a representação a partir da linguagem.

Segundo o autor:

[A linguagem] opera como um sistema representacional. Na linguagem, fazemos
uso de signos e símbolos - sejam eles sonoros, escritos, imagens eletrônicas, notas
musicais e até objetos - para significar ou representar para outros indivíduos nossos
conceitos, ideias e sentimentos [...] A representação pela linguagem é portanto,
essencial aos processos pelos quais os significados são produzidos. (HALL, 2016, p.
18).
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Ainda na perspectiva da linguagem, Hall também traz à tona definições sobre a

cultura e sobre como ela pode influenciar a identidade, o pertencimento e o sentido que

damos aos significantes por meio da representação.

A cultura se relaciona a sentimentos, a emoções, a um senso de pertencimento,
bem como a conceitos e a ideias. A expressão do meu rosto pode até ‘revelar algo’
sobre quem eu sou (identidade), o que estou sentindo (emoções) e de que grupo
sinto fazer parte (pertencimento). Ela pode ser “lida” e compreendida por outros
indivíduos mesmo que eu não tenha a intenção deliberada de comunicar algo
formal como “uma mensagem”, e ainda que o outro sujeito não consiga perceber
de maneira muito lógica como chegou a entender o que eu estava “dizendo”. Acima
de tudo, os significados culturais não estão somente na nossa cabeça - eles
organizam e regulam práticas sociais, influenciam nossa conduta e
consequentemente geram efeitos reais e práticos. (HALL, 2016, p.20).

Hall (2016) deixa claro nesta afirmação que a cultura promove a regulação das

práticas sociais e que, mesmo que o indivíduo não se dê conta, ela gera efeitos reais e

práticos na vida. Assim, a representação é uma espécie de motor nessa engrenagem,

gerando identificação e sensação de pertencimento entre os receptores, ao serem

impactados por tais mensagens. Na linguagem, então, as coisas passam a ter sentido pela

representação, pela maneira como as representamos, pelas palavras que usamos para nos

referirmos a algo ou alguém, pelas histórias que contamos a seu respeito, pelas imagens que

criamos de certas pessoas ou assuntos, pela maneira como as classificamos, ou seja, pelo

sentido que damos às coisas.

Essa “lógica da representação” pela linguagem se aplica diretamente às telenovelas.

Assim, os assuntos abordados podem levantar interesse nacional ao serem representados

nas tramas ficcionais. E não estamos falando de um alcance ínfimo. Ao analisarmos o alcance

da personagem Ivana, de “A Força do Querer”, estamos nos referindo a uma audiência de

uma telenovela que atinge uma média de 35 pontos no Ibope e cerca de 54% de share entre

todos os televisores do país em 2017, segundo matéria publicada no portal Veja.com13. Ainda

segundo a matéria, cada ponto na medição do Ibope equivale a cerca de 260 mil domicílios,

cada um com cerca de três moradores em média, um total de avassaladores 27 milhões de

brasileiros.

13 Com “A Força do Querer”, Globo ganha quase dez pontos no Ibope. Brasília: Veja.com, 2027 Link:
https://veja.abril.com.br/cultura/com-a-forca-do-querer-globo-ganha-quase-dez-pontos-no-ibope/
Acessado em 9/6/2022.
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Ainda dentro dos conceitos de representação, Hall (2016) também analisa pontos da

filosofia foucaultiana sobre o assunto. Segundo o autor, Foucault (1984) usa a palavra

representação em um “sentido mais restrito” (HALL, 2016, p.88). Para Foucault, o que

preocupava não era a produção de sentido da abordagem semiótica ou na abordagem da

linguagem, como já vimos, mas sim a produção de conhecimento, que ele chamou de

discurso.

“Seu projeto, disse ele, era analisar ‘como seres humanos se entendem em nossa

cultura’ e como o nosso conhecimento sobre ‘o social, o indivíduo a ele incorporado e os

sentidos compartilhados’ vem a ser produzido em diferentes períodos” (FOUCAULT apud

HALL, 2016, p.88). Assim, o olhar de Foucault (1984) está muito mais relacionado às relações

de poder e não às relações de sentido. Hall (2016), ao analisar as ideias foucaultianas,

destaca alguns prismas: o discurso, o poder, o conhecimento e o sujeito.

Ao se comparar esses pontos à telenovela “A Força do Querer”, entende-se como a

representação passa por eles. Primeiro, pelo discurso. Para Foucault, o discurso constrói o

assunto, definindo e produzindo os objetos do nosso conhecimento, bem como a forma

como um assunto pode ser debatido e explicado. Em suma, o discurso produz os objetos de

conhecimento. O discurso, então, seria a telenovela e a decisão da autora de ter uma

personagem que vai vivenciar a transição de gênero.

Já as perspectivas do poder e do conhecimento/sujeito têm a ver com um outro

conceito criado por Foucault, o regime da verdade. “Cada sociedade tem seu regime de

verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz

funcionar como verdadeiros” (FOUCAULT, 1984, p.10). Para ele, o poder “não funciona na

forma de uma cadeia; ele circula. Ele nunca é monopolizado por um centro. Ele é implantado

e exercido por uma organização, como uma rede” (FOUCAULT, 1984, p.98). Assim, pelas

palavras do autor, podemos entender que o poder e o conhecimento, neste caso, se

associam à Rede Globo de Televisão, emissora hegemônica no Brasil com o poder de produzir

discurso e conhecimento por meio da telenovela, direcionando os telespectadores ao

recebimento da mensagem e à sua consequente propriedade de produzir sentido e

representação.

A análise de Hall (2016) sobre a obra de Foucault (1984), no prisma da representação,

também traz à tona conceitos de posição do sujeito. Para ele, o próprio discurso produz

sujeitos, que seriam “figuras que personificam fórmulas particulares de conhecimento que o
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discurso produz” (HALL, 2016, p.99). Essas figuras produzem lugares, as chamadas posições

de sujeito, que seriam espaços “onde seus significados e entendimentos específicos fazem

sentido” (HALL, 2016, p.100).

Essa abordagem tem implicações radicais para a teoria da representação porque
sugere que os próprios discursos constroem as posições de sujeitos de onde eles se
tornam inteligíveis e produzem efeitos. Os indivíduos podem se distinguir por suas
características de classes sociais, gêneros, “raças” e etnias (dentre outros fatores),
mas não serão capazes de captar o sentido até que tenham se identificado com
aquelas posições que o discurso constrói, sujeitando-se às suas regras, e então se
tornando sujeitos de seu poder/conhecimento (HALL, 2016, p.100).

Esse trecho é o ponto crucial para entendermos o que acontece quando um

personagem trans é inserido num lugar de destaque numa telenovela. Ao ter sua história -

com suas idiossincrasias e complexidades - contada em posição de destaque na maior

atração de entretenimento da maior emissora do país, a Ivana de “A Força do Querer”

torna-se um gatilho para despertar no público noções reais de poder, pertencimento,

identificação e, claro, representação. Certamente, não se aplica a todo o público que assistiu

à telenovela, mas de uma parcela que quase nunca se vê representada num espaço televisivo

e com um discurso que, de fato, produz sentido e gera identificação. Uma parcela da

população comumente inserida em lugares de marginalização e de invisibilidade e também

estamos falando de personagens que, normalmente, são representados em contextos

caricatos e estereotipados na dramaturgia televisiva.

Para Carvalho e Lima (2012, p. 58), estereótipo é “uma simplificação acentuada das

características de um objeto, cena, situação, pessoa ou grupo cultural, étnico ou social”. E,

por vezes, é o responsável por construir narrativas que objetificam e reduzem grupos sociais,

constituindo uma espécie de “realismo artificial”. Para as autoras, as imagens podem ser

responsáveis pela construção de narrativas que objetificam e reduzem grupos sociais.

Assim, as imagens não são inocentes. Elas têm potência em seu discurso e em seu

público-alvo, a audiência. Mas o que pode acontecer quando pessoas trans encontram

imagens que as representam?

1.2 A REPRESENTAÇÃO É O GATILHO PARA A EMANCIPAÇÃO DO ESPECTADOR
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A representação, na perspectiva proposta por Hall (2016), se configura como um

gatilho para aquilo que Rancière (2012) chama de “emancipação do espectador”. Para ele,

A emancipação, por sua vez, começa quando se questiona a oposição entre olhar e
agir, quando se compreende que as evidências que assim estruturam as relações do
dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura de dominação e da sujeição. 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 o
intelectual. Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com
muitas outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. 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 e
associar essa pura imagem a uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou.
Assim, são ao mesmo tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do
espetáculo que lhes é proposto. (RANCIÉRE, 2012, p. 17).

Ranciére (2012), então, afirma que olhar é a primeira ação importante para a

emancipação do espectador, para o agir. Assim, ter em quem se inspirar, ter alguém que vive

os mesmos dramas para olhar e, consequentemente, refletir e despertar a ação individual é

o ponto de virada para uma nova realidade, uma realidade na qual o espectador age e

participa. Neste novo lugar, o espectador vai agir e se emancipar ao se reconhecer pela

primeira vez numa imagem, como se identificou nos testemunhos dos entrevistados pela

matéria do UOL.

A personagem Ivana foi, então, o gatilho que despertou a imaginação. Que despertou

uma análise sobre si mesmo em indivíduos que já viviam questões prévias referentes à

mudança de gênero, como as pessoas entrevistadas na matéria. Estes indivíduos foram,

enfim, representados e reviveram a trama, à sua maneira, com seu próprio agir, com seu

“próprio poema”. O limite e as nuances entre ficção e realidade, assim, tornam-se ainda mais

complexos e sensíveis, quando pensamos nas possibilidades e nas profundas mudanças que

a representação pode promover. Para Rancière, a arte:

Não é a transmissão do saber ou do sopro do artista ao espectador. É essa terceira
coisa de que nenhum deles é proprietário, cujo sentido nenhum deles possui, que
se mantém entre eles, afastando qualquer transmissão fiel, qualquer identidade
entre causa e efeito. (RANCIÉRE, 2012, p.20).

Apesar do contexto aqui ser comunicacional e não artístico, percebe-se a existência

dessa terceira coisa, que poderia ser a representação? O que podemos afirmar é que a
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emancipação por meio da imagem provoca um embaralhamento da fronteira entre os que

performam e os que olham. Ela pode ser encarada, então, como uma espécie de

reapropriação do ser humano consigo mesmo, com sua própria análise, graças ao efeito de

olhar e de entender na arte um processo próprio.

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. Esse poder comum
da igualdade das inteligências liga indivíduos, faz com que eles intercambiem suas
aventuras intelectuais, à medida que os mantêm separados uns dos outros,
igualmente capazes de utilizar o poder de todos para traçar seu caminho próprio.
(RANCIÉRE, 2012, p. 21).

A personagem Ivana, apesar de ser uma representação na trama televisiva, se

aventurou, transicionando de gênero, e tornando-se Ivan. Os entrevistados também se

aventuraram e transicionaram, adotando novas identidades de gênero: Henrique, Ana

Carolina e Nathan. Assim, eles se viram na representação, gerando esse gatilho para que

criassem um outro rumo para si mesmos. Desse modo, a visibilidade dessa temática na

novela faz compreender, no interior dessas pessoas, o que é ser uma pessoa trans, “até

porque é comum que uma pessoa trans, antes de entender que é trans, pense que é gay ou

lésbica, e são coisas diferentes. A novela traz esse conhecimento”, como afirma Nathan na

matéria.

Trazer o conhecimento, trazer a representação, trazer o visível. A população trans vive

a invisibilidade de seus corpos. Torná-los visíveis, representá-los, é, assim, o processo que

pode despertar novas emancipações. Na matéria do portal UOL, há apenas uma amostra do

que isso pode provocar na audiência. Se milhões de pessoas assistiram à telenovela, é

possível que mais indivíduos tenham vivido processos semelhantes de emancipação,

chegando, inclusive, à transição de gênero.

Com esse poder transformador, percebe-se a força das imagens, o que para

Didi-Huberman (2012) é a propriedade que elas têm de “tocar o real” ou “fazer arder”, ou

seja, afetar o outro. Nesse sentido, não são apenas um recorte visual ou uma representação

de algo. Isso abre as imagens como gatilhos, como possibilidades de despertar a reflexão, de

“arderem” e de provocarem mudanças. Didi-Huberman (2012) nos alerta para a força da

imposição das imagens em todos os aspectos de nossas vidas e a sua potência.
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Porque a imagem é outra coisa que um simples corte praticado no mundo dos
aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis
tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos,
heterogêneos entre eles – que não pode, como arte da memória, não pode
aglutinar. É cinza mesclada de vários braseiros, mais ou menos ardentes.
(DIDI-HUBERMAN, 2012, p.216).

A imagem, então, leva a uma curiosidade, a um movimento de aproximação, “é

preciso acercar o rosto à cinza” (Didi-Hubeman, 2012, p.216). São as imagens que

conseguem causar efeitos que mudam o olhar e a paisagem futura do possível.

Nisto, pois, a imagem arde. Arde com o real do que, em 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 (...). 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. (DIDI-HUBERMAN,
2012, p.216).

Segundo o autor, as imagens então, têm a propriedade de “arder” e de reverberarem

em outros contextos e até mesmo em tempos anacrônicos. Assim, seria possível dizer que as

imagens de “A Força do Querer” possam ter ardido em outros indivíduos, em outros

contextos e em outros espaços de tempo, provocando transformações e novas transições.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A associação da representação, baseada na análise de Hall (2016) e nas ideias de

Foucault (1984), como gatilho para a emancipação e para um novo “arder”, funciona, então,

como um pano de fundo para um assunto urgente: a invisibilidade da população trans, a falta

de protagonismo de histórias e narrativas de pessoas transgêneras na televisão brasileira, e

ainda, a urgente necessidade de espaço para essas pessoas na teledramaturgia brasileira.

Vivendo realidades difíceis e, em sua maioria, relacionadas à marginalização, as

pessoas trans necessitam de representação, necessitam de espaços em instâncias diversas,

necessitam ser vistas e representadas.

Após a Ivana de “A Força do Querer”, nenhuma outra personagem com dilemas

parecidos foi retratada novamente nas telenovelas da Rede Globo de Televisão. Nenhuma
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outra obra deu protagonismo a uma personagem trans, tornando visível o processo da

transição. Assim, como será possível que novos processos de emancipação e novos

“incêndios” sejam gerados, sem que estas pessoas estejam, de fato, representadas na ficção?

Muito se fala em inclusão da população LGBTQIAPN+, mas pouco se vê desta inclusão na

televisão e na telenovela brasileira. A população trans continuará à margem, caso a

representação destas pessoas não mude, de fato, no imaginário da população brasileira.
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GT 04 – Jornalismo, Mídias e Direitos Humanos

IDENTIDADE E SEXUALIDADE NA CULTURA DO BUMBA MEU BOI NOS TERREIROS VIRTUAIS
SOCIAIS

Antônio Jorlan Soares de Abreu

RESUMO

O artigo apresenta uma percepção sobre o perfil identitário e a exposição erotizada dos corpos dos
brincantes de Bumba Meu Boi de Orquestra, assinalado por imagens que circulam na rede social
Instagram, conduzindo a um movimento apelativo/convidativo para novos seguidores, bem como
salvar, curtir, realizar comentários e compartilhamentos. Em meio a pandemia e a suspensão das
apresentações nos terreiros físicos, a rede social virtual tornou-se uma forte aliada para a circulação
da cultura do boi, configurando-se como terreiro virtual, com a manifestação de lives e momentos de
#tbt. O método utilizado foi a observação netnográfica dedutiva/indutiva, de uma companhia
brincante de boi, categorizada como sotaque de orquestra, que dentro da cultura do boi é tida como
a derivada da etnia branca, além da bibliográfica. A cultura do bumba meu boi no Maranhão é
derivada do hibridismo do negro, indígena e o branco europeu, o que faz tecer um movimento
presente no processo identitários dos povos, que sofre influência do meio, passa por
transformações/adaptações ao logo de sua existência como forma de congregar permanência,
participação e comunicação através no tempo, mas também tendo influências do poder público, do
ser social e dos avanços tecnológicos. No caso aqui em especial, a rede social no ambiente virtual
instagram. O presente trabalho reverbera no diálogo das lógicas comerciais, que encontram-se
pautadas no espaço do turismo como também de expressiva representação totêmica do setor
público, com a finalidade de legitimação de sua imagem aliada a cultura, conjunto de associações
imagéticas representativas. Mais adiante sublinho sobre a aparência estética, pautando em autores
que discorrem a respeito dos olimpianos e da lógica da sociedade dos meios e sociedade em
midiatização, no qual faço a comunhão com a personificação narcísica dos grupos de bumba meu boi
que aos poucos deixa em segundo plano os personagens principais e dão evidência de protagonista
aos figurantes. Fica então salientado o amálgama cultural, movimentos sociais e meios midiáticos
reconfigurando o folguedo, porém preservando sua essência.

Palavras-chave: Rede Social; Instagram; Circulação Midiática; Covid-19.

IDENTITY AND SEXUALITY IN THE CULTURE OF BUMBA MEU BOI IN VIRTUAL PLACES

ABSTRACT

The article presents a perception about the identity profile and the eroticized exposure of the bodies

of the players of Bumba Meu Boi de Orquestra, marked by images that circulate on the social network
Instagram, leading to an appealing/inviting movement for new followers, as well as saving, enjoying ,
make comments and shares. Amid the pandemic and the suspension of presentations in physical
terreiros, the virtual social network has become a strong ally for the circulation of the ox culture,
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configuring itself as a virtual terreiro, with the manifestation of lives and moments of #tbt. The
method used was the deductive/inductive netnographic observation of an ox playing company,
categorized as an orchestral accent, which within the ox culture is considered to be derived from the
white ethnicity, in addition to the bibliography. The culture of bumba meu boi in Maranhão is derived
from the hybridity of black, indigenous and white Europeans, which makes a movement present in
the identity process of the peoples, which is influenced by the environment, undergoes
transformations/adaptations throughout its existence. as a way of bringing together permanence,
participation and communication over time, but also having influences from public power, the social
being and technological advances. In the case here in particular, the social network in the virtual
environment instagram. The present work reverberates in the dialogue of commercial logics, which
are based on the tourism space as well as on the expressive totemic representation of the public
sector, with the purpose of legitimizing its image allied to culture, a set of representative image
associations. Further on, I emphasize the aesthetic appearance, based on authors who talk about the
Olympians and the logic of the society of the means and society in mediatization, in which I make
communion with the narcissistic personification of the bumba meu boi groups that little by little
leaves in second place. the main characters and give evidence of the protagonist to the extras. It is
then highlighted the cultural amalgam, social movements and media media reconfiguring the revelry,
but preserving its essence.

Keywords: Social Network; Instagram; Media Circulation; Covid-19.

1 INTRODUÇÃO

Os grupos de Bumba Meu Boi no Maranhão apresentam algumas particularidades

que os conduzem em categorias distintas, apesar de existirem as repetições de alguns

instrumentos musicais, mas, o conjunto dos batalhões personificam suas identidades. É

preciso ter presente que a cultura do Boi ganhou atravessamentos midiáticos a partir de

elementos hibridizados da comunicação e dos setores econômicos e atitudes da gestão

pública, os quais serão abordados mais adiante.

O objetivo é apresentar o perfil identitário dos bois de orquestra e a percepção

quanto às postagens licenciosas dos brincantes do Boi na rede social Instagram. Há mais de

cem grupos e/ou companhias de Boi somente na cidade de São Luís do Maranhão dos quais

são representados de acordo com seus sotaques (aspecto de expressão concebida pelas

vestimentas, coreografias, instrumentos definidos e harmonia das toadas/músicas). Os mais

afamados são constituídos em um número de cinco: Baixada, Costa de Mão, Matraca,

Orquestra e Zabumba.

Esta cultura que tem em sua genealogia o ciclo econômico do gado, vindo das

fazendas da Bahia que adentra pelo sul do Piauí e avança pelo sudeste do Maranhão, fixa

morada nestes estados, e da labuta com os animais e suas crenças e lendas populares o
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sertanejo desenvolve a brincadeira do Boi, como forma de agradecer aos santos do mês de

junho pelas boas colheitas e pedir bênçãos para as plantações vindouras.

Ao longo do tempo se consagrou enquanto cultura nordestina, e incorporada às dezenas de

outras mais que se apresentam de forma imagética dentro de cada estado da região

nordeste, bem como ocorre nas demais regiões do Brasil.

O Bumba Meu Boi, também conhecido no Maranhão como: Boi e Bumba Boi tem sua

origem no estado do Piauí, esta disputa natalícia tem gerado grandes debates entre os

boieiros e historiadores, bem como a produção de inúmeros trabalhos acadêmicos.

A pesquisadora Pedrazani (2010, p. 44) em sua tese, circula pelos caminhos do

Bumba Meu Boi no Piauí, e traz como fala de um de seus entrevistados a afirmação que “[...].

A cultura do Nêgo Chico é nossa e a cultura do boi também, mas muita gente diz que é do

Maranhão. Porque desde que eu me entendi no mundo o boi é do Piauí”. Esta fala não ecoa

isoladamente, ela urra em vários outros diálogos mantidos e atravessa a academia como

forma de materializar a sua identidade.

Por outro lado, o estado do Maranhão, soube divulgar muito bem a imagem do

folguedo do Bumba Meu Boi, transformando sua circulação em símbolo totêmico,

constituindo sua marca de tal forma que somente através de pesquisas foi/é possível

identificar que sua origem não está fundamentada deste lado do Rio Parnaíba.

O estado do Piauí, por sua vez, em função do avanço de trabalhos acadêmicos e a

disseminação do conhecimento através de contação de histórias, das produções dos imortais

da Academia Piauiense de Letras (APL) e da cultura popular nas escolas piauienses,

desenvolvidas desde o pré-escolar, reforçada principalmente durante o período que

antecede as festas juninas, vem reconstruindo seu lugar de progenitor da brincadeira do Boi,

este contexto que foi quase que extinto das memórias do seu estado.

A circulação da origem histórica da brincadeira do Bumba Meu Boi, aos poucos vem

sendo trabalhada no contexto escolar piauiense, uma forma de resgatar em sua cultura,

tomar para si a memória e os créditos de um comportamento que nasceu neste estado.

2 IDENTIDADE

O discurso a respeito de identidade tem seu processo de circulação através de

diversas variáveis. Ao nascer recebi um nome e fui submetido a um registro identitário, no
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qual passei a configurar na quantificação populacional para fins censitários, para minha

família e demais membros sou o filho do seu José e da dona Alaides, neto de João, Angelina,

Antônio e Joana, informações que servirão de base na construção da minha história, da

minha identidade.

Meu ingresso em uma instituição de ensino ou mesmo a aquisição de um produto via

e-commerce exige que eu tenha uma identidade para realizar um cadastro e efetivar a

compra. Para o tesauro Michaelis (2022) identidade é “Aquilo que contribui para que uma

coisa seja sempre a mesma ou da mesma natureza”. Esta mesma identificação também se

desdobra em interpretações no campo jurídico, medicina, publicidade, mas todos,

reverberando a respeito de características, atribuição, verificação e valorização.

Esta processualidade se dá dessa forma, por está relacionada com transformações,

não estou dizendo que perdemos nossa identidade, pelo contrário, ao longo do processo

dispersamos alguns modos e agregamos muitos outros, a cultura tem este mesmo caráter,

porém sua essência continua intacta. Na amplitude do sistema e dos meios aos quais somos

expostos, emissor e receptor tornam-se híbridos, conduzindo-me para a mesma

compreensão de Faria e Perez (2016), de que:

Estes novos espaços para a construção da mensagem publicitária e da identidade
da marca apontam para uma comunicação colaborativa, uma vez que o indivíduo
passa a ser coprodutor e pode atuar em favor dos valores da marca através de um
processo ressignificador (FARIA, PEREZ, 2016, p. 1-2).

Quando do aspecto institucional, a constituição de uma empresa tem que passar por

um registro de identidade jurídica, que também terá a finalidade numérica junto às

entidades competentes fiscalizadoras de órgãos governamentais,

Aonde quer que eu me direciono, passo pela exigência de uma identificação. É a

forma que a sociedade encontrou de facilitar o processo de catalogação, armazenamento e

consequentemente busca e recuperação de dados, minha identidade é meu passaporte, na

universidade, no trânsito, no trabalho, no lazer, no acesso ao smartphone, a uma rede social

etc., através dela um rastro identitário de quem eu sou, de onde vim e o que eu faço, todos

os meus passos e formação em sociedade são mediados por constante desenvolvimento que

formam minha identidade em circulação.

Ou seja, a circulação – transformada em lugar no qual produtores e receptores se
encontram em “jogos complexos” de oferta e de reconhecimento – é nomeada
como dispositivo em que se realiza trabalho de negociação e de apropriação de
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sentidos, regidos por divergências e, não por linearidades. Este esforço analítico se
volta para formalizar a existência da problemática da circulação já não mais como
um conceito abstrato, mas efeito do avanço sobre a sua própria complexidade
(FAUSTO NETO, 2010, p.63).

De acordo com Hall (2006, p. 14) “um outro aspecto desta questão da identidade está

relacionado ao caráter da mudança na modernidade tardia; em particular ao processo de

mudança conhecido como “globalização” e seu impacto sobre a identidade cultural”.

Esta fala de Stuart Hall é pertinente, principalmente ao observar o processo midiático

em que estamos cercado, a modernidade trouxe consigo a necessidade de autoafirmação,

uma sociedade volumosa e de necessidades proporcionais, carece de maior controle, sendo

possível este monitoramento através de um registro, tendo em vista que até mesmo uma

máquina, o próprio smartphone, notebook dentre outros possuem uma identidade, um

registro eletrônico que irá conter todas as informações de onde está, quem acessou, por

quanto tempo, o que pesquisou e por aí segue.

Isto posto, trago para o diálogo a identidade do boi de orquestra, que diante das

mudanças na sociedade moderna, tem sua configuração de similitude mediada pelas lógicas

da mídia ou lógicas da midiatização, Braga (2015, p. 16) fala que:

Dois âmbitos básicos oferecem lógicas midiáticas bem estabelecidas. O primeiro
corresponde ao conjunto de processos empresariais e profissionais que conduzem
as atividades da indústria cultural. O segundo reúne os processos que derivam da
materialidade das tecnologias midiáticas e de suas combinações.

Seguindo a fala de José Braga correspondendo ao primeiro conjunto, apresento o

perfil identitário do sotaque de orquestra, como foi dito por Azevedo Neto (2019, p. 17) “[...],

primeiramente, deixar claro que o termo, no sentido em que é geralmente usado, não

satisfaz. [...], sotaque é, entre os brincantes de boi, sinônimo de ritmo. Por extensão,

define-se como estilo de Bumba-meu-boi”.

Partindo desse, sigo para apresentar a individualidade do boi de orquestra. Enquanto

os demais sotaques são oriundos do forte hibridismo das raças que constituíram nossa

colonização: o negro, o índio e o branco. O boi de orquestra faz circular em sua lógica de

identidade o conceito de que é oriundo da categoria denominada de Grupo Branco ou

subgrupo de orquestra. “A verdade é que todos os bois, em princípio, foram fundados tendo

por alicerce as tradições de um subgrupo.[...]. Aí, dentro de um subgrupo, surge um outro

sotaque” (AZEVEDO NETO, 2019, p. 23-24).
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QUADRO 1: Distribuição dos Bumba Meu Bois do Maranhão

Grupo
Africano

Subgrupo de Zabumba ou zona de
Guimarães (Bois deGuimarães)

Sotaques de Leonardo, Canuto, Antero de
Laurentino, Newton e Lauro

Subgrupo da zona de ItapecuruSotaques de Coroatá, Caxias, Codó e Itapecuru

Subgrupo de Cururupu

Sotaques de Pedreiras e BacabalSubgrupo de Mearim

Subgrupo de Penalva

Grupo
Indígena

Subgrupo da Ilha (Boi da Ilha ou bois
de Matraca)

Sotaques da Madre Deus, Iguaíba, São José, Ribamar,
Maracanã, Matinha e Maioba

Subgrupo da Baixada (Bois da
Baixada)

Sotaques de Pindaré, Viana, São João Batista)

Grupo Branco Subgrupo de Orquestra (Bois de
Orquestra)

Sotaques de Rosário e Axixá

Fonte: Azevedo Neto (2019, p. 24).

Mediante a apresentação do quadro acima vale destacar que esta é a composição

atual, com o passar dos anos, várias transformações ocorreram, grupos surgiram,

desapareceram ou incorporam novas inclinações. O curioso e belo de registrar é a

convivência entre os grupos dentro da Ilha de São Luís, disputando o mesmo espaço físico.

Dentre os subgrupos, o que apresentou maior circulação, em multiplicação, foi o de

orquestra (AZEVEDO NETO, 2019).

Apesar desta divisão apresentada, em nada altera as raízes históricas de todo e

qualquer sotaque, que é o hibridismo étnico. Ele serve muito mais para as lógicas

profissionais, como forma de classificação da indústria cultural. Conforme Duarte (2014, p.

29) apresenta ao dialogar com Horkheimer e Adorno, que “De fato, a indústria cultural nunca

deixou de levar em consideração necessidades afetivas (inclusive libidinais) latentes do seu

público, fornecendo, entretanto, mercadoria que atendessem a essa demanda sem colocar

em risco a ordem estabelecida”.

No atendimento às necessidades afetivas do público também se estabelece a

circulação de imagens e vídeos na rede social Instagram, ao mesmo tempo que também faz
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uso da máquina de Narciso, grupos e companhias de Boi, ao mesmo tempo que mantêm a

configuração latente da cultura nos “terreiros virtuais”, se consagra em meio à curtidas,

visualizações e compartilhamentos.

3 IN(TER)FERÊNCIAS IDENTITÁRIAS

O processo migratório da cultura do boi nascido no estado do Piauí e ganhando terras

em direção ao Maranhão, avança do continente ao litoral e fixa moradia. Ao constituir

residência em um novo local é natural que o ser humano incorpore hábitos e costumes

culturais locais, até mesmo como forma de proteção e creditar pertencimento, a sua

essência dificilmente se perde, mas passa por transformações/adaptações.

No Maranhão a cultura do boi, inseriu instrumentos musicais, forma de manusear

equipamentos e indumentárias para além das existentes em seu local de origem, deste

incremento fez surgir vários subgrupos, conforme apresentados no quadro 1. Não obstante a

estas características, em particular, o sotaque de orquestra incorporou ares carnavalescos,

trazidos pela influência midiática da televisão e do cinema, quanto ao modelo de carnaval

presente na cidade do Rio de Janeiro (o qual também tem distinção nas diversas cidades

brasileiras, porém mantendo-se fiel ao discurso de cultura e festa).

A influência causada por um veículo de comunicação de massa, atribuiu uma

identidade ao boi de orquestra, que tem ritmo mais envolvente, tema para cada ano,

exposição da sensualidade dos corpos (masculino e feminino) provocando apelo visual e

sonoro.

É importante lembrar que a brincadeira do boi não era aceita no centro da capital

maranhense (onde residiam famílias abastadas), considerada como movimento a ser

neutralizado pela força policial “E o Bumba meu boi, originário das classes baixas e de

periferia, perseguido e proibido, tratado como ‘caso de polícia’, acabou sendo apropriado por

políticos e pelas elites, passando a ser aceito e veiculado como autêntico símbolo da cultura

estadual” (CARDOSO, 2012, p.37).

Em meados da década de 1960, o governo que assume as ações políticas no Estado

do Maranhão, traz consigo o lema “Maranhão Novo”, como discurso de descontinuidade com

o “atraso”, e é a partir deste período que Cardoso (2012) afirma que tem a fabricação de um

255



símbolo para o Maranhão. Pela primeira vez a cultura “marginalizada” adentra o Palácio dos

Leões (sede do governo do Estado) para realizar uma apresentação para convidados ilustres,

causando um choque na sociedade e deixando a imprensa inquieta diante da medida

tomada pelo gestor público estadual. Albernaz (2004, p. 49, grifo da autora) “Assim, é como

se o boi, ao ser aceito entre os atenienses dançando no Palácio dos Leões, ganhasse uma

aura de legitimidade para poder representar o Maranhão, juntamente com os significados da

erudição que o termo Atenas contém.

Experiência mediada pela gestão pública, que traz repercussões à sociedade

ludovicense e convida à reflexão sobre identidade e sua interferência na cultura. Com efeito

desta ação, a circulação midiática repercute nos veículos de comunicação de massa

existentes à época (televisão, jornal impresso e rádio). Para Albernaz (2004) a escolha da

cidade de São Luís para desenvolver sua tese veio pautada em diversos fatores, mesmo

sabendo que a capital não representa toda cultura maranhense, apesar dos diferentes

grupos sociais demonstrarem o que vem a ser o estado.

Portanto, São Luís é um lugar e, ao mesmo tempo, cenário onde se desenrola boa
parte das discussões sobre os significados de identidade, no embate entre os
produtores culturais, os intelectuais, e os produtores da cultura popular, como
também da assistência das festas. É o lugar privilegiado onde se pode ver, ouvir, e
tomar parte das festas, exposições, palestras que tratam da história, do patrimônio,
da cultura (ALBERNAZ, 2004, p. 10-11)..

De fato, a cultura popular presente na cidade de São Luís proporciona este amálgama

de sentimentos e sentidos. O mês joanino/junino é quando a expressão artística é

manifestada pela confluência do teatro, música e dança, em todos os seus recantos,

apreciado por uma multidão que os seguem tanto presencial quanto virtualmente, em suas

redes sociais.

4 PELAS LÓGICAS DO TURISMO

Oportunidade manifestada pela gestão pública, ganha força com a criação do

primeiro órgão de turismo no Estado, nomes como o de Domingos Vieira Filho e Dona

Zelinda Lima, são referências na promoção da circulação da cultura maranhense na capital e

outros estados. No ano de 1971, em uma edição realizada pela Agência Brasileira de

Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR), criada em 1966, o Bumba Meu Boi é

incluído no Calendário Turístico do Brasil.
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Está incluso neste anuário da EMBRATUR, configurava está inserido na proposta

mercadológica a ser distribuída em rede mundial, inserindo de uma vez por todas a cultura

do Bumba Meu Boi do Maranhão num processo em circulação.

É realizado um levantamento acerca do artesanato e cadastro dos grupos folclóricos

no Estado, a partir de então desenvolveram um material promocional através de imagens

como forma de propagar a atividade turística artística e cultural. O incentivo ao turismo no

Maranhão foi o momento alto de identificação, desenvolvimento e circulação dos bois.

A partir de então imagens significantes são projetadas nos canais de comunicação em

massa com o propósito de fortalecer o boi na qualidade de ícone da cultura maranhense. Na

capital é criado o Parque do Folclore, espaço para as apresentações no período junino, dessa

maneira estava criado o circuito que popularizou e esculpiu em definitivo o folguedo do boi

no mês de junho.

Esta brincadeira que mistura teatro, música e dança não deixa de fora as tramas

sincréticas da religião, que tão bem sabe conviver em respeito mútuo. Basta lembrar que nas

noites de são Pedro (29/06), os grupos tradicionais de Bumba Boi, encontram-se defronte a

capela homônima, que fica ao lado da mais antiga Casa de Mina do Maranhão, nos quais se

congratulam no frenesi de brincantes, agradecendo e pedindo bençãos.

Na véspera do dia de São Pedro, a Casa das Minas Jêje (Querebentã de Zomadonu),
terreiro mais antigo do Maranhão, fundado por africanos na década de 1840 e
vizinho da Capela de São Pedro, também é visitado por diversos grupos de bumba-
meu-boi. Estes se apresentam na frente da Casa, entram, pedem bençãos aos
ancestrais, pagam promessas e obrigações, tomam uma sopa pra recuperar as
energias, e vão até o amanhecer (SANTOS, 2019, [s.l], grifos da autora).

Essa lógica do sincretismo religioso é atravessada pelas inúmeras fotografias e vídeos

produzidos e postados nas redes sociais, enquanto o ritual religioso tenta seguir seu cortejo

tradicional.

O turismo fomentou boa parte destes produtores midiáticos, atraídos também pelas

imagens projetadas nas redes sociais de amigos, agências de viagem e também dos grupos

de bois. Esta festa que segue madrugada adentro, encontra a aurora no bairro João Paulo,

consagrado por receber os batalhões que irão passar pela avenida São Marçal, um após o

outro, é o encontro dos bois realizando sua despedida do período de apresentações.
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Em função do movimento turístico causar movimentação no mês de julho, por

ocasião das férias escolares, este momento de congratulação dos bois tradicionais continua

existindo, no entanto, o ritual de apresentação foi postergado, e agora a festa é junina e

julina.

A receptividade é garantida desde a chegada no aeroporto/porto/rodoviária/estação

e se estende com a decoração na rede hoteleira, alimentada pelas reportagens e as

produções de conteúdo digital, que se encontram a pleno vapor, circulando.

5 CORPOS EM CIRCULAÇÃO MIDIATIZADAS

Quando permitida que a brincadeira do Boi circulasse livremente pelas praças,

passeios públicos e convidada para sua performance nos terreiros particulares de famílias

influentes da capital maranhense, provavelmente não imaginavam a reverberação que este

folguedo alcançaria.

Com a criação do Ministério do Turismo-MTur e as respectivas Secretarias estaduais e

municipais, e o apoio por parte do poder público e iniciativa privada, os grupos foram se

estruturando em agremiações e fundações, formalizando suas identidades, ganhando

visibilidade e adaptando-se ao comportamento que a sociedade e os meios de comunicação,

através da publicidade, foram ditando enquanto comportamento.

No caráter publicitário da cultura esvai-se sua diferença com relação à vida prática.
A aparência estética transforma-se no brilho que as propagandas comerciais
concedem às mercadorias, que absorvem esse brilho como seu; com isso,
entretanto, perde-se aquele momento de autonomia que a filosofia justamente
definiu pelo termo “aparência estética" (ADORNO, 2020, p. 155).

Essa aparência estética, comentada por Theodor Adorno, aproximou-me da discussão

dos olimpianos, proposto pelo teórico Edgar Morin, trabalhado pelo pesquisador Antônio

Fausto Neto e mais recentemente por Aline Weschenfelder (2019). Ao apresentar a discussão

a respeito da terminologia celebridade, compreendida pela lógica da sociedade dos meios,

na qualidade de olimpiano e sociedade em midiatização na qualidade de celebridade.

Ao direcionar minhas inferências no olhar do indivíduo que se configura tanto na

produção quanto na recepção de imagens que irão circular livremente pelas redes sociais,

258



personificando uma nova máquina de narciso, o Instagram, onde o exibicionista é

redundantemente seu produtor.

Desde a era industrial entrou em voga uma arte edificante que pactua com a
reificação na medida em que, por meio de uma poesia nutrida pelo éthos do
trabalho, assume como seus, justamente, o desencantamento do mundo, o
domínio do prosaico e até mesmo o do banal (ADORNO, 2020, p.155).

Marcadamente as palavras ethos, prosaico e banal, proferidas por Adorno, se

materializam neste contexto de corpos em exibição nada prosaica na rede social Instagram,

aliada ao contexto da manifestação de uma cultura considerada como popular, o folguedo do

Bumba Meu Boi, que ganha as esferas midiáticas e reverbera com mais intensidade durante

a crise pandêmica de Covid-19, que tenta obrigar a um distanciamento social, mas que

acende vertiginosamente a indústria algorítmica, e a circulação de imagens e toadas são

produzidas e reproduzidas quase que na mesma velocidade da luz e do som.

À medida que avançavam os casos de coronavírus no Brasil, as medidas protetivas

eram postergadas, uma semana em casa, passou para duas, três até alcançarmos o

lockdown1, a sociedade vivia a base de decretos, passaram da aglomeração de rotina para

um distanciamento que logo se tornou confinamento, sem aviso prévio.

Os meios de comunicação e entretenimento remoto tornaram-se o produto mais

consumido. Um aumento no número de acesso a internet e tempo nas redes sociais, uma

enxurrada de produções de lives, dispararam as adesões aos streamings e pedidos de ligação

de internet, venda de equipamentos/suprimentos tecnológicos e produção de vídeos.

Isso posto, o São João do Nordeste parecia ameaçado, em especial atenção volto-me ao

contexto do Maranhão, e especificamente a capital São Luís estava a todo vapor nos ensaios,

na produção das indumentárias, na preparação das maquiagens, no novo artefato do Boi, as

novas toadas, ou seja se organizando para a maior festa popular nordestina.

Tendo o Instagram como ferramenta de comunicação (produção e recepção), os

grupos e companhias de Bumba Boi, circulam posts e mensagens de áudio em suas

respectivas páginas, com a grande expectativa de que a tempestade logo passaria e a lua iria

surgir majestosa para os brincantes e amantes do Bumba Meu Boi, rodopiar nos terreiros da

capital, cidades vizinhas, eventos particulares e apresentações por outros estados e países.

1 Palavra de origem inglesa que significa bloqueio total ou confinamento total. Na pandemia do Coronavírus é
um protocolo de emergência que evita que as pessoas saiam de suas casas para atividades consideradas não
essenciais.
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No dia 05/05/2020 passou a vigorar em São Luís e região metropolitana, o primeiro

decreto que suspendeu quase todos os serviços e alterou as regras para tráfego de pessoas e

veículos (G1 MARANHÃO, 2020, sem paginação) , a medida protetiva foi lançada

praticamente um mês antes do batismo do Boi, ritual que dá permissão para o início da

circulação e apresentação dos grupos e companhias.

Os endereços virtuais dos grupos e companhias de Boi na rede social Instagram

movimenta-se freneticamente com cards de #tbt, cards promocionais, vídeos e lives

retratando/rementendo ao momento de pandemia e/ou momentos desejados. Desta feita as

figuras abaixo consiste na contextualização ora em discussão.

Figuras 01, 02, 03 e 04: Reprodução das imagens após captura de tela obtida através do acesso ao
app Instagram no celular

Fonte: perfil do Instagram @boidemorrosoficial, após captura de tela.

Na primeira sequência de imagens, 1 a 4, a imagem 1 é um print do vídeo (repost) da

Organização das Nações Unidas (ONU), inserido um dia após o decreto de lockdown em São

Luís, mencionando a respeito da pandemia e seu impacto direto na cultura, a imagem 2,

postada dia 25/05/2020, é a caricatura em estilo de desenho do Amo do Boi de Morros

(Lobato), em lamento pela ausência da brincadeira do boi no ano de 2020, na imagem 3, do

dia 27/05/2020, já menciona o novo formato de arraial, em formato de “terreiro virtual” e na

imagem 4, do dia 16/07/2020 a exibição de um corpo desnudo, em um ensaio fotográfico,

em uma alusão a Eva, conforme consta na mensagem acompanhada da postagem.
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Figura 05, 06, 07 e 08: Reprodução das imagens após captura de tela obtida através do acesso ao
app Instagram no celular

Fonte: perfil do Instagram @boidemorrosoficial, após captura de tela.

As Figuras 5, 6 e 7, postadas em 11/03/2021 e 15/07/2021, a exibição da nudez

figurada nas apresentações, são os índios e índias que compõem o cenário do Auto do Boi,

enredo onde circula as brincadeiras, o número de curtidas em cada uma ultrapassa os três

dígitos. E na Figura 8, postada no dia 21/02/2022, traz um #tbt de uma viagem para

apresentação da cultura maranhense em um evento no continente asiático, em um período

antes da pandemia.

A circulação dos corpos desnudos, reforça a sensualidade e a sexualidade tão

explorada nas discussões de veículos de comunicação (cinema, tevê, revistas, outdoor,

internet), sendo esta última de forma desmedida e com grande poder de alcance. Abreu

(2021, p. 76) “Na maioria das fotos postadas têm-se a predominância feminina, figura

estigmatizada e erotizada ao longo dos séculos. Ao se tratar de Brasil, foi a forma projetada

comercialmente, como um país de riquezas, belezas naturais, “mulatas, sexo e futebol”.

Essa exposição, desencadeia um quantitativo elevado de curtidas, comentários e

compartilhamentos, a reprodução aliada com a algoritmização é difícil de calcular, tendo em

vista que na internet não existe barreira de tempo, lugar e espaço.

Essa mudança – de distribuição para circulação – sinaliza um movimento na direção
de um modelo mais participativo de cultura, em que o público não é mais visto
como simplesmente um grupo de consumidores de mensagens pré-construídas,
mas como pessoas que estão moldando, compartilhando, reconfigurando e
remixando conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam ter sido imaginadas
antes. E estão fazendo isso não como indivíduos isolados, mas como integrantes de
comunidades mais amplas e de redes que lhes permitem propagar conteúdos muito
além de sua vizinhança geográfica (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, n.p.).
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6 CONSIDERAÇÕES

Fica evidenciado, que a circulação mediada pelo produtor e receptor, tendo a internet

como canal de comunicação, possui grande poder de alcance e influência. O uso das Redes

Sociais Digitais (RSD), é hoje a hibridização dos diversos meios (cinema, telefone, rádio, tevê,

revista, jornal, etc.), um público cada vez mais jovem e inteirado do seu funcionamento e

domínio.

O trabalho exposto não esgota a discussão a respeito, pelo contrário, é instrumento

motivador para a busca e produção de um diálogo mais profundo e profícuo. As escavações

sobre este tema estão me conduzindo a grandes descobertas e cada vez mais uma

aproximação com a comunicação, sociedade e sentido.
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GT 4 - Jornalismo, Mídias e Direitos Humanos 
 

OLHARES MIDIÁTICOS PARA A CIÊNCIA EM 2020 E 2021, DEMANDAS E COVID-19 
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RESUMO 

 

O artigo apresenta como a ciência foi demandada pelos mass media em 2020 e 2021, segundo 

experiência do Projeto Visibilidade UFG, mantido pela Secretaria de Comunicação da Universidade 

Federal de Goiás. O objetivo é entender, a partir dos dados do Projeto e da Hipótese da Agenda Setting, 

como a ciência é requisitada pelos mass media e em que medida isso poderia refletir na sua valoração, 

percepção e discussões públicas, principalmente na emergência global da Covid-19. O debate teórico 

abrange o conceito de ciência, seus atores e particularidades, bem como as práticas do jornalismo e 

dos mass media frente à noticiabilidade da ciência no cotidiano. A pesquisa configura-se como 

qualitativa, de cunho descritivo-exploratório e utiliza como fonte de dados (coleta documental) as 

planilhas anuais do Projeto Visibilidade. A Análise de Conteúdo de Bardin foi empregada na 

categorização e interpretação do material. Observaram-se os fluxos de ascensão e queda do interesse 

da mídia pelas informações científicas, no período de 2020 (auge da pandemia e centralidade da 

ciência) e 2021 (vacinação em massa e queda das mortes), o que revelaria um deslumbramento 

momentâneo da mídia em relação à ciência. 
 

Palavras-chave: Mídia; Ciência; Jornalismo; Agenda Setting 

 
 

MEDIA VIEWS FOR SCIENCE IN 2020 AND 2021, DEMANDS AND COVID-19 

 

ABSTRACT  
 

Abstract: The article presents how science was demanded by the mass media in 2020 and 2021, 

according to the experience of the UFG Visibility Project, maintained by the Communication 

Department of the Federal University of Goiás. The objective is to understand, from the data of the 

Project and the Agenda Setting Hypothesis, how science is required by the mass media and to what 

extent this can reflect on its valuation, perception and public discussions, especially in the global 

emergency of Covid-19. The debate covers the concept of science, its actors and particularities, as well 

as the practices of journalism and mass media face of the newsworthiness of science in daily. The 

research is qualitative, of descriptive-exploratory nature and uses as a source of data the annual 
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spreadsheets of the Visibility Project. Bardin's Content Analysis was used to categorize and interpret 

the material. The rise and fall of media interest in scientific information was observed in the period 

2020 (heyday of the pandemic and centrality of science) and 2021 (mass vaccination and drop in 

deaths), which may indicate the momentary fascination of media in relation to Science.  

 

Keywords: Media; Science; Journalism; Agenda Setting 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Epstein (2012) já enfatizava a importância da ciência e de sua divulgação para o 

público. Nesse contexto, a pandemia de Covid-19 conferiu um novo marco a ela, alocando-a 

em evidência nos mass media (telejornais, impressos, portais, rádios, dentre outros). Ao passo 

que concorria com a desconfiança pública, o avanço de fake news e correntes negacionistas, 

a ciência buscava legitimar-se como fonte segura de informações, trabalhando para mitigar 

os efeitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 que impactava, sobretudo, o convívio familiar e 

social. 

Diante dessa visibilidade, e respeitando os fundamentos da Agenda Setting, é possível 

perceber que a informação científica foi promovida ao top list dos media e, por meio destes, 

à uma pauta pública de discussões. A Agenda Setting refere-se aos estudos dos professores 

norte-americanos Maxwell McCombs e Donald Shaw, que em 1972 compreenderam que os 

mass media (ou veículos de comunicação de massa) influenciam as discussões e percepções 

públicas a respeito da realidade a partir das informações que divulgam. Esses veículos seriam 

capazes de estabelecer os temas que serão ignorados ou que terão prioridade no cotidiano, 

agindo no agendamento da atenção e das perspectivas dos indivíduos em relação a um 

assunto. 

Enquanto notícia, a ciência tão demandada e divulgada na pandemia de Covid-19 foi 

um conteúdo valioso para a produção jornalística. Sua recorrente manifestação nos media 

resultou em uma espécie de mantra no qual “um vocabulário até então circunscrito às 

comunidades peritas transbordou para as conversas cotidianas: imunidade de rebanho, 

achatamento da curva, percentual de ocupação hospitalar, taxa de transmissão/contágio [...]” 

(SPINK et al, 2021, p.8). 

Para o desenvolvimento da presente análise recorreu-se a uma exploração qualitativa, 

de cunho descritivo-exploratório, tendo como fonte de dados as planilhas anuais do Projeto 
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Visibilidade UFG (pesquisa documental). Ao apresentar as demandas da ciência em 2020 a 

2021, segundo a experiência do Projeto e as perspectivas da Agenda Setting, objetiva-se 

entender de que forma ela foi requisitada e em que medida isso poderia refletir em sua 

valoração, percepção e discussões públicas. A Análise de Conteúdo de Bardin (2016) foi 

utilizada na fase de categorização e interpretação dos dados.  

Diante disso, o artigo é composto de três partes: a primeira apresenta conceitos, atores 

e a divulgação da ciência; a segunda trata dos princípios da Agenda Setting e como delineiam 

as interações entre a ciência e os veículos de comunicação de massa, tornando o 

conhecimento científico uma pauta midiática e, consequentemente, um assunto debatido por 

todos; por fim, são apresentados os dados obtidos do Projeto Visibilidade UFG, 

contextualizando-os com a centralidade assumida pela ciência durante a pandemia de Covid-

19 e como esse fenômeno resultou em prioridades noticiosas fundamentadas na Agenda 

Setting. 

2 CIÊNCIA: CONCEITO, ATORES E DIVULGAÇÃO 

A ciência não é um empreendimento inerte, à parte da sociedade ou cujo progresso se 

dá em uma linha evolutiva e cumulativa. Ela muda constantemente com o caminhar da própria 

civilização e dos paradigmas que a alimentam (KUHN, 2010). É, “primeiramente, um corpo de 

conhecimento, e, em segundo, um modo de trabalhar” (RODEN; WARD, 2010, p.19), 

orquestrados, a partir do iluminismo, por uma racionalidade quase que totalitária: 

 
Nesse processo evolutivo da Ciência os pressupostos básicos da afirmação do 

espírito crítico, racional e investigativo viriam a prevalecer e a se constituir nos 

fundamentos da Ciência Contemporânea. O emprego da Razão humana, a rejeição 

de elementos mitológicos e sobrenaturais na explicação dos fenômenos naturais, a 

aceitação da relatividade do conhecimento e o recurso a uma metodologia que inclui 

observação sistemática, experimentação rigorosa e demonstração cabal dos fatos 

são elementos característicos atuais da Ciência (ROSA, 2012, p.26). 

 

Esses primórdios fornecem uma breve anamnese do sistema científico e de seus atores 

principais: os cientistas. O comprometimento com o rigor metodológico, a objetividade na 

explicação dos fatos e a visão sistemática dos fenômenos moldam a práxis da comunidade 

científica, cuja atividade “por, definição, precisa ser ordenada, metódica e lógica” (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p.17). 
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A estes aspectos somam-se a busca por novas descobertas, a peer review (revisão pelos 

pares ou outros membros da comunidade científica) e a impreterível contagem de 

produtividade (artigos publicados, livros produzidos, projetos de pesquisa desenvolvidos, 

orientações, dentre outros). Não seria determinismo reconhecer que essas questões tornam 

a rotina de um (a) pesquisador (a) sobrecarregada, repleta de pressão e busca por alto 

desempenho. O resultado, muitas vezes, é um isolamento do cotidiano. 

Devido a esse distanciamento e outros fatores, a ciência permanece dissociada de 

grande parte da sociedade, como um ponto-cego. Mesmo sendo obrigada a rever seus limites 

e a prestar contas (CASTELFRANCHI, 2008), muitas pessoas desconhecem em que proporções 

a ciência está presente no cotidiano ou como contribui para a inauguração de novos modos 

de viver.  

Debruçam-se aqui várias questões, que seguem desde a carência de uma educação 

para a ciência - acessível a todos os cidadãos - até a responsabilidade social do cientista em 

divulgar sua produção. Para essa disponibilidade da ciência ao grande público, surgiram 

atividades de mediação como a Divulgação e o Jornalismo Científicos.  

Reitera-se que a comunicação é um processo indissociável do conhecimento científico. 

Ele só caminha e evolui ao passo que cada descoberta é compartilhada dentro e fora do círculo 

acadêmico. A Divulgação e o Jornalismo Científicos seguem a proposta de uma ciência 

acessível à população. Todavia, esse Jornalismo especializado não se resume à veiculação de 

informações científicas em meios de comunicação de massa, podendo inclusive criar canais 

próprios para isso, como fazem o Jornal UFG, o UnB Ciência e o Nexo Jornal, por exemplo.   

O Jornalismo Científico procura informar com criticidade, pensando no interesse 

coletivo e menos no aspecto deslumbrado e fetichista da ciência (BUENO, 1985). Deve ser 

pautado por uma educação para a ciência, com ênfase nos processos que levem a uma 

descoberta, seus impactos (bons e ruins), bem como as técnicas utilizadas. É valido citar essa 

atividade para diferenciá-la das coberturas midiáticas realizadas por veículos de massa, bem 

como da capacidade destes em programar um tema da ciência (ou um atributo dela) que será 

debatido pelo público (GUO; MCCOMBS, 2014), conforme exposto nas seções seguintes. 
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3 AGENDA SETTING E NOTICIABILIDADE DA CIÊNCIA NA MÍDIA 

A mídia e suas influências no processo comunicativo e na sociedade sempre 

despertaram a atenção de inúmeros pesquisadores. A diversidade de teorias e escolas no 

campo da Comunicação abrigam estudos que seguem desde o emissor aos efeitos de um 

conteúdo.  

Com novos paradigmas que substituíram o modelo transmissivo da comunicação por 

um centrado em sua significação para os indivíduos (WOLF, 1999), além da inserção da 

sociologia do conhecimento em substituição à lógica informacional (TEMER; NERY, 2009), a 

atenção de muitas pesquisas foi depositada nos efeitos a longo prazo dos mass media. Dessa 

forma, as influências sistemáticas ou processuais desses meios na realidade social 

(MENDONÇA; TEMER, 2015) possibilitaram a hipótese da Agenda Setting. 

Se antes, a Teoria Hipodérmica compreendia que os media persuadiam 

instantaneamente o comportamento e a opinião dos indivíduos, a Agenda Setting reconhece 

que eles, na verdade, não dizem como as pessoas devem pensar, mas emprestam ao público 

uma lista daquilo que é necessário discutir (COHEN, 1963). 

Na década de 1970, com o artigo intitulado The Agenda-Setting Function of Mass 

Media, McCombs e Shaw apresentaram seus estudos sobre os temas mais citados por seus 

entrevistados durante a eleição presidencial dos Estados Unidos, descobrindo então que se 

assemelhavam aos da cobertura midiática sobre o processo eleitoral no país: 

 
A função de agendamento foi definida, então, pela capacidade dos meios de 

comunicação de massa em dar ênfase a determinado tema e pela possibilidade de 

os indivíduos incluírem esse tema em sua lista de prioridades após a influência 

recebida pelo meio de comunicação (DE CASTRO, 2014, p.201). 

 

No Brasil, nessa mesma década, os veículos de comunicação imbricavam-se cada vez 

mais ao estilo de produção pasteurizada e de massa, seguindo modelos norte-americanos. Ao 

referenciar a obra de Nelson Werneck Sodré, intitulada “A História da Imprensa no Brasil”, 

Ribeiro (2015) destaca esse processo histórico representou uma uniformização dos conteúdos 

jornalísticos, tornando “[...] evidente que perdeu a sua característica antiga de refletir a 

realidade, afirma Sodré” (RIBERO, 2015, p.280). 

Logo, a entrada de conglomerados empresariais nos ramos cultural e de comunicação 

de massa repercute nos conteúdos informacionais produzidos. O livro “Decidindo o que é 
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notícia - Os bastidores do telejornalismo” enaltece que, durante o regime militar no Brasil, o 

financiamento dos mass media já evidenciava certo controle social com a vinculação entre 

instituições financeiras e governo (VIZEU JR, 2014). 

Ao manterem o interesse público e a crítica da realidade em segundo plano, muitos 

veículos de imprensa passaram a ditar uma valoração intencional dos fatos, em um processo 

no qual a informação “não se encontra separada do modo de produção industrial, da lógica 

da mercadoria e do encantamento proporcionado pelas técnicas, suas linguagens e 

envolvimento” (COSTA, 2002, p.111).  

Com foco na Agenda Setting, esses indícios abrem espaço para questionar como 

ocorreriam os agendamentos nos media ou as razões que levariam um assunto a receber 

maior valorização que outros, compondo o top list que será cedido à sociedade e, então, 

discutido por ela. Desse modo, como a informação científica se tornaria uma pauta na agenda 

dos media? De certa maneira, isso ocorre com o auxílio de outros fatores que dizem respeito 

à tipologia de um material jornalístico. Por essa razão, retoma-se aqui o conceito de notícia e 

noticiabilidade. 

Serrano (2003) destaca que a notícia é resultado de uma ordenação, o enquadramento 

e ressignificação dos fatos, permitindo seu reconhecimento. Cantanhede e Zanforlin (2020) 

complementam que “as notícias cumprem uma rigorosa rotina industrial determinada pelos 

veículos de comunicação por causa da quantidade excessiva de fatos presentes no cotidiano” 

(CANTANHEDE; ZANFORLIN, 2020, p.1). Já para Wolf (1999) há interesses específicos que 

incidem sobre a noticiabilidade dos fatos no cotidiano, constituindo-se como um “conjunto 

de elementos através dos quais o órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de 

acontecimentos” (WOLF, 1999, p.195).  

Assim, a ciência enquanto pauta obedeceria a uma estruturação própria do material e 

da produção jornalística (previstos no newsmaking) que, inclusive, conferiria maior ou menor 

valor aos assuntos. Temer (2007) destaca essa valoração de fatos do cotidiano amparada em 

aspectos como a novidade do fato, o interesse público, a oportunidade, proximidade, 

tamanho e importância do fato.  

Levando em consideração esses elementos, o interesse na ciência durante a pandemia 

foi em nível global e a potencialidade das evidências era ampla e impactante, inclusive, sob o 

ponto de vista econômico. Além do atendimento ao interesse público, a ciência somatizou as 
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inclinações de conglomerados da Saúde (que forneceram máscaras, testes rápidos, 

respiradores, vacinas) e da Comunicação que, além de informar, se empenhou em consolidar 

uma ciência sexy3.  Também se promulgou uma ciência e uma tecnologia salvacionistas, que 

“em algum momento do presente ou do futuro, resolverão os problemas hoje existentes, 

conduzindo a humanidade ao bem-estar social” (AULER; DELIZOICOV, 2001, p.125). 

Em relação ao Brasil, outro ponto que conferiu evidência à ciência foi a polarização 

política. Ela estava no epicentro de um confronto político-ideológico, cujo conservadorismo e 

extremismo ameaçavam a vacinação e os tratamentos comprovadamente eficazes contra a 

Covid-19. Marcondes Filho (1989) permite repensar como os momentos de controvérsia 

política podem reposicionar ou fortalecer determinados assuntos ou pautas na mídia. 

Segundo o autor, a notícia pode atuar como um catalisador, com o propósito orientado de 

alimentar confrontos cada vez mais. 

Durante a pandemia a comunidade científica foi intensamente atacada. Em editorial 

intitulado “O estado da ciência e da sociedade em 2022” (tradução nossa), a Revista The 

Lancet cita uma pesquisa realizada com 300 cientistas na Revista Nature, na qual 

compartilham relatos de ameaças de morte, de violência física ou sexual por falarem sobre a 

Covid-19. O texto também apontou o entrelaçamento entre política e ciência, tornando “difícil 

separar onde termina a confiança no governo e começa a confiança na ciência” (THE LANCET, 

2022, p.1, tradução nossa). 

Notou-se, especialmente nesse panorama, uma interconexão de agendas da mídia, do 

grande público, da política e do próprio mercado, fortalecendo a equação: instabilidade + 

inquietação social + especulações econômicas e políticas + atuação dos mass media. Dito isso, 

esse turbilhão de variáveis seria capaz de influenciar os olhares e a confiabilidade da 

população mundial em relação à ciência, colocando-a no podium dos assuntos mais 

debatidos? É provável que sim, o que teria relação com alguns efeitos cognitivos estudados 

pela Agenda Setting, dentre eles: a necessidade de orientação das pessoas, baseando-se na 

relevância e incerteza sobre um tema (MCCOMBS; WEAVER, 1973). 

Desse modo, “quanto maior é a necessidade de orientação que as pessoas detêm no 

âmbito dos assuntos públicos, maior é a possibilidade de elas se atentarem aos assuntos da 

                                                 
3 A chamada “ciência sexy” é, para Valente (2008), a receita de bolo do chamado infoentretenimento. A ciência 

é convertida em um feito extraordinário, algo de ampla magnitude. 
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mídia” (MENDONÇA; TEMER, 2015, p.203). Logo, a necessidade de saber como agir, evitar ou 

transmitir o vírus Sars-Cov-2 resultou tanto no agendamento da ciência junto aos media 

quanto em sua valoração na agenda coletiva, fortalecendo a premissa de que “(...) os media 

orientam a opinião pública e estabelecem a agenda dos consumidores de notícias” (SERRANO, 

2003, p.1).  

Uma série de levantamentos globais realizados pela empresa 3M4 comprovam que 

desde 2018 havia uma tendência de ceticismo da população sobre a ciência: 29% em 2018, 

32% em 2019 e 35% em 2020 (pré-pandemia). A partir da pandemia, entretanto, essa 

trajetória mudou: os questionamentos em relação à ciência caíram e as pessoas se tornaram 

mais propensas a defendê-la, tanto que a confiança pública na mesma subiu para 89% (em 

2020). Em 2022, os dados da pesquisa mostraram ainda que as pessoas confiavam mais na 

ciência veiculada pelos canais de comunicação tradicionais que pelas redes sociais (Figura 1): 

 

Figura 1: Confiança na ciência a partir de veículos tradicionais e redes sociais 

 

Fonte: Relatório da Pesquisa 3M State of Science Index (2022, p.16) 

 

Outro estudo realizado nesse sentido foi o Wellcome Global Monitor 2020 que, a partir 

de um levantamento em 113 países, abordou como a Covid-19 afetou a vida das pessoas e 

suas opiniões sobre a ciência. O relatório apontou que: 

                                                 
4 A pesquisa 3M State of Science Index é um estudo independente de terceiros, encomendado pela 3M, e que 

rastreia e explora as atitudes globais em relação à ciência. Avalia como as pessoas pensam e sentem sobre ela. 

Disponível para acesso em https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/2020-summary/  
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“Globalmente, as pessoas foram mais propensas a expressar um alto grau de 

confiança na ciência e nos cientistas em 2020 do que em 2018: houve um aumento 

de 10 pontos percentuais nas pessoas dizendo que confiam muito na ciência [...]” 

(WELLCOME GLOBAL MONITOR, 2020, p.3, tradução nossa).  

 

Dados como esses reforçam a capacidade dos mass media em atuar no agendamento 

e na receptividade pública em relação à ciência. Durante a pandemia, eles demandaram e 

pluralizaram uma alta valoração da ciência, pois foi o momento no qual ela foi pressionada a 

responder de modo imediato às circunstâncias causadas.  

Nesse sentido, Shaw (1979) enfatiza que “a mídia é persuasiva focando a atenção 

pública em eventos, questões e pessoas específicas, e na determinação da importância que as 

pessoas atribuem aos assuntos públicos” (SHAW, 1979, p.96, tradução nossa). Quando a 

ciência encerra esse ciclo de atendimento aos clamores públicos e midiáticos, sobretudo com 

a vacinação iniciada em janeiro de 2021 (PORTAL DA FIOCRUZ, 2022), a procura dos media 

inicia uma queda, conforme dados apresentados a seguir. 

4 O PROJETO VISIBILIDADE DA UFG: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DADOS 

COLETADOS 

Criado em 2014, pela Secretaria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás 

(SECOM-UFG), o Projeto Visibilidade reorganizou as rotinas de relacionamento entre Secom e 

imprensa, projetando uma maior divulgação científica da UFG. Para a elaboração de relatórios 

anuais de Auditoria de Imagem na Mídia, um instrumento de planejamento e inteligência 

empresarial (BUENO, 1999), a Secom mantém planilhas contendo as demandas de imprensa 

atendidas, uma amostra das notícias publicadas sobre a UFG na mídia e os releases5 

encaminhados pela Secom à imprensa.  

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo exploratório, 

considerando a necessidade de proporcionar ao leitor uma “maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito” (GIL, 2002, p.41) e com o foco nas relações do 

objeto investigado com um contexto (DE SOUSA; DOS SANTOS, 2020). 

                                                 
5 O release é um texto jornalístico com a função estratégica de dar visibilidade às realizações de uma instituição 

pública ou privada, estreitar o relacionamento entre organizações e a imprensa, além de prestar contas sobre os 

impactos das ações empresariais na sociedade (NEVES; STASIAK; DE CASTRO BASILE, 2017).  
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Para a coleta de dados, a pesquisa documental tornou-se mais a opção mais viável ao 

se valer de materiais acessíveis, de baixo custo e que constituem uma “fonte rica e estável de 

dados” (GIL, 2002, p.46). Foram consultadas, então, as planilhas anuais do Projeto Visibilidade 

UFG, que possuem o detalhamento das demandas de imprensa atendidas pela Secom em 

2020 e 2021 (antes e com o cenário de pandemia já consolidado).  

A partir dos dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin (2016) para tratamento 

e interpretação, de modo a categorizar de que forma a ciência foi demandada pela mídia 

durante o período estudado. Ressalta-se que essa técnica vai ao encontro do propósito de 

“descrever, quantificar ou interpretar certo fenômeno em termos de seus significados, 

intenções, consequências ou contextos” (SAMPAIO; LYCARIÃO, 2021, p.1).  

4.1 DEMANDAS DE IMPRENSA ATENDIDAS PELA SECOM-UFG 

Para a pré-análise do conteúdo foi realizada uma leitura flutuante dos dados do Projeto 

Visibilidade UFG, mantidos pela Secretaria de Comunicação - Secom. Sobre essa etapa, 

destaca-se que: 

Escolhem-se os documentos, formulam-se hipóteses e elaboram-se indicadores que 

norteiem a interpretação final, porém é fundamental observar algumas regras: (i) 

exaustividade, sugere-se esgotar todo o assunto sem omissão de nenhuma parte; (ii) 

representatividade preocupa-se com amostras que representem o universo; (iii) 

homogeneidade, nesse caso os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem 

coletados por meio de técnicas iguais e indivíduos semelhantes; (iv) pertinência, é 

necessário que os documentos sejam adaptados aos objetivos da pesquisa; e (v) 

exclusividade, um elemento não deve ser classificado em mais de uma categoria 

(DOS SANTOS, 2012, p.385).  

 

Em uma breve consulta aos dados, observou-se que a Secom-UFG atendeu a 1.223 

demandas de imprensa em 2020 e, em 2021, foram 828 pedidos. A partir dessa quantificação, 

o processo de análise seguiu para oferecer respostas à questão “de que forma a ciência da 

UFG foi demandada junto à Secom?”. Essa pergunta é importante para compreender a relação 

entre as demandas jornalísticas e o agendamento da ciência nos media.  

Para a categorização, prosseguiu-se com uma verificação atenta às descrições das 

pautas, que são registradas pela equipe de jornalismo da Secom-UFG durante os 

atendimentos à imprensa (por e-mail). Ao longo desse processo, verificou-se que ocorriam 

quatro ocasiões: 
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● Categoria 1 - Demanda proveniente de release da Secom-UFG. Para essa classificação, 

a planilha de releases também foi consultada, identificando similaridades entre a pauta 

recebida e a sugestão emitida; 

● Categoria 2 - Demanda espontânea pelo tema “ciência” ou por pesquisas da 

Universidade. Foram observadas citações específicas a estudos ou pesquisadores da 

Universidade; 

● Categoria 3 - Demanda pelos pesquisadores da UFG apenas para tratar de temas 

cotidianos/assuntos gerais. Notou-se que os pedidos refletiam a necessidade de um 

especialista para emitir opinião técnica sobre assuntos do cotidiano; 

● Categoria 4 - Demandas por assuntos em nada relacionados à ciência ou às pesquisas: 

as descrições enfatizavam serviços prestados pela UFG ou traziam pedidos de fotos, dados 

estatísticos da Universidade, vagas no Sisu, dentre outros. 

Estabelecidas as quatro categorias centrais, constatou-se que respeitavam a 

representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade categorial, conforme 

exposto em Dos Santos (2012) e Bardin (2016). Dessa forma, obteve-se o seguinte resultado 

(Gráfico 1): 

 

Gráfico 1: Categorização das demandas recebidas pela Secom-UFG 

 

Fonte: Banco de Dados Projeto Visibilidade UFG/Drive Secom-UFG  

 

 O Gráfico 1 revela que o interesse espontâneo por pesquisas da universidade 

(Categoria 2) ocorre de maneira mais tímida: foram 174 demandas em 2020 e 113 demandas 
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em 2021. Em contrapartida, as demandas por pesquisadores para tratarem de temas 

cotidianos (Categoria 3) é alta, o que também ocorre com os releases (Categoria 1). Para a 

análise, os dados da Categoria 4 serão desconsiderados, já que não trazem a presença do tema 

ciência. 

A partir da constatação, exploram-se as razões que tornariam as categorias 1 e 3 as 

primeiras opções dos media ao demandarem a ciência junto à UFG. Para embasar essa análise, 

a Figura 2 apresenta um release emitido pela Secom-UFG (Categoria 1) e o Quadro 1 traz 

exemplos de demandas pertencentes à Categoria 3. 

 

Figura 2: Exemplo de release emitido pela Secom-UFG em 2021 

 

 Fonte: Sala de Imprensa UFG  

 

Mediante a Figura 2 nota-se que, ao abordar uma pesquisa, o release já apresenta um 

apanhado geral do estudo. São informações que, do ponto de vista jornalístico, auxiliam na 

rápida visualização e até mesmo na divulgação do tema proposto. O texto evidencia um 

problema (que pode ser de qualquer natureza: saúde, meio ambiente, política, sociedade, 

comportamento e outros), uma ação científica sobre ele e os resultados (mesmo que 

preliminares). Esses elementos já resultam na percepção de que há uma solução ou resposta 

da ciência para algo.   

Em complemento a essa perspectiva, observam-se os exemplos de pedidos da 

Categoria 3 (Quadro 1): 
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Quadro 1: Exemplos de demandas jornalísticas atendidas pela Secom-UFG (Categoria 3) 

Exemplo 1) “Preciso de três profissionais: Psicólogo, Sociólogo e um profissional da área de T. I que possa nos 

conceder uma entrevista [...]” 

 

Exemplo 2) “Estou escrevendo uma reportagem com o seguinte tema: [...] O objetivo é identificar se ela existe, 

como ela atua e quem são seus atores - políticos ou intelectuais. Gostaria de uma fonte para falar sobre o 

assunto. Meu prazo é quarta-feira, 4/2, 18 horas”. 

 

Exemplo 3) “[...] solicita entrevista com um psicólogo para falar sobre o que as pessoas podem fazer para 

aguentar sem sair de casa, sem o contato com a família e amigos. Será na segunda-feira, 10h10, ao vivo por 

telefone, com duração de 10 minutos [...]”. 

 

Exemplo 4) “Gostaria de solicitar entrevista, por vídeo, com porta-voz que possa falar sobre o Dia do Trabalho 

e movimentos sociais [...]. Se for possível, gravar o vídeo na horizontal e enviar até quinta, dia 30, às 12h”. 

 

Fonte: Banco de Dados Projeto Visibilidade UFG/Drive Secom-UFG  

O Quadro 1 explicita que, ao demandar cientistas da UFG para tratarem de assuntos 

do cotidiano (Categoria 3), muitas vezes, não há um pedido direto sobre pesquisas realizadas. 

A ausência dessa referência sugere que o mais relevante seria obter a opinião ou a fala 

científica em si, de modo mais rápido e obedecendo às necessidades jornalísticas do deadline, 

ou prazo-limite para a entrega de uma matéria.  

Ambas as situações parecem mostrar que os olhares para a ciência se baseiam em 

oferecer ao público dados mais simplificados, com opiniões mais instantâneas. Em que sentido 

isso seria importante na Agenda Setting? Pensando em um agendamento dos assuntos que 

serão cedidos à sociedade (e discutidos por ela), a hipótese é de que os media demandariam 

e evidenciariam a ciência dessa forma para que o público também seja capaz de percebê-la e 

valorá-la sob esse enquadramento, ao ponto de discutir mais sobre ela quando oferece 

soluções notórias para algo: 

 
Em seu nome, esses meios (televisão, revistas, jornais), divulgam o conhecimento, 

instigando o imaginário de que a ela cabe a resolução dos problemas, especialmente, 

daqueles que envolvem a sobrevivência da humanidade, do planeta e do cosmo 

(PECHULA, 2007, p. 214). 

Contextualizando esses pontos ao cenário de pandemia, o estudo das demandas de 

registradas pela Secom-UFG revela que o estado de emergência potencializou a procura dos 

media por três grandes temas: Institucional, Saúde e Pesquisas (Gráficos 2 e 3). 
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Gráfico 2: Demandas atendidas em 2020 e 2021 conforme temas  

 

Fonte: Banco de Dados Projeto Visibilidade UFG/Drive Secom-UFG  

 

Ao ler o detalhamento de algumas demandas sobre os temas Pesquisa e Saúde, 

presentes nas tabelas do Projeto Visibilidade UFG, percebe-se que espelham o que a própria 

sociedade civil discutia sobre a ciência na época (boletins epidemiológicos, taxas de contágio, 

índice de letalidade, medidas de biossegurança, média móvel, vacinas, dentre outros). Desse 

modo, as agendas pública e midiática mantiveram certa sinergia nos assuntos compartilhados 

sobre a pandemia. 

 

Gráfico 3: Quantidade de demandas Institucional, Saúde e Pesquisas e relação com a pandemia 

 

Fonte: Banco de Dados Projeto Visibilidade UFG/Drive Secom-UFG  
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De acordo com o Gráfico 3, em 2020, as demandas em Saúde e Pesquisa foram 

tomadas quase que em sua totalidade por pedidos relacionados à pandemia. Em 2021, o tema 

Saúde permaneceu em alta (190 demandas totais e 140 referentes à Covid-19), mas as 

requisições de Pesquisas relacionadas à pandemia diminuíram (apenas 57 demandas). 

Percebe-se, assim, que as solicitações acabaram refletindo uma baixa no interesse pela 

ciência/pesquisa como tema central, já que as principais respostas ao coronavírus já haviam 

sido dadas (vacinas, compreensão das vias de transmissão e tratamentos).  

Retomando o princípio de que a Agenda Setting se apoia na necessidade de orientação 

da sociedade, infere-se que houve o deslumbramento momentâneo sobre a ciência. Ao passo 

que as explicações e soluções da ciência já estavam certas e consolidadas (garantindo uma 

volta segura à rotina), os media já não dedicavam tanta atenção às pesquisas científicas. 

5 CONCLUSÕES 

Na pandemia, desenrolou-se um certo fascínio público e midiático pela ciência, pois 

coube a ela a grande responsabilidade de minimizar os efeitos do coronavírus. Os dados 

levantados mostram que, em 2020 e 2021, a busca pelas informações científicas da UFG 

concentrou-se em duas frentes: nos releases encaminhados pela Secom-UFG e na indicação 

de fontes para tratar de assuntos do cotidiano (estas, sem solicitações diretas sobre um 

estudo científico no tema requisitado).  

Esses tipos de demandas revelariam que, nos bastidores dos media, é latente um 

deslumbramento momentâneo pela ciência, julgando-a predisposta às soluções imediatas ou 

opiniões prontas a respeito de algo. Na pandemia, essas visões convergiram com a 

necessidade de orientação da própria sociedade. A relevância do tema era global, assim como 

a insegurança causada pela Covid-19. Tudo colaborou para a noção de uma ciência capaz de 

oferecer soluções rápidas, para a volta à normalidade. 

Pesquisas como a 3M State of Science Index (2022) e a Global Monitor (2020) 

exploraram as atitudes globais em relação à ciência e confirmaram que a confiança global nela 

é mais forte que em tempos pré-pandemia. Por que isso ocorreu? Seria também uma ação 

dos media? Sem dúvidas essa possibilidade pode ser entendida à luz da Agenda Setting e da 

capacidade desses veículos em percorrer todas as instâncias da realidade social, reafirmando 

os temas e entendimentos que estarão na agenda pública. 
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GT 4 - JORNALISMO, MÍDIAS E DIREITOS HUMANOS 

 

ABORTO EM DESTAQUE: LEITURA CRÍTICA DAS NOTÍCIAS SOBRE O TEMA NO BRASIL 

 

Kamilla Cristina da Cunha Santos1 

Ana Carolina Rocha Pessôa Temer2 

 

 

RESUMO 

 

Amparando-se nos estudos latino-americanos, este artigo visa uma leitura crítica do jornalismo ao 

analisar a cobertura jornalística sobre o direito da mulher ao próprio corpo e à sua reprodução, na 

especificidade do aborto. O intuito é fazer uma análise sobre como o tema está sendo debatido no 

Brasil nos últimos meses, uma vez que essa questão tornou-se destaque nas notícias em três 

momentos: em fevereiro, com a descriminalização do aborto na Colômbia até a 24ª semana de 

gestação; a retirada do direito ao aborto como Cláusula Pátria pela Suprema Corte dos Estados Unidos 

da América; e o aborto legal realizado em uma criança de 11 anos no Brasil, após ser vítima de estupro. 

Embora os momentos sejam distintos, eles entraram para a agenda jornalística com várias matérias 

publicadas nos últimos meses e continuam repercutindo. Verificou-se que a maior parte das notícias 

que tematizam o aborto, apresentam a questão como um direito da mulher e também como um 

problema de saúde pública, debate que tem sido muito difundida pelo discurso feminista a fim de 

trazer o debate mais para próximo da preocupação social. Esse estudo se insere numa perspectiva 

crítica sobre a abordagem dos direitos da mulher pelo jornalismo brasileiro. 

 

Palavras-chave: Aborto; Direito das mulheres; Jornalismo; Leitura crítica da Mídia, 

 

 

FEATURED ABORTION: CRITICAL READING OF NEWS ON THE TOPIC IN BRAZIL 

 

ABSTRACT  
 

Based on Latin American studies, this article aims at a critical reading of the news by analyzing the 

journalistic coverage of the woman's right to her own body and its reproduction, in the specificity of 

abortion. The aim is to analyze how the topic has been debated in Brazil in recent months, since this 

issue has become prominent in the news at three times: in February, with the decriminalization of 

abortion in Colombia until the 24nd week of pregnancy; the withdrawal of the right to abortion as a 

Homeland Clause by the EUA’s Supreme Court; and the legal abortion performed on an 11-year-old 
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child in Brazil, after being a victim of rape. Although the moments are different, they entered the 

journalistic agenda with several articles published in recent months and continue to have an impact. It 

was found that most of the news that thematized abortion, present the issue as a woman's right and 

also as a public health problem, a debate that has been widespread by the feminist discourse in order 

to bring the debate closer to the social concern. This study is part of a critical perspective on the 

approach to women's rights by Brazilian journalism. 

 

Keywords: Abortion; Women's rights; Journalism; Critical reading of the Media. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Falar de aborto é difícil, pois requer tencionar diretamente muitas instituições e 

moralidades sociais historicamente aceitas como naturais. Requer confrontar discursos, Leis 

e os fundamentos religiosos que envolvem o debate sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos 

das mulheres, a autonomia ao corpo, à reprodução, ao exercício de sua cidadania e de seus 

direitos humanos. 

A América Latina tem vivido uma “onda verde” na conquista de direitos das mulheres. 

Esse avanço tem se dado, principalmente, no Direito Sexual e Reprodutivo, na especificidade 

do direito ao abortamento voluntário. Países como Argentina, Colômbia, Chile e México 

alteraram suas legislações nos últimos dois anos para incluir o direito das mulheres de decidir 

sobre a própria procriação. Na contramão, EUA retrocedeu em sua decisão histórica que 

garantia o acesso ao aborto no país, acontecimento preocupante para os diversos países que 

ainda estão lutando pela implementação de diversos direitos das mulheres. No Brasil, a luta é 

para acessar os direitos adquiridos, que estão sendo boicotados por ações silenciosas que 

envolvem o corte de recursos e a desinformação proporcionada pelos próprios órgãos 

governamentais, centrados no conservadorismo cristão. 

Para analisarmos como o assunto está sendo abordado pelo jornalismo brasileiro, 

amparamos este estudo nos preceitos da Escola Latino-Americana de Comunicação, que visa 

uma forma diferenciada de enxergar as relações sociais permeadas pela mídia e que pense a 

comunicação para a transformação da sociedade. Para conseguir ir além da leitura simplistas 

dos aspectos contraditórios e até mesmo paradoxais que envolvem o jornalismo na América 

Latina, essa Escola propõe construções metodológicas diferenciadas. Em nosso caso 

específico, nos baseamos na leitura crítica da mídia como método de análise das notícias que 

abordam a temática do aborto no Brasil, nos últimos meses. 
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O que se pretende com este estudo é debater como o tema foi abordado nas notícias 

brasileiras em três momentos: em fevereiro, com a descriminalização do aborto na Colômbia 

até a 24ª semana de gestação; a revogação da jurisprudência Roe x Waden que garantia o 

direito ao aborto nos EUA desde a década de 1970; e o aborto legal realizado em uma criança 

de 11 anos no Brasil, após ser vítima de estupro paterno. 

Embora os momentos sejam distintos, eles foram o ápice do discurso no Brasil este 

ano, com várias matérias jornalísticas publicadas nos últimos meses e continuam 

repercutindo. Esse estudo se insere numa perspectiva crítica sobre a abordagem dos direitos 

da mulher pelo jornalismo brasileiro. 

 

2 A ESCOLA LATINO-AMERICANA EM PERCURSO: OS ESTUDOS BRASILEIROS DE 

COMUNICAÇÃO  

 

Existem várias vertentes de teorias da comunicação, a maioria exógena ao próprio 

campo e compreendem a comunicação de modo mecânico, algumas, inclusive confundindo 

comunicação e informação ou, ainda, considerando a comunicação apenas como uma parte 

do processo, analisando o meio ou a mensagem separadamente. Além disso, muitas Teorias 

da Comunicação se confundem, inclusive, com o que chamamos atualmente de Teorias do 

Jornalismo, que visam analisar esse meio como centro da comunicação em geral. 

Todavia, embora elas tenham sido (e algumas continuam sendo) importantes para a 

compreensão do campo comunicacional hoje, a maioria dessas teorias não conseguem 

explicar, de fato, o funcionamento das mídias e da sociedade na América Latina. E foi 

percebendo isso, que muitos teóricos e estudiosos latino-americanos passaram a requerer 

alternativas para pensar a comunicação de modo diferente de como era pensada na Europa e 

Estados Unidos. Eles entendiam que apenas analisar o difusionismo midiático não refletia, de 

fato, o que ocorria na região, e precisava-se realizar uma análise crítica da situação da 

comunicação latino-americana, mais focada na comunicação popular (TEMER, NERY, 2004). A 

esse momento de teorias comunicacionais geradas a partir da reflexão crítica do cenário 

político, dos movimentos sociais e das mídias alternativas chamou-se Escola Latino-

Americana. 
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Teóricos e teóricas demarcaram, a partir da década de 1970, que para desenvolver um 

pensamento comunicacional “pelos latino-americanos e para a América Latina”, era preciso 

romper com o caráter dependente da teoria e metodologia em comunicação dos europeus e 

norte-americanos, e considerar o papel da comunicação na cultura regional e nos 

tensionamentos sociopolíticos que estavam presentes na organização e mobilizações sociais. 

Foi nesse sentido que os estudos latino-americanos seguiram e para fortalecer o intercâmbio 

de autores, obras e pensamentos nos países da América Latina, foram criadas várias 

organizações e entidades, como o Intercom, Alaic e Felafacs. 

Todavia, não foi apenas o modo de “ler” a sociedade e a comunicação que demarcaram 

as mudanças propostas pelo Paradigma Compreensivo, ele também pressupõe um conjunto 

diferenciado de construções metodológicas singulares e não homogêneas. De acordo com 

Temer e Nery, influenciados por diversos pesquisadores da América latina, inclusive por Paulo 

Freire e José Marques de Melo, no Brasil, essas novas propostas teórico-metodológicas 

“apontam para a construção de um novo modelo de análise que se preocupava com a 

mediação social e teórica da comunicação com a cultura popular e com a vida cotidiana, em 

que o fator diferencial não é o método, mas o comprometimento social da pesquisa” (2004, 

p. 158). Como resultado, temos o que Maria Immacolata Lopes (2003) chamou de 

metodologia compreensiva, que é quando o seu objeto te “diz” qual metodologia ou 

metodologias deve-se usar na pesquisa, podendo resultar em uma “polifonia metodológica”, 

que é a utilização de uma ou mais metodologias combinadas para alcançar os objetivos de 

uma pesquisa, com clareza e confiabilidade. 

 
Além da “mestiçagem”, ou seja, do uso combinado, dos métodos de pesquisa, outras 

características da Escola Latino-Americana são o caráter plurifuncionalista, 

superando a dicotomia entre o pensamento básico e o pensamento aplicado, 

fortalecendo a ideia de que o desenvolvimento da pesquisa básica não deve 

esquecer sua aplicação prática. Além disso, a aplicação prática deve ser motivada 

pelo compromisso ético de contribuir com as políticas de comunicação e com a 

qualidade de vida dos receptores. (TEMER, NERY, 2004, p. 159). 

 

Além de tudo, o Paradigma Compreensivo aplica de fato a base praxiológica da 

comunicação em seus estudos, visto que, como prática humana, é impossível separar teoria e 

produto, como alguns estudos tentaram fazer. O amadurecimento do pensamento no Brasil, 

leva em consideração a práxis e compreende a comunicação como um processo dialógico, que 

pode ser utilizado para a transformação social, e os meios de comunicação não são 
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considerados meros aparatos tecnológicos que refletem a realidade como um “espelho” ou 

como “manipulação total”, mas que possuíam dimensões simbólicas e culturais capazes de 

construir sentido socialmente. 

O diferencial da Escola Latino-Americana é que para além dos meios e das mensagens, 

ela passa a querer compreender o receptor e o que ele apreendia dos meios de comunicação 

para a construção de sua realidade, não apenas como números, mas como atores sociais que 

significam e ressignificam a informação. Para compreender melhor como essa análise, alguns 

conceitos-chaves foram elaborados, como mediação, interação, midiatização. Nos fins da 

limitação desse trabalho, nos ateremos ao primeiro conceito, que também é considerado o 

mais importante para os estudos latino-americanos. 

 

3 MEDIAÇÃO E O JORNALISMO 

 

Mediação é um dos conceitos mais importantes estudados na Escola Latino-

Americana. Ele foi criado por Jesús Martín-Barbero, em 1987, para tentar compreender as 

conexões das pessoas com a mídia. Embora seja considerado seu mais influente conceito, o 

autor não chega a dar uma definição concreta do que venha a ser mediação (ou mediações, 

como ele prefere), mas pode-se pensar como um conceito praxiológico, pois é algo que está 

entre a consciência e o objeto, e visa analisar a produção de sentido (midiático) como parte 

integrante dos processos sociais e culturais. 

Em seu livro Dos meios às mediações, Martín-Barbero deixa evidente que, para ele, o 

estudo da comunicação é um problema de mediações: 

  
Assim 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. (2001, p. 28) 

 

Ou seja, a comunicação deve ser investigada a partir das mediações, dos sujeitos, das 

articulações entre as práticas comunicacionais e os movimentos sociais. E o olhar do 

investigador não deve ser restrito a uma lógica reducionista de ir dos meios para as mediações 

ou das mediações para os meios, mas sim, tentar entrever “a complexa teia de múltiplas 
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mediações” que existem no processo social; a mediação seria constituída, então, por 

dispositivos nos quais “a hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida 

em comunidade.” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 274). 

De acordo com o Dicionário de Comunicação: escolas, teorias e autores, para entender 

o conceito cunhado por Martín-Barbero, é melhor pensá-lo enquanto uma noção sempre 

plural, de mediações.  

 

Trata-se de um conceito síntese que capta a comunicação a partir de seus nexos, dos 

lugares a partir dos quais se torna possível identificar a interação entre o espaço da 

produção e do consumo da comunicação, de modo que a própria produção seja vista 

em diálogo com as demandas sociais, as novas experiências culturais que emergem 

historicamente a partir da materialidade social. (DICIONÁRIO, 2014, p. 367). 

 

Muniz Sodré, é um dos autores que também abordam o conceito de mediação. Em seu 

caso, o autor apresenta o conceito em relação ao de midiatização. Segundo o autor, “para 

inscrever-se na ordem social, a mediação precisa de bases materiais, que se consubstanciam 

em instituições ou formas reguladoras do relacionamento em sociedade” (SODRÉ, 2002, p. 

21), isto é, a mediação seria um meio pelo qual as normas e valores sociais institucionalizados 

se legitimam, mediante mediações/trocas simbólicas. Ele considera a linguagem, enquanto 

norma (trabalhos, leis, etc), mediação universal. 

Enquanto isso, a midiatização é uma articulação das relações de trocas permeada pela 

mídia; “é uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da comunicação 

entendida como processo informacional, a reboque de organizações empresariais e com 

ênfase num tipo particular de interação - a que poderíamos chamar de “tecnointeração” 

(SODRÉ, 2002, p. 21), isto é, enquanto a mediação serve para entender a comunicação, 

enquanto trocas humanas, a midiatização tem sua base na interação mediada pela tecnologia. 

Mais recentemente, Ana Carolina Temer e Simone Tuzzo também apresentaram o seu 

entendimento de mediação. Para as autoras, a mediação é “uma prática social que absorve 

diferentes discursividades, vinculando estruturas, formas ou práticas (de produção, consumo, 

etc.) diferenciadas a partir de lógicas ou temporalidades”, portanto “é uma prática que se dá 

no momentum no qual o conteúdo absorvido é reorientado, ressignificado ou tem seu sentido 

ou valor redirecionado” (2020, p. 10-11). É uma perspectiva na qual se examina, teórica e 

empiricamente, os processos de produção midiática, as rotinas produtivas, as ideologias, os 

produtos, as práticas e os efeitos e o próprio texto midiático, visto que todos são espaços de 
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ocorrência da mediação (TEMER, TUZZO, 2020). No caso mais específico deste estudo, a nossa 

mídia será o jornalismo e a centralidade de análise se dará nas mediações que ele faz com a 

sociedade sobre as notícias que abordam o aborto. 

Uma vez que as notícias são mediadas pelo jornalismo, é possível inferir que a 

sociedade tem sua percepção de mundo mediada pelas notícias. Acrescenta-se, no entanto, 

que essa percepção não é vista pela Escola Latino Americana  no sentido alienador, abordado 

pelos teóricos alemães da Indústria Cultural, mas no sentido de que o jornalismo influencia e 

altera a percepção de mundo ao seu redor, ao tentar representar o mundo, isto porque, o que 

ele retrata é apenas um recorte simbólico da realidade. De acordo com Temer (2014, p. 71), 

“o jornalismo altera o olhar do receptor para o mundo: ao capturar e organizar (re-organizar) 

a realidade/representação que constitui o conteúdo do jornalismo, o jornalismo também atua 

sobre essa realidade, alterando-a”, ou seja, o jornalismo age como mediador do espaço 

público e da compreensão da realidade a partir de suas percepções subjetivas do mundo. 

Mesmo que se repita que o jornalismo apenas retrata a realidade narrado fatos 

verdadeiros do mundo, ainda assim, essa verdade e essa realidade são subjetivas, visto que, 

mesmo seguindo o rito da pretensa “objetividade” jornalística, a escolha das palavras, do que 

mostrar ou silenciar no texto, é uma construção subjetiva do redator, do editor e da própria 

ideologia da empresa jornalística. 

Genro Filho (1996) entende o jornalismo enquanto práxis e para ele não há como 

diferenciar a teoria da prática, mesmo que seja isso o que se observe na maioria dos espaços 

acadêmicos e redações jornalísticas. Ele defende que a teoria tem que atuar em favor da 

prática e a prática deve se apropriar da teoria para não se tornar uma profissão mecânica. O 

autor vai dizer, ainda, que os profissionais da informação devem se apropriar desse espaço de 

fazer jornalístico para construir mudança social, mas não a partir de jornalismos alternativos, 

mas pela própria lógica do jornalismo comercial. E essa mudança não vem das camadas altas 

da empresa, mas de quem constrói a notícia diária. Para Genro Filho, o jornalista tem que sair 

do óbvio, do singular e partir para o universal, tentando construir textos que tragam certa 

crítica da realidade e atuem para uma mudança social. 

Temer (2014) afirma que o jornalismo atua enquanto ator social e oferece à sociedade 

uma possibilidade de diálogo a partir de uma leitura crítica dos fatos e da realidade. A autora 

empresta o conceito de leitura crítica de Paulo Freire, para quem a leitura deve ir além das 
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palavras e dos significados imediatos, e partir para uma leitura crítica do mundo, por meio de 

uma percepção crítica, interpretação e re-escrita do “lido”. “A leitura da palavra não é apenas 

precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-

lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente” (FREIRE, 1989, p. 13). 

Para a efetivação dessa leitura crítica da realidade, é fundamental considerar, além de 

uma visão crítica do mundo, o conhecimento anterior das pessoas envolvidas, o repertório 

cultural, teórico, histórico e social de cada indivíduo. Essa mistura de conhecimentos é o que 

vai resultar em uma compreensão crítica da realidade. A leitura crítica da mídia se ampara nos 

questionamentos reflexivos e no anseio por mudanças; a partir dela, é possível perceber as 

ideologias, gerar questionamentos e reflexões sobre o que está dito e sobre o que foi 

silenciado.  

 

4 ABORTO: UM DIREITO DA MULHER 

 

Falar de aborto é um desafio, pois é sempre abordado como um tema “sensível”, um 

“tabu”, que requer muita cautela em sua abordagem. Mas falar sobre aborto só é um tema 

sensível, se a gente desconsidera a questão de saúde pública, as violências sofridas pelas 

mulheres e a violação de sua cidadania e de seus direitos humanos. É um tabu quando falamos 

a partir do moralismo religioso que impregna o Estado e, por consequência, o discurso social 

e histórico acerca da reprodução das mulheres, fora isso, é um tema de cidadania, de direitos 

humanos, de saúde pública, de planejamento familiar, de autonomia feminina ao próprio 

corpo. 

Essa herança moralista vem desde a Idade Média, quando a Igreja e o Estado passaram 

a condenar as práticas das mulheres de controle de sua própria reprodução, culminando, 

inclusive com a caça às bruxas e a perda de autonomia das mulheres, não apenas sobre o seu 

próprio corpo, mas sobre sua cidadania. Federici (2017) relata que esse controle iniciou 

primeiramente no continente europeu, nos séculos XVI e XVII, com a grave crise populacional 

que os países estavam vivendo à época. Foi nesse período que houve uma ressignificação do 

que seria um “crime reprodutivo”, com punições mais severas às mulheres que utilizassem 

contraceptivos, sofressem abortos ou infanticídio (mesmo que fossem involuntários). Esse 
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pensamento se espalhou para os demais continentes, conforme foram sendo ocupados pelos 

europeus, chegando à América Latina. 

A caça às bruxas, realizada pela Igreja com anuência do Estado, foi o ápice da 

desmoralização das mulheres enquanto detentoras de poder sobre si mesmas, principalmente 

sobre a própria reprodução, através de seus conhecimentos seculares. Foi aí que teve início 

um domínio sobre as mulheres jamais relatado na história3, que resultou em um cerceamento 

total sobre os direitos sociais e políticos das mulheres, cujo principal símbolo foi a perda do 

controle sobre o próprio corpo, o que Federici vai chamar de “escravização das mulheres à 

procriação”. Segundo a autora, “enquanto na Idade Média elas podiam usar métodos 

contraceptivos e haviam exercido um controle indiscutível sobre o parto, a partir de agora 

seus úteros se transformaram em território político, controlados pelos homens e pelo Estado” 

(2017, p. 178), e continua sofrendo, até hoje, influência do moralismo religioso. 

Moral, é aqui compreendido como o julgamento preconcebido sobre o que é bom ou 

mau, seja em ações ou pensamentos. De acordo com Sodré (2002, p. 49), a moral “apresenta-

se, assim, como um paradigma de regras e pontos de vista ou como um conjunto sistemático 

de normas do foro interior, com o qual se identificam grupos e indivíduos em seus diversos 

processos de socialização”, isto é, moral é o que rege a vida em sociedade, mas não se 

restringe a apenas uma moral, mas várias moralidades que se enfrentam e se tencionam 

cotidianamente. 

No caso do aborto, existem algumas vertentes sobre esse discurso que se embatem na 

sociedade: os totalmente contra a interrupção da gestação em qualquer situação (vertente 

defendida principalmente por católicos e neopentecostais); os que concordam com algumas 

exceções, como já previstos em lei; e os que são totalmente a favor da descriminalização do 

aborto em qualquer situação. Neste último ponto é que atuam os saberes e as militâncias 

feministas. 

Para conseguir dialogar criticamente com a sociedade, as mulheres adotam algumas 

estratégicas comunicacionais, a partir da abordagem da problemática como questão de saúde 

pública, visto que o aborto clandestino, além de elevar os custos dos sistemas de saúde em 

                                                 
3 Embora existam muitos tipos de sociedade e diferenças nos papéis de gênero exercido em todas elas, 

cada membro detinha o seu papel, sem necessariamente subjugar o outro. Homens e mulheres 

conseguiam conviver em harmonia, mesmo detendo papéis distintos na construção da realidade social 

(FEDERICI, 2017). 
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tratamentos por complicações de procedimentos mal feitos, também resulta no maior 

número de mortes maternas no país, o que Jackeline Romio (2017) chamou de feminicídio 

reprodutivo, devido esse tipo de morte estar vinculada “às políticas de controle do corpo e da 

sexualidade da mulher, cuja expressão mínima são as mortes por aborto” (p.71). 

A outra estratégia de debate, menos visibilizada na sociedade, tanto pela mídia quanto 

pelas próprias pesquisas sobre o aborto, é o discurso sobre a escolha de interromper a 

gravidez ser um direito da mulher. Os Direitos Sexuais e Reprodutivos são considerados, pelos 

organismos de direitos humanos, como direito fundamental das mulheres. Ou seja, é um 

direito social de escolha da mulher e de controle ao próprio corpo e da própria maternidade, 

que não é garantido na maioria dos países latino-americanos, que sofrem influência direta do 

moralismo religioso que, historicamente, incutiu na sociedade que o maternar é o objetivo 

original de todas as mulheres e é “pecado” ir contra a “vontade de Deus”. 

Ainda assim, na América Latina, nos últimos anos, tem-se percebido uma “onda verde” 

sobre a despenalização do aborto. Em fevereiro deste ano, a Colômbia descriminalizou a 

interrupção da gravidez até a 24ª semana, para qualquer motivo; em setembro de 2021, o 

Chile permitiu a realização da prática até a 14ª semana, mesmo período que o México 

descriminalizou o aborto no país. Na Argentina, a gravidez também pode ser interrompida até 

a 14ª semana, foi o que decidiu o Senado do país no final de 2020. O Uruguai foi o segundo 

país latino-americano a legalizar o aborto, em 2012, quando a câmara aprovou a prática, para 

todos os casos, até a 12ª semana de gestação; no país, o aborto já era parcialmente legalizado 

desde 1938. Em cuba, as mulheres conquistaram esse direito desde 1965, e podem decidir se 

querem prosseguir ou não com a gestação até a 10ª semana. 

No Brasil, o aborto é considerado crime com pena de um a quatro anos de reclusão, 

tanto para a mulher que consente, quanto para o profissional que o realiza. Ele é permitido 

em apenas três situações: no caso de risco de morte para a mãe; em caso de estupro; e em 

fetos anencefálicos (esse último item foi adicionado em abril de 2012 pelo STF, o último ano 

que a Lei no país sofreu alguma alteração). Recentemente, o Ministério da Saúde lançou uma 
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cartilha que pretendia falar sobre a Atenção, Avaliação e Conduta em casos de abortamento 

no país, com informações errôneas sobre o tema. Segundo a cartilha4, 

 

não existe aborto “legal” como é costumeiramente citado, inclusive em textos 

técnicos. O que existe é o aborto com excludente de ilicitude. Todo aborto é um 

crime, mas quando comprovadas as situações de excludente de ilicitude após 

investigação policial, ele deixa de ser punido, como a interrupção da gravidez por 

risco materno. (BRASIL, 2022, p. 14). 

 

O texto dá a entender que todo aborto é ilegal no país, desconsiderando os três casos 

em que são despenalizados pela legislação vigente, o que pode causar certa insegurança 

jurídica a mulheres que buscam por esse procedimento de forma legal. Inclusive, ao defender 

que as situações “de excludente ilicitude” sejam investigadas pela polícia, reforça ainda mais 

o temor em buscar por aborto seguro e legal no país. Após denúncias de movimentos de 

mulheres, o STF questionou o Ministério da Saúde sobre o conteúdo contido na cartilha. 

A ilegalidade nas demais situações, todavia, não impede a prática do aborto, apenas 

incentiva que mulheres sem muitos recursos financeiros busquem por alternativas inseguras 

de interromper a gestação, enquanto mulheres com mais privilégios sociais, podem pagar pelo 

procedimento em clínicas seguras em outros países. Assim, o debate real não é sobre a 

liberação ou não da prática do abortamento, mas de sua despenalização para as mulheres que 

a praticam, que, muitas vezes, culpabiliza mulheres pobres, visto que são elas que mais 

buscam o sistema de saúde público para cuidar de complicações em decorrência de 

procedimentos malfeitos. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para efeitos metodológicos, este artigo se insere nos preceitos de uma pesquisa 

qualitativa, cujo método de análise nas notícias coletadas sobre a temática do aborto é a 

Leitura Crítica da Mídia, mais especificamente do jornalismo. Segundo Temer,  

 

é a leitura crítica do conteúdo do jornalismo que desestabiliza o mundo interior do 

indivíduo; gerando questionamentos e anseios por mudanças, em um processo que 

                                                 
4 A cartilha foi publicada e depois removida do site do Ministério da Saúde e está transitando na Justiça 

sobre a publicação ou não dela à sociedade brasileira, todavia, é possível encontrar o conteúdo em 

alguns sites na internet que salvaram o seu inteiro teor. 
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é marcado inicialmente pela inquietação, seguido de ajustes no mundo interior por 

meio da reflexão para, como consequência do processo, ocorrer a prática 

consciente, ou seja, em um novo sujeito transformado, mas não concluído (uma vez 

que a essa experiência sempre estarão sobrepondo novas leituras). (2014, p. 159). 

 

Com uma pegada praxiológica, a leitura crítica almeja a transformação por meio da 

reflexão, da crítica dos conteúdos e das próprias práxis sociais, imaginando um outro mundo, 

uma outra realidade possível. Além disso, embora não seja tão comum, a leitura crítica 

objetiva contribuir com análises mais atuais e com diferentes perspectivas sobre a mídia, a 

partir de uma ótica diferenciada, não apenas como uma metodologia alternativa, mas como 

outra forma de enxergar e transformar o mundo. 

De acordo com Temer e Tuzzo (2018, p.11-12), “trabalhar a leitura crítica envolve, 

consequentemente, revisitar as certezas, mas também organizar sínteses, combater o 

conformismo, inquietar-se por aquilo que está além dos dados obtidos na pesquisa”. Pensa-

se ser uma das melhores metodologias para trabalhar com os preceitos da Escola Latino-

americana e com o conceito de mediação, uma vez que esse método almeja desconstruir 

discursos e ideologias que estão impregnadas na própria práxis comunicacional, e a partir da 

própria compreensão de leitura crítica que percebe o mundo antes mesmo da leitura das 

mídias. 

O corpus de análise foi composto por 10 matérias jornalísticas publicadas no primeiro 

semestre deste ano, que abordaram a temática do aborto em três momentos de destaque: 1) 

Descriminalização do aborto na Colômbia até a 24ª semana de gestação (fevereiro); 2) a 

revogação da jurisprudência Roe x Wade, nos EUA, que permitia o aborto legal no país; e 3) a 

negativa ao aborto legal em uma menina de 11anos, vítima de estupro, ao descobrir uma 

gravidez com 22 semanas de gestação. 

 

6 O DIREITO DA MULHER EM DESTAQUE: O ABORTO NO JORNALISMO BRASILEIRO 

 

Nos últimos meses a temática do aborto entrou no agendamento do jornalismo 

brasileiro, tanto por conflitos internos sobre o assunto, quanto por amplitudes internacionais. 

Os momentos de maior destaque foram a liberação do aborto na Colômbia, em fevereiro; O 

debate nos EUA, que está ressonando até hoje nas notícias nacionais e internacionais; e o 
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aborto legal de uma criança de 11 anos, que foi vítima de estupro e descobriu a gravidez com 

22 semanas de gestação. 

Logo no começo de 2022, a Colômbia despenalizou a prática do aborto até a 24ª 

semana de gestação, reconhecendo o direito das mulheres de decidirem sobre a sua 

reprodução e escolhendo o melhor momento para o exercício da maternidade. Notícias que 

aclamavam a decisão, bem como as que condenavam foram publicadas nos jornais locais. Para 

os que aprovam a decisão, colocaram o assunto na “onda verde” sobre os avanços dos direitos 

das mulheres que estão em debate na América Latina nos últimos anos e defendem que são 

decisões que rompem com o sistema machista instituído historicamente e devolvem às 

mulheres a sua autonomia sobre o seu próprio corpo, na tomada de decisões e de escolha 

sobre maternar. O discurso é em prol dos direitos das mulheres e trazem dados sobre a 

redução dos números de mortes maternas em decorrência de aborto nos países que já tiveram 

a legislação aprovada, demonstrando que, quando há o comprometimento da sociedade e do 

estado, é possível garantir direitos e vida. 

Todavia, os jornais conservadores, apontam o fato como um “alerta” para o país, que 

caminha para uma onda que vai contra “a vida” e os preceitos religiosos defendidos, inclusive, 

pelo Governo atual. É importante destacar que a “vida” a que os conservadores contra o 

aborto falam, refere-se ao feto e não à vida da mulher, prática que tem sua fundamentação 

no final da Idade Média, quando os homens passaram a realizar os partos, retirando a 

autonomia das parteiras. Nesse período, era uma prática comum que, em caso de emergência, 

a vida do feto deveria ser priorizada em detrimento da mãe (FEDERICI, 2017). 

O segundo e terceiro momentos que o aborto se destacou no jornalismo brasileiro 

resultam de acontecimentos quase simultâneos, o primeiro com ressonância internacional, 

que foi a revogação da jurisprudência Roe x Waden, que garantia o aborto legal nos EUA desde 

1973; e o segundo com uma problemática nacional, sobre o caso de uma menina de 11 anos, 

vítima de estupro, e que teve o seu direito ao aborto negado pelo hospital e pela justiça. 

Embora o segundo momento que agendou o aborto, em junho desse ano, nas notícias 

brasileiras, não seja, de fato, um acontecimento latino-americano, ele pode ter interferências 

diretas na garantia e respeito aos direitos das mulheres já conquistados, acendendo um alerta 

aos movimentos feministas de todo o mundo. Roe x Waden é o nome da jurisprudência que 
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garantiu o direito ao aborto nos EUA, pela Suprema Corte em 1973, com o argumento de que 

a proibição infringia o direito da mulher à privacidade e ao exercício de escolha. 

Esse entendimento prevaleceu no país até este ano, quando, em uma nova decisão, a 

Suprema Corte americana, majoritariamente conservadora, revogou esse entendimento e 

garantiu aos estados que possam executar suas próprias legislações sobre a temática. Vários 

estados já promulgaram legislações mais restritivas sobre o aborto, como é o caso de Indiana, 

que quer proibir o aborto em toda a gestação. Na contramão do retrocesso, o estado de 

Kansas garantiu a permanência do direito ao aborto, pois levou a decisão para um plebiscito, 

demostrando que mesmo nos locais com maioria dos eleitores republicanos, o direito das 

mulheres é de extrema importância e deve ser garantido. 

O debate que está ocorrendo nos EUA trafega por muitos outros países, pois acende 

um alerta sobre o retrocesso dos direitos das mulheres em governos conservadores. O país 

era considerado o maior exemplo na liberdade de escolha das mulheres em questões de 

reprodução e agora gera incertezas nos outros países, incluindo o Brasil, que também vive 

essa onda conservadora em sua instituição governamental. 

Por fim, o terceiro acontecimento que se destacou nas notícias jornalísticas no país foi 

um caso ocorrido em Florianópolis, Santa Catarina, de uma criança de 11 anos, que descobriu 

uma gravidez após um estupro. O caso veio a público após denúncia feita pelo Portal Catarinas 

e The Intercept Brasil e chegou aos demais veículos de informação. A criança buscou o Hospital 

Universitário de referência da cidade para realizar o procedimento de interrupção da gravidez 

logo após a descoberta, com 22 semanas. No entanto, o HUSC informou que para realizar o 

procedimento, a mãe da criança deveria ter uma decisão judicial, pois, devido a uma 

recomendação do Ministério da Saúde, o procedimento só podia ser realizado até a 20ª 

semana, o que é uma informação errônea. 

Ao buscar a justiça, a família (mãe e filha) teve novamente o seu pedido negado e 

inclusive a juíza, em total desacordo com a lei, insistiu para que a criança continuasse com a 

gestação por mais algumas semanas para garantir a viabilidade do feto. Essa mesma juíza 

afastou a criança da mãe e a colocou em um abrigo a fim de impedir que o procedimento legal 

fosse realizado. Não bastasse a violência sexual sofrida, a criança teve seu direito negado e 

violado duas vezes por instituições que a deveriam proteger. E continua em violência 
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simbólica, visto que seu caso continua em repercussão, mas agora como ameaça aos 

profissionais que realizaram o procedimento, autorizado pelo MPF. 

É importante ressaltar que a legislação brasileira não prevê um prazo mínimo para a 

interrupção da gravidez em caso de estupro ou de ameaça para a vida materna e a 

recomendação do Ministério da Saúde é, além de irresponsável, ilegal. Mais conflituoso, 

ainda, é o caso ter sido recusado por um hospital universitário, lugar onde, teoricamente, 

estão concentrados pesquisadores e estudantes à serviço da comunidade. É preocupante que 

nem a Universidade saiba sobre a real aplicação da Lei. 

Ainda, verificou-se uma prevalência discursiva nas notícias que abordam a temática do 

aborto, com uma tendência para a garantia dele como um direito da mulher e também como 

um problema de saúde pública, questão que tem sido muito difundida pelas feministas para 

trazer o debate mais para próximo da preocupação social. Segundo Fairclough (2016, p. 27) 

“as práticas discursivas em mudança contribuem para modificar o conhecimento (até mesmo 

as crenças e o senso comum), as relações sociais e as identidades sociais”, isto é, a partir de 

uma mudança discursiva é possível que se alcance certa mudança social. Neste sentido, é 

essencial que os discursos jornalísticos sejam, de certo modo, transgressores das fronteiras 

moralistas religiosas e institucionais divergentes ao aborto, de modo a superar esse entrave 

que as mulheres ainda vivem atualmente no país. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisado na perspectiva da cidadania e dos direitos individuais, o poder de decisão 

sobre o próprio corpo e sobre a maternidade é um problema de foro íntimo. No entanto, esse 

também é um tema que tende a ser debatido socialmente, pois implica em debates que 

envolvem aspectos políticos e religiosos. Acrescenta-se sobre essa relação que, o discurso 

envolve aspectos sensíveis, já que mesmo na ilegalidade, o aborto é uma prática que 

historicamente sobrevive na clandestinidade, eventualmente com a conivência e/ou 

tolerância de segmentos específicos.  Uma vez que o aspecto marginal não impede sua prática, 

mas representa um risco para as mulheres é pertinente afirmar que o que se quer debater é 

a descriminalização do seu ato, visto que as mulheres não deveriam ser presas por abortarem, 

principalmente quando o Estado não possui políticas públicas efetivas para a garantia de uma 
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criação de qualidade, com oferta de saúde, educação, alimentação e empregos adequados à 

maioria dessas mulheres.  

Ao realizar uma leitura crítica das notícias, percebe-se que, quando ela é publicada em 

um canal conservador, o discurso demonstra um moralismo religioso que, inclusive, pode se 

impor aos direitos legalmente adquiridos, desde que não entre em conflito com a crença 

religiosa. Mas esse moralismo também é percebido na prática social, como o caso da juíza que 

constrangeu a criança de diversas formas para fazer valer o que ela achava que era correto, e 

não o que a Lei, de fato, instituía. 

A maioria das notícias apresenta uma ideologia mais liberal em relação aos direitos 

reprodutivos das mulheres, não por defenderem totalmente o aborto, mas ao, menos, para 

garantir os direitos adquiridos. Essa leitura é possível ao analisar as principais fontes que 

aparecem no texto, que advém de especialistas em direitos das mulheres ou movimentos 

feministas, demonstrando a importância da vigilância constante da militância das mulheres 

para não permitir a violação de seus direitos. 

Desta forma, ainda que na América Latina a “onda verde” de conquistas dos direitos 

das mulheres favoreça o debate sobre o tema e uma possível flexibilização das leis sobre o 

aborto, não é possível esquecer que o tema é polêmico e está sujeito a retrocessos. Esse é o 

caso, para citar um exemplo, dos Estados Unidos da América, país que já foi considerado 

exemplo na preservação de garantia dos direitos das mulheres, mas que esse ano retrocedeu 

em sua legislação sobre a interrupção da gravidez. Particularmente no que diz respeito ao 

Brasil, é importante acrescentar que o país está imerso em um governo ultrarradical e 

conservador, que se assume discursivamente contra o aborto e defende a família tradicional 

a todo custo, mesmo que isso desconsidere a cidadania das mulheres, meninas e crianças. 

Considerados estes aspectos, entende-se que cabe a imprensa debater o aborto 

também enquanto como uma questão de saúde pública, mas defendo que ele também seja 

considerado um problema econômico e a sua proibição, uma violação dos direitos 

fundamentais da mulher, a de decidir sobre si própria. No conjunto do material analisado, o 

debate sobre o aborto enquanto uma questão de saúde pública, para reduzir os gastos de 

recursos públicos e prevenir a morte materna em decorrência de procedimentos clandestinos 

já começa a aparecer, em conformidade com o discurso feminista que tem se inserido no 

debate social e acadêmico nos últimos anos. No entanto, a discussão sobre a negativa ao 
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controle da mulher à sua própria reprodução e planejamento familiar como uma violação da 

cidadania das mulheres e o direito à interrupção da gravidez como um debate de cunho 

econômico não apareceu no material analisado. 
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GT 4 - Jornalismo, Mídias e Direitos Humanos 
 

A FALA DOWN NO JORNALISMO: UMA MIRANDA DESDE A CIDADANIA COMUNICATIVA 

 

Felipe Collar Berni1 

 

RESUMO 

 

O texto intenciona compreender traços que o jornalismo se vale para retratar pessoas com síndrome 

de Down em seus produtos. Como aportes teórico-metodológicos, são mobilizados o modelo 

biopsicossocial da deficiência (DINIZ, 2007); o capacitismo (MARCO, 2020); a cidadania comunicativa 

e os sujeitos em inter-relação com os meios (MATA, 2006; MALDONADO, 2013); o direito humano à 

comunicação (GUARESCHI, 2013); o jornalismo deficiente (BONITO, 2016); e o pensamento 

transmetodológico (MALDONADO, 2011). Enquanto materiais de referência, recorre-se a reportagens 

digitais publicadas pelo El País Brasil tendo esses(as) sujeitos(as) como protagonistas da narrativa. Com 

esse movimento, vislumbra-se, também, alargar e complexificar nuances envolvendo a construção e 

exercício da cidadania comunicativa Down a partir da representação e visibilidade midiática. Os 

achados tensionam para o silenciamento das pessoas com síndrome de Down em detrimento de porta-

vozes e para reprodução do discurso capacitista. 

 

Palavras-chave: Jornalismo; Síndrome de Down; Cidadania Comunicativa. 

 

 

DOWN'S SYNDROME VOICE IN JOURNALISM: A LOOK FROM COMMUNICATIVE 

CITIZENSHIP 

 

ABSTRACT  
 

Abstract: The text aims to understand traits used by journalism to portray people with Down syndrome 

in its products.  As theoretical-methodological contributions, the biopsychosocial model of disability is 

mobilized (DINIZ, 2003; 2007); ableism (MARCO, 2020) ; communicative citizenship and subjects in 

interrelation with the media (MATA, 2006; MALDONADO, 2013); the human right to communication 

(GUARESCHI, 2013); deficient journalism (BONITO, 2016); and transmethodological thinking 

(MALDONADO, 2011; 2013). Digital reports containing these individuals as protagonists of the 

narrative and published by El País Brasil were used as reference materials. This way, it is also possible 

to broaden and complexify nuances involving the construction and exercise of Down's communicative 

citizenship based on media representation and visibility. The findings stress the silencing of people 

with Down syndrome to the detriment of spokespersons and for the reproduction of the ableist 

discourse. 

                                                 
1 Doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (PPGCC/Unisinos), bolsista 

da CAPES e integrante do grupo de pesquisa PROCESSOCOM (Unisinos/CNPq). Professor substituto de Jornalismo 

da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). E-mail: felipecollar@gmail.com 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Como as falas de pessoas com síndrome de Down (SD) são mobilizadas em conteúdos 

jornalísticos? Essa pergunta contribui para alargar e complexificar nossa problemática de 

pesquisa – quando interessados em investigar a cidadania comunicativa desses(as) 

sujeitos(as) – revestida com uma nova lente: a da representação midiática. Entretanto, antes 

de avançar, torna-se prudente caracterizar o grupo social com o qual [co]construímos o 

estudo. 

  Não existe no Brasil uma estatística específica sobre o número de cidadãos com 

síndrome de Down. Para fins quantitativos, ocorre uma estimativa com base na relação de 1 

para cada 700 nascimentos: segundo esta conta, cerca de 270 mil pessoas no país teriam 

síndrome de Down.2 Quando apontamos para o somatório de pessoas com deficiência em 

território brasileiro, o último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em 2010, aferiu que aproximadamente 24% da população brasileira 

possui algum tipo ou grau de deficiência, ou seja, 46 milhões.3 Destes, 2.617.025 declararam 

ter deficiência intelectual, categoria onde se enquadra a SD. A ausência de dados já evidencia 

o projeto de descarte e marginalização social desse grupo, e a aposta numa não-cidadania, ao 

negligenciar informações básicas para a construção de políticas públicas nas diferentes esferas 

da sociedade. Se olharmos para dentro da comunicação, a situação não é diferente, observe-

se o baixo volume de investigações que se dedicam a construir conhecimento em relação às 

pessoas com deficiência; note-se como, esse fato, se entrelaça com os fazeres 

comunicacionais nas corporações, e com a lacuna na formação acadêmica de profissionais, 

por exemplo. 

                                                 
2 Estimativa, na proporção 1 para 700 nascimentos, apresentada pelo Movimento Down, entidade da sociedade 

civil criada em 2012 visando a inclusão desses sujeitos(as) nos espaços sociais. Disponível em: 

http://www.movimentodown.org.br/ Acesso em 22 fev. 2022.  
3 O Censo 2010 ainda é a operação censitária mais recente realizada no Brasil até a redação deste artigo. O 

recenseamento inicialmente previsto para acontecer em 2020, como costume de se realizar a cada dez anos, foi 

adiado pela pandemia de COVID-19, inicialmente por um ano; contudo, a realização em 2021 também acabou 

não ocorrendo, depois que a verba destinada à pesquisa foi cortada pelo governo Bolsonaro em mais de 90%. A 

previsão é que a nova operação ocorra a partir de agosto de 2022. Torna-se importante sinalizar a defasagem 

nos dados que impactam, também, a construção de políticas públicas. 
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  Ao utilizar a nomenclatura pessoas com deficiência, a sociedade o faz projetando em 

comparação aquilo que socialmente se constituiu como a representação do corpo sem 

deficiência (DINIZ, 2007; MARCO, 2020). Por conta da alteração cromossômica, os sujeitos(as) 

diagnosticados com a trissomia do cromossomo 21,4 majoritariamente, apresentam 

características físicas que se distinguem do “corpo normal”: olhos puxados, rebaixamento do 

osso do nariz entre os olhos, dobra nas orelhas, pescoço baixo e pés e mãos pequenas. “Só 

existe uma pessoa com deficiência porque se criou o que é não ter deficiência” (MARCO, 2020, 

p. 27). Daí a necessidade de se opor a anormalidade, mas sem negar as demandas e 

especificidades daquele grupo. Por isso, é oportuno contextualizar que o uso da expressão 

pessoa com deficiência (PCD), aqui empregada, se faz de maneira ressignificada em 

consonância com movimentos que lutam por direitos, pois o atual modelo de sociedade está 

longe de experimentar uma convivência social na qual, de forma indistinta, todos são tratados 

e respeitados como cidadãos. Observamos, assim, a necessidade de assumirmos as 

nomenclaturas como forma de pautar as lutas por autonomia, inclusão e cidadania. Outro 

pressuposto-chave, ao investigar a interface mídia e deficiência, o fazemos deslocando a 

deficiência do modelo médico, que a problematiza de maneira interiorizada e individualizada, 

para uma abordagem biopsicossocial, tensionada de forma estrutural e sociocultural; ou seja, 

a deficiência como interação entre sujeitos e barreiras de diferentes nuances – estruturais, 

comportamentais e culturais – que inibem a participação daquele sujeito(a) na sociedade de 

forma igualitária, promovendo limitações, desvantagens e exclusões. Assim, assumimos a 

deficiência, também, como construção social. 

  Para qualificar o conceito de cidadania comunicativa, fazemos a retomada de noções 

importantes que sustentam sua materialidade. Assim, é inevitável entrelaça-la com o cenário 

complexo de transformações na realidade comunicacional/midiática que experienciamos. 

Observar a comunicação numa perspectiva sociocultural é imprescindível nas formações, 

experiências e ações sociais contemporâneas, requer o esforço de compreendê-la levando em 

consideração sua multidimensionalidade – econômica, política, histórica, sociológica e 

tecnológica, para citar algumas delas. No entendimento de Adela Cortina, cidadania seria um 

“conceito mediador” (2005, p. 27), haja vista que entrelaça exigências de justiça, moral, 

                                                 
4 Nome científico para a síndrome.  
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identidade, coesão social e pertencimento, capaz de constituir a “razão de ser da civilidade” 

(2005, p. 21), isto é, uma civilidade que, em sintonia os diferentes atores sociais, faz com que 

seus membros se sintam pertencentes a sociedade, estimulando a convicção de que vale a 

pena lutar para mantê-la e melhorá-la. Compreendemos, também, que não se pode assumir 

a cidadania como um conceito pronto: há uma necessidade de alargamento na compreensão 

que historicamente foi constituída a partir das questões de natureza jurídico-política. Note-se 

que o conceito de cidadania é submetido às construções históricas, atrelado também às lutas 

sociais. María Cristina Mata (2006) interliga a cidadania com os modos de participação e 

intervenção no espaço público, mobilizando a apropriação de direitos e oportunidades; dito 

de outra forma, uma “práctica que implica la capacidad de ser sujeto en todos los ámbitos en 

que se construye el poder” (MATA, 2006, p. 08). A cidadania comunicativa, portanto, sinaliza 

para a participação ativa dos sujeitos, a partir do seu lugar de fala, nas estratégias de 

participação e apropriação dos meios de comunicação para expressão de suas culturas, 

saberes, filosofias, demandas e opiniões. É, portanto, o reconhecimento da mídia como 

espaço de visibilidade, de validação e de construção de conotações valorativas. 

  Faz bem reunir alguns pressupostos que nos ajudam a posicionar o jornalismo como 

elemento mediador da cidadania comunicativa. “Ser humano é comunicar-se. É uma 

dimensão intrínseca de seu ser. Todos os demais direitos, poder-se-ia dizer, têm como origem 

essa dimensão comunicativa do ser humano” (GUARESCHI, 2013, p. 176), logo, reportamos a 

necessidade social da informação e o Jornalismo como instituição capaz e confiada de fazer 

com que os acontecimentos tomem contornos na mente das pessoas; ou seja, como própria 

construção social da realidade. Assim, observamos a mídia como espaço de visibilidade que, 

por meio de exposição e ocultamento, coloca em circulação modos de ler, ver e ser no mundo 

através de culturas, valores, filosofias etc. Desta forma, quando tensionamos as pessoas com 

deficiência (PCD) como sujeitos(as) comunicantes5, temos a oportunidade de compreender 

como a mídia, a partir de suas processualidades, interpela a construção, retificação e/ou 

rechaço de estigmas e preconceitos e, consequentemente, o exercício da sua cidadania.  

                                                 
5 Aqueles(as), referidos por Maldonado (2013, p. 90), que se inter-relacionam como os meios de “maneira fluída, 

caótica, estruturada, condicionada, livre, pactuada, enquadrada e subversora”. Sujeitos entendidos por outras 

perspectivas que não aquelas mobilizadas para enquadrar nas demandas funcionalistas, positivistas e tecnicistas.   
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  O movimento de reconhecer a comunicação como direito humano e fundamental para 

o exercício pleno da cidadania, torna-se base propulsora para avançar na discussão desse 

direito, levando-se em consideração as especificidades das pessoas com deficiência. Nesse 

sentido, entende-se “a Cidadania Comunicativa como um ‘espaço’ em que as PcD, ao mesmo 

tempo em que exercem o seu direito à comunicação e à informação, fortalecem-se num 

processo de (re)conhecimento em ações concretas, ao permitir a construção de novas 

relações com o mundo” (BONITO, 2016, p. 188). Eis a representação midiática como instância 

de construção e propagação de identidade, visibilidade e autorrepresentação. 

  Nosso exercício, em particular, buscou encontrar indícios que nos ajudassem a 

tensionar a cidadania comunicativa Down a partir de textos jornalísticos aportados na web. 

Ao todo, foram selecionadas peças jornalísticas dos portais El País Brasil, VEJA, UOL e G1 que 

de forma direta retratam pessoas com síndrome de Down. O processo de seleção intencionou 

escolher três conteúdos a partir da palavra-chave “síndrome de Down” nos campos de busca 

dentro de cada site. Pela necessária limitação de abordagens para este artigo, oportunizou-se 

trabalhar com as reportagens publicadas pelo El País: “Com risco 10 vezes maior de morrer, 

brasileiros com síndrome de Down cobram vacinação imediata” (BETIM, 2021), datado de 20 

de abr. de 2021; “Maju de Araújo, modelo internacional com Síndrome de Down, abre as 

portas ao mundo real” (ROSSI, 2021), de 1º de nov. de 2021; e “Um atleta com síndrome de 

Down completa pela primeira vez o Ironman” (REUTERS, 2021), publicado em 13 de nov. 2021, 

em parceria com a agência de notícias britânica Reuters. Nesse percurso, dois elementos 

indiciários foram aflorados e sinalizaram necessidade de problematização: o uso de porta-

vozes e a reverberação da fala capacitista.6 

 

2 A VOZ QUE NÃO SE ESCUTA  

O Jornalismo como instituição inserida e atravessada por um contexto social mais 

amplo, consequentemente, repercute as estruturas de opressão, silenciamento e descarte 

daquilo que se constituiu como corpo deficiente. Por isso, para nós, reafirmamos, interessa 

tensionar a deficiência no campo da comunicação também pelo modelo biopsicossocial, 

                                                 
6 Capacitismo é o preconceito social contra pessoas com deficiência. O pensamento que dá sustentação a essa 

discriminação reporta a uma convenção de que pessoas com deficiência são inferiores às pessoas sem 

deficiência, pelo fato de não corresponderem a uma concepção corporal, produtivista e comportamental tida 

como padrão. 

304



 

 

deixando em outro patamar o modelo estritamente médico, compreendendo que “a 

deficiência não se configura como um atributo do indivíduo, mas antes como resultado de 

uma complexa interação entre o sujeito e o contexto no qual está inserido” (FARIA, 2020, p. 

120). Nesse processo de exclusão social, a voz de PCD é silenciada, terceirizada e/ou objeto 

de tutela, isto é, delineiam esses(as) sujeitos(as) como incapazes de terem voz, opinião e 

desejos. Daí a necessidade de entrelaçar nossa processualidade científica, pensamento social 

e fazeres jornalísticos atrelados às epistemologias do Sul (SANTOS, 2020)7, de assumir a 

palavra dos sujeitos com deficiência como conhecimento válido, legítimo e sem a necessidade 

de confirmação por terceiros. Tal postura articula-se ao ensejo de rechaçar uma perspectiva 

hegemônica-positivista-capitalista que desdenha socialmente desses cidadãos, afirmando 

possuírem mentes inválidas e, por isso, descartáveis no processo de produção de 

conhecimento e participação social; questão esta que fica evidente quando observamos as 

formas pelas quais pessoas com síndrome de Down são retratadas em produtos do jornalismo 

corporativo. 

  Antes, de forma breve, cabe contextualizarmos o teor e os enquadramentos das 

reportagens selecionadas. Na publicação de Rossi (2021), nota-se a história de vida de Maju 

de Araújo, uma modelo com síndrome de Down que conquista carreira internacional, 

tornando-se embaixadora da marca de cosméticos L’Oréal Paris, sendo a maior fonte de renda 

da sua família. O texto reúne histórias de preconceito e superação enfrentadas por Maju para 

conseguir ingressar e permanecer no universo da moda. Há, ainda, uma discussão através do 

movimento “Def Money” na exposição de marcas que dizem assumir uma postura consciente 

e aliada à diversidade, mas que não efetivamente assumem políticas de inclusão e 

acessibilidade em suas estruturas e filosofias. Já a reportagem publicada pela Reuters (2021), 

também apresenta como personagem a figura única de um SD, o atleta Chris Nikic, de 21 anos. 

O valor-notícia se vale do fato de, pela primeira vez, uma pessoa com síndrome de Down ter 

completado o Ironman Triathlon, desporto onde os atletas realizam três modalidades 

diferentes, sempre numa mesma sequência: natação, ciclismo e corrida. A reportagem, 

mesmo curta, apresenta quem é Nikic e sua marca de superação. Por fim, a reportagem de 

                                                 
7 Aqui pensadas a partir dos Boaventura de Sousa Santos como aquelas que “referem-se à produção e à validação 

de conhecimentos ancorados nas experiências de resistência de todos os grupos sociais que têm sido 

sistematicamente vítimas da injustiça” (2020, p. 17). 
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Betim (2021) repercute o início da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, especialmente no 

pedido de enquadramento na síndrome como prioridades no Plano Nacional de Imunização. 

Para constituir a narrativa, é apresentada a realidade de dois cidadãos que possuem a 

síndrome, Luiz Octávio Almeida e Francinaldo Correia de Souza.  

  Das três reportagens que abordamos em nossa análise, todas utilizam-se de práticas 

que minimizam e até mesmo silenciam as vozes de SD. Entenda como a voz das pessoas com 

síndrome de Down são substituídas: “Eu achava que aquele ambiente da moda seria 

inacessível para ela”, conta a mãe, Adriana, de 48 anos."8; “Ninguém sabia muito o que fazer. 

Nessa ocasião ele ainda estava trabalhando, tendo vida normal, sem máscara”, explica Maria 

Fernanda Almeida, irmã de Luiz Octávio9; “Esse empenho deu para ele [Nikic] um mundo 

inteiro de inclusão”, disse o pai de Chris10. “Conta a mãe”, “explica a irmã”, “disse o pai” são 

exemplos do modelo operativo que o jornalismo hegemônico se vale para pautar temáticas 

que interessam e envolvem as pessoas com SD. 

  Observe que das três, duas reportagens tratam especificamente de uma única figura 

com SD, ou seja, assume-se toda uma estrutura narrativa a partir da história de vida daquele 

sujeito(a) e mesmo assim recorre-se de vozes outras para operacionalizar os códigos 

jornalísticos. No caso de Maju de Araújo (FIG. 1), sua própria mãe se intitula como “porta-voz” 

da filha. 

 

Figura 1: Mãe-porta-voz 
 

Fonte: Rossi (2021). 

 

  Nota-se que a justificativa acionada se refere à especificidade da dificuldade de fala da 

filha. Uma pergunta emerge: como a mãe sabe dos sentimentos, desejos e opiniões de Maju 

                                                 
8 Como pode ser encontrado em “Maju de Araújo, modelo internacional com Síndrome de Down, abre as portas 

ao mundo real”. 
9 Fala observada na matéria “Com risco 10 vezes maior de morrer, brasileiros com síndrome de Down cobram 

vacinação imediata”. 
10 Trecho retirado da reportagem “Um atleta com síndrome de Down completa pela primeira vez o Ironman”.  
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de Araújo? O próprio texto responde ao afirmar que “mesmo assim, a modelo se comunica 

bem, por meio de expressões e da linguagem de sinais, que ela usou para participar de uma 

série, chamada República, produzida para o Instagram e que durou 6 meses”. Questão aquela 

que revela a deficiência do jornalismo (BONITO, 2016) e reafirma as estruturas de exclusão 

visto a impossibilidade do social se “adaptar” às particularidades das pessoas com deficiência. 

Observa-se que, neste caso em particular, a presença de um intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) proporciona um diálogo direto para com a modelo, levando o leitor a conhecer 

de forma densa e aprofundada os sentimentos, experiências e percalços vivenciado por Maju 

de Araújo ao longo da carreira.   

  Outra reportagem que exibe a figura de uma SD retrata o triatleta Chris Nikic. Nela não 

é mobilizado nenhuma fala direta de Nikic – apenas um post seu no Instagram foi apresentado 

para materializar sua expressão – embora se tenha feito um esforço em trazer uma fala 

específica do pai; personagem até então desconhecido na narrativa e não mais utilizado na 

sequência. Em outros termos, a figura paterna foi utilizada apenas para falar por Nikic (FIG. 

2). 

 

Figura 2: Pai de Chris 
 

Fonte: Reuters (2021) 

 

  Outra reportagem que exibe a figura de uma SD retrata o triatleta Chris Nikic. Nela não 

é mobilizado nenhuma fala direta de Nikic – apenas um post seu no Instagram foi apresentado 

para materializar sua expressão – embora se tenha feito um esforço em trazer uma fala 

específica do pai; personagem até então desconhecido na narrativa e não mais utilizado na 

sequência. Em outros termos, a figura paterna foi utilizada apenas para falar por Nikic. 

 De forma específica, o fato revela um “esforço” em não escutar o sujeito11. Chris Nikic além 

de atleta é palestrante motivacional (conforme consta em seu perfil no Instagram) e chama 

atenção o fato de alguém com oratória e performance discursiva não ser escutada em uma 

reportagem que aborda seu próprio desempenho.  

                                                 
11 Aqui fazendo uma análise a partir da materialidade do texto, haja vista que desconhecemos o processo de 

apuração e contato com as personagens. Tampouco é apresentado esforços de contatá-lo.  
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  Já a reportagem que discute a vacinação contra a COVID-19 de pessoas com síndrome 

de Down é construída a partir do caso de dois sujeitos que são apresentados na matéria, mas 

com outros falando por eles. Luiz Octávio Almeida tem sua voz majoritariamente substituída 

pela da irmã e Francinaldo Correia de Souza pela da sobrinha. Down: a voz que não se escuta. 

Realidade esta que se enquadra na reflexão de Victor Di Marco (2020) quando este observa 

criticamente o corpo com deficiência como um não-lugar, uma casa vazia que teve seu 

proprietário despejado e dado a ele ser espectador da sua própria trajetória.  

Assisti minha história sendo narrada por verbos de outros, construí verdade na rua, 

vendo a minha casa-corpo se construir com tijolos que os outros jogavam nela sem 

poder dar um pitaco, sem poder escolher sequer se iria ter janelas ou não. Uma casa 

sem morador se decompõe, e esse corpo que agora sem vida se ergue não mais o é 

se não um corpo. Sem morador, sem história, sem vida (MARCO, 2020, p. 15, 

destaques nossos). 

 

  É importante sinalizar as problemáticas e consequências dessa postura do jornalismo 

hegemônico em silenciar a fala desses sujeitos. Evidente que ao serem barrados das estruturas 

jornalísticas, as pessoas com síndrome de Down constroem espaços na qual suas vozes ecoam. 

Eis uma das entradas que as nossas investigações se deparam para avançar: perceber e 

compreender as táticas e estratégias que esses(as) sujeitos(as) empregam para exercer sua 

cidadania comunicativa, mesmo que longe dos conglomerados midiáticos. Mas ao mesmo 

tempo, complexifica-se esse movimento ao reconhecer a mídia como espaço de poder, de 

propagação e legitimação de culturas, crenças, projetos político-econômico etc.; sendo assim, 

um espaço de disputa, de visibilidade, representação, autorrepresentação e, também, de 

participação. Em diálogo com Maria Cristina Mata (2006), a autora defende a 

indispensabilidade de se perceber maneiras de os cidadãos serem vistos nesse espaço 

midiático, para a partir dali analisar quais representações a mídia constrói em relação à 

cidadania e à forma pelo qual se autorrepresenta enquanto um espaço democrático. 

  Ao silenciar as vozes das pessoas com síndrome de Down, o jornalismo lesa a cidadania 

comunicativa desses sujeitos, uma vez que impede a participação destes no processo 

comunicativo a partir do seu lugar de fala, inibindo a expressão de seus valores, opiniões, 

demandas e, consequentemente, de produção de sentidos e da realidade, da construção de 

conotações valorativas e de sua identidade.  
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3 A FALA CAPACITISTA QUE SE ESCUTA  

A substituição das vozes Down por porta-vozes já é um problema em si próprio, como 

tensionamos acima. Nos casos analisados, outro agravante amplia a problemática: o 

capacitismo.12 Os próprios porta-vozes das pessoas com deficiência, assim como os jornalistas, 

repercutem pensamentos e falas capacitistas que estigmatizam, excluem e segregam esses 

sujeitos(as). O capacitismo posiciona a deficiência como algo negativo, ou seja, se nutre da 

opressão e do preconceito para diminuir e descartar o corpo deficiente. Fiona Campbell (2001, 

p. 44, tradução nossa) define como: “uma rede de crenças, processos e práticas que produz 

um determinado tipo de corpo (o padrão corporal) que é projetado como perfeito, típico da 

espécie e, portanto, essencial e totalmente humano”.13 Ocorre a construção de uma premissa 

da capacidade, a partir da comparação e submissão das performances corporais de pessoas 

com deficiência em razão das pessoas sem deficiência. Marco (2020) aponta para o sistema 

capitalista que se codifica a partir das desigualdades de diferentes naturezas, sendo, dessa 

forma, fonte de propulsão da perspectiva capacitista, visto que instaura a lei do mais eficiente 

para “domar e inviabilizar” (2020, p. 18) corpos outros que operam com diferentes ritmos, 

nuances e temporalidades. Temos, portanto, que o capacitismo “nega a pluralidade de gestos 

e não gestos, sufoca o desejo, mata à vontade e retira, assim, a autonomia dos sujeitos que 

são lidos como deficientes” (MARCO, 2020, p. 18, destaque no original). O jornalismo é 

capacitista quando minimiza ou até mesmo descarta a voz das PCD; quando abre espaços para 

outros contarem histórias que tem as pessoas com deficiência como protagonista; quando 

utiliza expressões estigmatizadas, sensacionalistas e infantis que subestima ou superestima 

esses sujeitos; e, também, nos momentos que enquadra a inclusão pela lente da meritocracia 

e não como um projeto social.  Entrelaçando com essa perspectiva, temos duas outras lentes 

que  são mobilizadas para pensar as PCD: aquela que evoca sentimentos de dó, compaixão e 

infantilização; e aquela pelo viés do herói, a partir de uma leitura meritocrática que visualiza 

toda e qualquer ação de uma pessoa com deficiência como algo surpreendente e de superação 

– a exemplo dos discursos com os atletas paralímpicos: “Já é um vencedor” por simplesmente 

                                                 
12 Visto a reverberação de um discurso que exclui e segrega as pessoas com deficiência, ao negligenciar o modo 

de vida desses(as) sujeitos(as), sua corporeidade e suas demandas, em detrimento daquilo que socialmente foi 

construído, numa perspectiva capitalista e produtivista, como o padrão, a normalidade e o desejável. 
13 Do original: “a network of beliefs, processes and practices that produces a particular kind of self and body (the 

corporeal standard) that is projected as the perfect, species-typical and therefore essential and fully human”. 
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estar correndo uma prova de 100m com uma perna amputada, mesmo sendo o trabalho do 

sujeito que treina para fazer justamente aquilo. Portanto, observa-se o capacitismo como uma 

estrutura social de opressão que também se manifesta nas peças jornalísticas. Observa-se 

essa dinâmica a partir da relação entre visibilidade e reconhecimento, sendo o primeiro 

elemento constituinte da condição de se reconhecer. Dito de outro maneira: ao não 

possuírem visibilidade por outra representação que não a do viés capacitista, temos, por 

consequência, um não-reconhecimento plural das PCD, visto que ainda são invisibilizados 

como sujeitos em sua essência.   

  A reportagem que versa sobre a carreira de Maju de Araújo apresenta a dificuldade de 

uma PCD entrar em agências de modelo (ROSSI, 2021). Fala nos vários “nãos” que recebeu ao 

longo da vida e posiciona o debate, mesmo que de forma indireta, da meritocracia, ao colocar 

Maju como alguém que “superou barreiras” e se esforçou para “mostrar que é capaz”.  

 

Figura 3: 24.000 quilômetros 
 

Fonte: Rossi (2021) 

 

  Na Figura 3, a mãe traz uma real situação vivenciada pelas PCD: fazer mais e melhor 

uma mesma coisa do que uma pessoa sem deficiência. Porém, pouco problematiza as 

estruturas vigentes que, por exemplo, não dão possibilidades para esses(as) sujeitos(as) 

atuarem, tampouco rechaçam esse esforço, romantizando o capacitismo.  

  Já na reportagem que tange a vacinação contra o coronavírus (BETIM, 2021), o 

primeiro argumento mobilizado evoca o produtivismo, isto é, o trabalho como balizador da 

cidadania de pessoas com deficiência, numa tentativa de mostrar que esses(as) sujeitos(as) 

não são corpos descartáveis para a engrenagem capitalista. Luiz Octávio Almeida, de 41 anos, 

que tem síndrome de Down, afirma sentir saudade do trabalho e aponta a necessidade da 

vacinação: “preciso tomar a vacina logo para voltar a trabalhar”. Duas leituras interpelam tal 

compreensão: o trabalho como legitimação social, isto é, o “trabalho dignifica o homem”, mas 

no caso das pessoas com deficiência, o trabalho se consolida como espaço potencializador da 

cidadania e sociabilidade. Assim, mesmo com as estruturas de exclusão, esses(as) sujeitos(as) 

rompem tais barreiras e se projetam como verdadeiros “exemplos” para serem seguidos.  
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Vale mencionar que é justamente no contexto de reinvindicação da independência e 

inclusão das PCD que a crítica feminista e pós-moderna marcou uma nova geração de debates 

em relação ao modelo social da deficiência (DINIZ, 2003). Isso porque o debate, até então, 

consistia na retirada das barreiras que impediam o desenvolvimento das capacidades e 

habilidades do sujeito deficiente na perspectiva produtivista da engrenagem capitalista. Se 

opunham ao modo como o capitalismo tratava as pessoas com deficiência, embora a inclusão 

consistisse justamente em poder participar daquela estrutura de trabalho, de forma muito 

pouco crítica. As leituras feministas introduziram a subjetividade do corpo lesado nas 

discussões, pontuaram sobre o cuidado, a dor, a dependência e a interdependência como 

elementos centrais nas discussões sobre deficiência (DINIZ, 2007). Complexificaram, portanto, 

as demandas, especialmente quando ao rechaço do modelo capitalista que edifica as barreiras 

de segregação e exclusão desse grupo social da vida em sociedade. Note-se um revigoramento 

e expansão do modelo social. Retomemos. 

  Já Chris Nikic (REUTERS, 2021) é o próprio exemplo do herói, pois “é a primeira pessoa 

com o distúrbio genético a finalizar a prova esportiva mais difícil do mundo”, o triatleta 

compartilha da mensagem de que “tudo é possível”, basta querer. A reportagem sinaliza que 

a inclusão, neste caso particular, se deu por meio do mérito de Nikic, como é possível observar 

na fala do pai na Figura 2; o empenho do atleta deu a ele a possibilidade de inclusão.  

  De forma crítica, Marina Dias de Faria (2020, p. 138) posiciona as pessoas com 

síndrome de Down nas teias capitalistas: “é útil socialmente – principalmente no que tange à 

lógica capitalista –, manter os indivíduos com SD em posição de vulnerabilidade e suas 

histórias como tragédias individuais, para que nada tenha de ser feito fora de suas estreitas 

redes no sentido de prover a inclusão social”, isso pelo fato de pessoas com deficiência serem 

tidas como descartáveis dentro do sistema capitalista. Se nos perguntarmos “A quem serve a 

lógica da exclusão?” (FARIA, 2020, p. 138), o campo da comunicação também deve contribuir 

para essa resposta. Vemos, portanto, que o capacitismo não é algo construído e praticado 

exclusivamente pelo jornalismo: observa-se nas próprias falas das famílias e, minimamente, 

nos próprios sujeitos(as) com deficiência mobilizadas nas reportagens que essa lente está 

enraizada no social, como um modelo de observar as PCD. Cabe ao jornalismo se valer de 

outras lentes para retratar essa realidade. 
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4 NOVAS DEMANDAS A PARTIR DAS OBSERVAÇÕES 

Como parte de uma processualidade científica em desenvolvimento, não temos 

pretensão de assumir esse texto como ancoragem para se conhecer uma materialidade dada 

sobre as pessoas com síndrome de Down dentro dos produtos jornalísticos. Antes, nosso 

ensejo avança na construção de diálogo e alerta para o campo e as instituições de 

comunicação, que negligenciam o debate e ações em prol da cidadania comunicativa de 

pessoas com deficiência; justamente por compreendermos que a pesquisa se dá de maneira 

coletiva e porque não produzimos sozinhos. Pesquisadores e coparticipantes colaboram de 

forma confluente com o desenrolar da investigação, seja na pesquisa-da-pesquisa, revistando 

a estudos, pesquisas e reflexões para fortalecer, alargar, problematizar e desconfiar das 

nossas concepções prévias, como também, buscando observar lacunas, fracassos e 

potencialidades para contribuir com a produção de conhecimento transformador; e no 

processo de troca, cercando-se de pessoas dispostas a ouvir e falar (MILLS, 2009; BONIN, 

2011; MALDONADO, 2011). É nosso esforço em avançar com as reflexões que o artigo reúne.  

  Nossa pesquisa se interessa em compreender a cidadania comunicativa de pessoas 

com síndrome de Down a partir da concretude do seu cotidiano, daí a atenção empreendida 

para o ofício jornalístico. Importa, portanto – mas não só – observar como esses sujeitos(as) 

se inter-relacionam com o jornalismo e quais os usos sociais fazem de seus produtos. Desse 

modo, observar como os próprios são retratados em conteúdos jornalísticos torna-se uma 

entrada para compreender quais sentidos afloram a partir da própria representação que o 

jornalismo faz desses sujeitos(as). Neste caso, experimenta-se uma reflexão evocando as 

compreensões do jornalismo como construção da realidade, janela de interpretação e de 

contato com o mundo, para construir uma sistematização e análise crítica do modo de 

representação de pessoas com síndrome de Down no Jornalismo; avançando para uma leitura 

desde as pessoas com síndrome de Down e sua identificação no espaço midiático. São algumas 

das primeiras demandas que nossas inferências sinalizam.  

  Nossos observáveis repercutem o direito de escuta, que é diferente da compreensão 

de “dar voz”14 a um determinado grupo, visto que a priori os jornalistas precisam dar ouvidos 

                                                 
14 A utilização das aspas revela a problemática nessa expressão, visto que entrega às instituições jornalísticas 

todo o poder de fala, representação e veiculação. Evidente que a engrenagem social e comunicacional comporta 

outras instâncias de debate e circulação de vozes. Mesmo silenciados pela mídia, esses sujeitos(as) falam.   

312



 

 

às PCD para depois se valerem de seus códigos para construir seus produtos. Evidente que 

esse direito de escuta carece de debate, tensionamento e de fortalecimento de natureza 

conceitual, exercitando, assim, a perspectiva transmetodológica (MALDONADO, 2013) de 

construção de conhecimento em companhia com os sujeitos(as) coparticipantes das nossas 

pesquisas. Esta é, inclusive, uma das perguntas que nossas inferências nos deixam: qual o 

papel da escuta na construção e exercício da cidadania comunicativa de sujeitos(as) com 

síndrome de Down? Quais táticas e estratégias são utilizadas por esses sujeitos(as) para 

exercerem essa cidadania? 

  Outra nuance, tirada da experiência problemática de falar pelos outros mobilizada nas 

peças jornalísticas analisadas e trazida para as os fazeres científicos, é que devemos primeiro 

problematizar as estruturas de poder vigente que impedem que sujeitos(as) com síndrome de 

Down possam estar nos Programas de Pós-Graduação pesquisando e, se desejarem, 

debatendo sobre as próprias demandas do movimento Down. Por outro lado, também não 

podemos nos abster de contribuir com esse movimento: não falando sobre e sim pesquisando-

junto e falando para pessoas com deficiência. E aqui há uma provocação de Gayatri 

Chakravorty Spvaki (2010) em relação a privilegiar, construir e oportunizar espaços de “contra-

argumentação" em nossas pesquisas. Mais uma demanda que aflora: afinal, pode o subalterno 

falar? E mais, pode a pessoa com síndrome de Down exercer sua cidadania comunicativa? 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao reportarmos a aderência que a mídia possui no processo de significação e de 

construção valorativas e de identidade, vislumbramos uma contribuição significativa para o 

processo de inclusão e visibilidade das pautas e demandas das pessoas com deficiência, 

porém, ao mesmo tempo, apontamos para a demanda de uma responsabilidade em não 

reproduzir estereótipos, perpetuando estigmas já muitas vezes enraizados socialmente. 

“Integração é chamar para a festa e inclusão é chamar para dançar”, assumindo a provocação 

de Marco (2020, p. 25) para o fazer jornalístico, nos deparamos justamente nessa 

encruzilhada: a inclusão não ocorre na vinculação de uma reportagem no telejornal ou de uma 

entrevista que narra a vida de uma PCD. Para além disso, a inclusão é fruto de um tato 

qualificado, preocupado em garantir a expressão, a identidade, a autonomia, ou seja, a própria 

cidadania comunicativa desses sujeitos(as). Fato este que não ocorre quando outros falam 

313



 

 

por você ou quando se utilizam de vocabulários, pensamentos e silenciamentos para 

inviabilizar e negligenciar a pessoa com deficiência como cidadãos comunicantes.   

  Observe que nossos materiais de referências são reportagens com um espaço-tempo 

recente, datadas de 2021, mas que sinalizam uma prática mais antiga, já amalgamada no fazer 

jornalístico. Dessa realidade, emerge a urgência de (re)pensar como as rotinas produtivas no 

jornalismo podem incluir processos que garantam a inclusão de PCD em seus produtos, como 

personagens e fontes, mas também, como audiência. Aí está outro debate que se apresenta, 

mas neste texto não avançaremos, já que demanda pensarmos recursos e práticas de 

acessibilidade comunicativa para a inter-relação autônoma desses sujeitos(as) com os meios 

de comunicação, rompendo barreiras que aprisionam as pessoas com deficiência num estado 

de pobreza informacional. Pois bem, ambos os casos apontam para duas deficiências que, em 

confluência, proporcionam a situação que observamos de exclusão, estigma, silenciamento e 

descarte do corpo deficiente: nas Escolas de Jornalismo e nas estruturas do fazer jornalístico. 

Está, em vista disso, construída nos moldes capitalistas que vislumbram prioritariamente o 

lucro, em detrimento da qualidade e compromisso com seus códigos e valores éticos. Já a 

produção acadêmica potencializa o não-pensar às demandas das pessoas com deficiência nas 

redações ao negligenciar uma formação atenta para as especificidades desse grupo social, que 

por sua vez, não são homogêneos, mas mobilizam demandas muito próximas uns dos outros. 

Isso fica evidente quando questionados sobre recursos de acessibilidade e reivindicações do 

movimento PCD; os jornalistas se mostram ignorantes para tais demandas, apontando para a 

lacuna na sua formação acadêmica (BONITO, SANTOS, BEILFUSS, 2017). Daí a necessidade de 

garantir espaços dentro dos currículos e qualificar a formação a partir da interface entre mídia 

e deficiência.  

  Defender um jornalismo anticapacitista resulta muito além da inclusão e acolhimento 

das pessoas com deficiência no processo comunicacional, pois fortalece o próprio jornalismo 

como instituição legítima de codificação, mediação e ordenamento social, em meio às crises 

que atravessa. Por um jornalismo anticapacitista que possibilite uma representação midiática 

construídas desde e em parceria com os sujeitos comunicantes com deficiência: que exercite 

a escuta, que proporcione um espaço potencializador da voz desses(as) sujeitos(as), que 

produza conteúdos acessíveis para que todos possam consumir de forma autônoma e livre, 

exercendo o direito à comunicação e, consequentemente, à cidadania.  
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RESUMO 

 
Este artigo se constitui como um ensaio teórico que, tendo como objeto de análise a estigmatização 
da obesidade descrita por Jean-Pierre Poulain (2013), visa demonstrar as aproximações dialógicas 
entre o conceito de cidadania civil cunhado por Adela Cortina (2009) e a perspectiva de sociedade 
incivil trabalhada por Muniz Sodré (2021). A partir do entendimento da obesidade como fenômeno 
social, o objetivo é visualizar como se comporta a dualidade civilidade/incivilidade em sua dimensão 
comunicacional tendo como pano de fundo e o processo de estigmatização como dinâmica que se 
constrói neste cenário de embate. Considera-se como civilidade a identidade, adesão e pertencimento 
do indivíduo à comunidade, bem como a construção coletiva do seu bem-estar e da justiça social, 
enquanto a incivilidade é vista como um processo antidemocrático, antissocial, amparado nas lógicas 
do consumo e da ascensão do indivíduo em detrimento do bem comum. A metodologia deste ensaio 
se ampara na análise crítica, através de inferências e interpretações sobre os conceitos propostos, 
relacionando-os às lógicas da estigmatização do corpo gordo. Os resultados desta análise demonstram 
a centralidade da comunicação na constituição do ódio que se instaura na contemporaneidade 
ocidental e que propulsiona a estigmatização da pessoa com sobrepeso/obesidade. O ódio gerado 
neste contexto é essencialmente incivil e fruto do neoliberalismo. Demonstra-se que a comunicação, 
como circulação simbólica e como pharmakon, que é ao mesmo tempo veneno e cura; é geradora de 
ódio e, sincronicamente, essencial para a construção da luta contra o estigma, do fortalecimento da 
cidadania e do resgate da civilidade pretendida. Constatou-se que os polos de civilidade/incivilidade, 
constantes nas dinâmicas do presente, são reflexos da complexidade na constituição dos fenômenos 
sociais e que, apesar da origem incivil do processo de estigmatização há esperança de transformação 
e de construção coletiva na luta por uma cidadania civil e para desconstrução do estigma, movimento 
que automaticamente atuaria como fortalecedor das estratégias de promoção à saúde.  
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INCIVILITY, CIVIL CITIZENSHIP AND THE STIGMATIZATION OF OBESITY 

 

ABSTRACT  
 

This article is a theoretical essay that, having as object of analysis the stigmatization of obesity 

described by Jean-Pierre Poulain (2013), aims to demonstrate the dialogic approximations between 

the concept of civil citizenship coined by Adela Cortina (2009) and the perspective of uncivil society 

worked by Muniz Sodré (2021). From the understanding of obesity as a social phenomenon, the 

objective is to visualize how the civility/incivility duality behaves in its communicational dimension, 

having as a background and the stigmatization process as a dynamic that is built in this clash scenario. 

Civility is considered the identity, adhesion and belonging of the individual to the community, as well 

as the collective construction of their well-being and social justice, while incivility is seen as an anti-

democratic, anti-social process, supported by the logic of consumption and rise of the individual to the 

detriment of the common good. The methodology of this essay is supported by critical analysis, 

through inferences and interpretations of the proposed concepts, relating them to the logic of 

stigmatization of the fat body. The results of this analysis demonstrate the centrality of communication 

in the constitution of the hatred that is established in contemporary western times and that drives the 

stigmatization of overweight/obese people. The hatred generated in this context is essentially uncivil 

and the result of neoliberalism. It is demonstrated that communication, as symbolic circulation and as 

pharmakon, which is both poison and cure; it generates hatred and, synchronously, essential for the 

construction of the fight against stigma, the strengthening of citizenship and the rescue of the intended 

civility. It was found that the poles of civility/incivility, constant in the dynamics of the present, are 

reflections of the complexity in the constitution of social phenomena and that, despite the uncivil 

origin of the stigmatization process, there is hope of transformation and collective construction in the 

struggle for a citizenship civil society and to deconstruct stigma, a movement that would automatically 

act as a strengthening of health promotion strategies. 

 

Keywords: Communication and Health; Civil Society; Uncivil Society; Civility; Citizenship. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  Para compreender os fenômenos sociais contemporâneos em seus aspectos 

comunicacionais é preciso visualizá-los a partir do panorama contextual em que se inserem, 

considerando que se estabelecem dentro de regimes específicos de historicidade. Tendo este 

princípio em vista, este ensaio teórico visa demonstrar como a estigmatização da obesidade 

acontece em sua relação contextual com a perspectiva de sociedade incivil conceituada por 

Muniz Sodré (2021) e dialogicamente com a noção de civilidade e de cidadania civil 

conceituada por Adela Cortina (2009).  
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Neste ensaio se estabelecerá uma análise crítica de tais conceitos para, a partir de 

inferências, demonstrar as conexões interpretativas com o fenômeno da estigmatização da 

obesidade. A escolha do objeto se dá a partir da compreensão de que a obesidade é um 

fenômeno social e da saúde que acontece a partir da comunicação e, portanto, com 

centralidade comunicacional. Nesta medida, a estigmatização também só acontece a partir da 

comunicação. Especificamente sobre os conceitos adotados neste trabalho, é importante 

frisar que, como relata Muniz Sodré (2021), muitas vezes há um desconhecimento sobre o que 

é a comunicação referenciada nos diálogos e pesquisas, sendo importante se afastar de uma 

dimensão funcionalista.  

 

Paulo Freire falava da comunicação como separação e ponte. Eu uso a 
metáfora do “pharmakon”, que é tanto veneno como cura. Ela representa 
essa dupla face para sociedade: um lado venenoso (risco para as instituições 
e para as subjetividades) e um lado curativo (as possibilidades comunitárias 

e política de recomposição do elemento humano. (SODRÉ, 2022, p.1).  
 

Como constitutiva dos fenômenos sociais, essa comunicação aqui conceituada e 

considerada para análise é ao mesmo tempo veneno e remédio, componente formador que 

atua como mecanismo de transformação social.  A comunicação é, nessa instância, formadora 

de novas dinâmicas de melhoria ou de piora, que possibilita conexões ou rupturas, 

consolidadora ou destrutoras do estado de bem-estar social.  

Este ensaio irá demonstrar elementos do contexto social para compreensão do objeto, 

através da articulação dos principais conceitos relacionados à sociedade incivil (SODRÉ, 2021) 

conjecturado com as perspectivas sobre civilidade e cidadania estabelecidas (CORTINA, 2009) 

na intenção de encontrar vestígios neste dialogismo que permitam descortinar as dinâmicas 

da estigmatização da obesidade e, com isso, potencialmente encontrar brechas que 

evidenciem caminhos para transformação dentro desta lógica da comunicação como 

circulação simbólica, que se é veneno (na circulação da estigmatização do corpo obeso) pode 

também ser cura e elemento gerador de cidadania.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho foi desenvolvido em forma de um ensaio teórico e tem natureza qualitativa. 

Será efetivada uma análise crítica de cunho reflexivo, a partir de três literaturas basilares que 

expõe o dialogismo entre os conceitos de civilidade e incivilidade, fundamentais para a 

pesquisa. Optou-se pela possibilidade metodológica ensaística com objetivo de tensionar o 

objeto (a estigmatização do corpo gordo) com as determinantes teóricas previstas por Adela 

Cortina na publicação Ciudadanos del Mundo: hacia una teoría de la ciudadanía (2009) e por 

Muniz Sodré na publicação A sociedade incivil: mídia, iliberalismo e finanças (2021). A 

estigmatização do corpo com sobrepeso/obesidade será descrita a partir das perspectivas 

expostas por Jean-Pierre Poulain em Sociologia da Obesidade (2013).  

O ensaio é traçado a partir de uma análise crítica em que, operacionalmente, são 

realizadas inferências sobre as literaturas propostas para embasamento através do 

levantamento bibliográfico realizado na primeira fase da análise e, na sequência, são 

apresentadas interpretações buscando, a partir dos vestígios encontrados no corpo teórico, 

demarcar criticamente os elementos relacionais com o objeto. Do ponto de vista 

epistemológico a análise prevê a comunicação como geradora das dinâmicas sociais (e 

também do objeto de análise), como prática constitutiva que motiva a necessidade do ensaio 

em propor a investigação do contexto social (civilidade/incivilidade) para o entendimento do 

fenômeno que se pretende analisar (estigmatização da pessoa com obesidade).  

As estratégias listadas nos procedimentos metodológicos possibilitaram a efetivação 

deste ensaio que é desenvolvido em dois blocos temáticos. A primeira seção Cidadania civil e 

a civilidade pretendida contextualiza o conceito de civilidade e cidadania civil de Cortina 

(2009) para demonstrar as possibilidades benéficas de um contexto em que as práticas 

cidadãs se efetivam. Na sequência a seção Incivilidade, ódio e estigmatização do corpo gordo 

expressa as nuances de incivilidade contidas na estigmatização do corpo gordo e como esse 

processo é gerador de ódio. Por fim, as considerações finais trazem o entrelaçamento entre 

as práticas de civilidade/incivilidade contidas no fenômeno para vislumbrar caminhos 

possíveis de promoção à saúde e à cidadania. 
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3 CIDADANIA CIVIL E A CIVILIDADE PRETENDIDA 

 

Para entender a percepção sobre cidadania conceituada por Adela Cortina (2009), 

inclusive como possibilidade de posterior diálogo com a ideia de incivilidade e estigmatização 

do corpo gordo, há que se visualizar a cidadania dentro de suas múltiplas interfaces, em seu 

conceito multidimensional, mas sempre fundada na construção de uma identidade de 

pertencimento. A cidadania, nesta dimensão, se dá apenas quando o ser social se sente parte, 

pertence, se reconhece e é reconhecido como integrante de sua comunidade.  

Para Cortina (2009) a noção de identidade é indispensável para que o cidadão participe 

de uma construção coletiva, pautada na civilidade. Além da importância da identidade, a 

autora destaca que um conceito sobre cidadania também prevê a garantia de direitos e 

responsabilidades morais do ser social.   

 

(...) un concepto pleno de ciudadanía integra un status legal (un conjunto de 
derechos), un status moral (un conjunto de responsabilidades) y también una 
identidad, por la que una persona se sabe y siente perteneciente a una 
sociedad. Difícil es encarnar semejante ciudadanía plena en grupos humanos 
con grandes desigualdades materiales, y por eso el concepto de la 
<<ciudadanía social>> pretendía al menos proporcionar a todos los 
ciudadanos un mínimo de bienes materiales, que no queden al juego del 
mercado, y el de <<ciudadanía económica>>, hacerles activamente 
participantes de los bienes sociales. (CORTINA, 2009, p.151) 

 

Este conjunto de direitos são parte importante do conceito de cidadania, e pode ser 

exemplificado pelo direito do acesso à saúde3. Ao negligenciar às pessoas com obesidade 

ferramentas que auxiliem na busca por um bem-estar físico, social e psíquico de uma saúde 

ampliada, portanto, o Estado nega a esses indivíduos um direito inerente a sua condição de 

cidadão. Outras dimensões do conceito, como a cidadania social e a cidadania econômica, são 

também previstos por Cortina (2009), de tal forma que cabe articular o conceito de cidadania 

civil e seu acercamento com a noção de civilidade, considerada por Cortina (2009) como uma 

virtude necessária para a vivência em coletividade.  

                                                 
3  Cabe o destaque de que o direito à saúde é garantido constitucionalmente no texto do Artigo 196 “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, p.1).  
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A civilidade, portanto, é um elemento essencial da vida civil, e deve ser vista como uma 

necessidade, uma vez que o conceito subentende a disponibilidade dos cidadãos em seu 

comprometimento com “a coisa pública” (CORTINA, 2009, p.20), pressupondo um 

envolvimento natural e voluntário do cidadão que, ao pertencer, sente-se responsável pela 

coletividade.  

Nessa perspectiva, a cidadania caminha em paralelo (ou é sinônimo) de 

pertencimento: cidadania envolve a necessidade de coesão, um certo afinamento entre o 

individual e o coletivo em torno da ideia de identidade. Essa coesão ocorre quando as 

percepções do indivíduo estão em congruência com o bem-estar coletivo; e envolve a 

necessidade de participar, estar conectado com os valores coletivos, e cidadãos dispostos a 

buscar por justiça social.  

O destaque dado à disponibilidade (CORTINA, 2009) é central para o entendimento do 

que se considera civilidade, já que a disponibilidade é o livre exercício de colaboração um 

instintivo idealizado na vontade de pertencer à comunidade e, ao pertencer, participar de sua 

construção coletiva.  

Na percepção de Cortina (2009), a completude do conceito de cidadania, o status legal 

previsto como uma das partes constituintes desta cidadania (o conjunto de direitos), é uma 

parcela normativa da construção da cidadania, porém a base fundadora se dá por meio da 

coesão que só pode acontecer com a civilidade e “sobre todo a través de la libre adhesión y 

participación de los ciudadanos: a través del ejercicio de la virtud moral de la civilidad” 

(CORTINA, 2009, p.22).  

A liberdade de participar a partir do senso de coletividade dá ao indivíduo a acepção 

de cidadão por meio de suas virtudes morais. A base da cidadania como a razão de ser da 

civilidade é representada pelo indivíduo que participa criticamente através de sua civilidade, 

e, portanto, não é um mero cumpridor normativo de legislações e critérios. Cortina (2009) 

reforça que as bibliografias sobre cidadania vão, em geral, destacar a necessidade do hábito 

da civilidade. Tendo o cidadão, neste contexto da civilidade pretendida, reconhecimento dos 

membros da sociedade por suas ações e este reconhecimento entre pares geraria adesão para 

construção de projetos comuns, em uma perspectiva ideal do caminhar social.  

Pode-se dizer empiricamente que este ideal de civilidade visto como uma virtude 

necessária por Cortina (2009) não é habitual nas dinâmicas e fenômenos sociais vivenciados 
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na contemporaneidade, como no caso da estigmatização do corpo gordo e da total ruptura de 

qualquer construção dita coletiva que a estigmatização acaba por perpetuar.  

É a partir da dificuldade de se estabelecer civilidade que a autora demarca a 

importância da cidadania civil como uma chave valorosa a transformação social, neste ideal 

de construção coletiva - inclusive nas estratégias de promoção à saúde - já que a cidadania 

civil trata da visualização da cidadania que avança no entendimento da complexidade do ser 

social em suas relações e ambiência e não se pauta apenas nas perspectivas clássicas da 

cidadania reduzida à garantia de direitos. 

 

Las dimensiones política, social y económica de la ciudadanía caminan en 
este sentido, pero el ser humano no es sólo um sujeto de derechos de las dos 
primeras generaciones (ciudadanía política y social), y tampoco un productor 
de riqueza, material o inmaterial (ciudadanía económica). Es ante todo 
miembro de una sociedad civil, parte de un conjunto de asociaciones no 
políticas ni económicas, esenciales para su socialización y para el cotidiano 
desarollo de su vida. (CORTINA, 2009, p.22). 

 

 Cortina (2009) explica que a dimensão radical/originária, de um ser que vive em 

sociedade é pertencer à sociedade civil e, portanto, é necessário considerar a necessidade de 

uma cidadania civil, vista como fator estrutural para a vida em sociedade. Dessa forma, o 

caráter multidimensional do ser humano visualizado na noção de cidadania (CORTINA, 2009) 

tem como ponto central a sociedade civil.  

 Porém, Cortina (2009) relata que, no contexto de neoliberalismo, ampliação de 

mercado e Estado mínimo, gerador da crise do estado de bem-estar, há duas especificidades 

da sociedade civil: uma vertente que é potencializadora do liberalismo econômico no sentido 

clássico da sociedade burguesa, e em outro ponto uma sociedade civil que busca por 

civilidade, participação social e solidariedade. Esse indício, já visualizado por que Cortina 

(2009), aponta os elementos de incivilidade no contexto neoliberal, em um apontamento de 

que o processo de civilidade não é natural em todos os cenários.  

 

Pero la civilidad no nace ni se desarrolla si no se produce una sintonía entre 
los dos actores sociales que entran en juego, entre la sociedad 
correspondiente y cada uno de sus miembros. Por eso la sociedad debe 
organizarse de tal modo que consiga generar en cada uno de sus miembros 
el sentimiento de que la pertenece a ella, de que esa sociedad se preocupa 
por él y, en consecuencia, la convicción de que vale la pena trabajar por 
mantenerla y mejorarla. (CORTINA, 2009, p.22). 
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Cortina (2009) demarca que muitas vezes a civilidade é apresentada como um desejo 

ou uma convicção de algo indispensável para construção de uma vida em comunidade com 

equilíbrio. Mas ao mesmo tempo que parece em alguma medida utópica a civilidade também 

parte de alguns pressupostos que são básicos a todos seres humano como a necessidade de 

ser acolhido em um grupo, de pertencer e se identificar com uma comunidade; as bases 

emocionais e instintivas do ser social são listadas por Cortina (2009) nessa demonstração de 

que neste jogo entre atores sociais é possível estabelecer sintonia, vínculo.  

Esse vínculo, identidade que gera mobilização em prol do coletivo, é potencializadora 

da democracia, porém Cortina (2009) destaca que considerar a sociedade civil como uma 

esfera autônoma que pode potencializar a democracia através da civilidade, é vê-la de forma 

utilitarista com validade apenas relacionada à cidadania política. Caberia, então, a importância 

de se considerar na sociedade civil a validade da cidadania civil no sentido de perseguir um 

bem comum e com um impulso ético de ultrapassar os limites individuais e grupais em busca 

de uma cidadania cosmopolita em que as pessoas se integrem livremente na comunidade em 

que são membros.  

A concepção sobre cidadania estipulada por Adela Cortina (2009), e mais 

especificamente de cidadania civil, estabelece uma possibilidade de diálogo com a ideia de 

sociedade incivil cunhada por Muniz Sodré e Raquel Paiva (SODRÉ, 2021). Se Para Adela 

Cortina (2009) a civilidade é pertencimento, é adesão ao bem-estar da comunidade, em 

contrapartida para Muniz Sodré (2021) a sociedade incivil construída através da incivilidade é 

desassociação, desestabilização, desconexão com a construção coletiva e ascensão do 

individual.   

 

um ordenamento humano regido globalmente por tecnologias de 
comunicação, solidárias à transformação no modo de acumulação do capital, 
à desestabilização das formas clássicas de representação do mundo, mas 
também ambiguamente atravessadas pela incitação generalizada à 
reinvenção institucional. (SODRÉ, 2021, p.23).  

 

Para Sodré (2021) o panorama da incivilidade demonstra um afastamento das 

ideologias de bem-estar da social-democracia. O autor explica que o neoliberalismo é 

diretamente incivil porque representa uma sociedade incivil que vem de uma origem 

antiglobalizante e antidemocrática, completamente avessa à adesão e ao pertencimento de 

um espaço coletivo de construção e luta pelo bem-estar social.  
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Sob o ângulo da geopolítica em construção, a sociedade incivil é também 
uma reverberação antiglobalizante da ordem internacional: ou seja, da 
aliança transatlântica entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental 
estabelecida após a Segunda Grande Guerra. Mas também antidemocrática, 
porque é infensa aos avanços da cidadania social compatível com o 
liberalismo clássico. (SODRÉ, 2021, p.25).  

 

Sodré (2021) também destaca que, no contexto incivil e antidemocrático, a 

comunicação ganha contornos funcionais como novo ordenamento utilitarista, se afastando 

do vínculo estabelecido na civilidade, “Igualmente, a publicização de informações e de 

discursos como mera ‘publicação’, sem a mediação política e sem a ‘síntese social’ que 

convertem dialeticamente o privado em público.” (SODRÉ, 2021, p.23).  

A possibilidade de uma cidadania civil e os conceitos da civilidade e incivilidade são 

basilares para uma análise crítica do que é, no atual cenário, o estigma do corpo gordo, da 

obesidade, e em que medida a comunicação é construtora de civilidade ou civilidade neste 

contexto.  

 

4 INCIVILIDADE, ÓDIO E ESTIGMATIZAÇÃO DO CORPO  

 

 Muniz Sodré (2021) trata do dialogismo civilidade/incivilidade quando coloca a noção 

da civilidade como pano de fundo da sociedade incivil. Sodré (2021) destaca que este contexto 

se relaciona historicamente com o ideário liberal da imprensa burguesa em que a liberdade 

de expressão e a “conversa civil” são elementos de fundo. Nesta perspectiva, a imprensa seria 

vista (desde o século XIX) como opinião pública e como concretizadora do direito civil de 

expressão, lugar onde o senso e o dissenso da sociedade civil seria representado.  

 Ou seja, Sodré (2021) visualiza a centralidade da circulação simbólica na construção 

social da realidade, considerando a comunicação como processo fundador no 

estabelecimento da verdade pactuada socialmente, em especial, através do bios midiático4. É 

                                                 
4 Seria esse bios midiático conceituado por Sodré (2021) a ambiência vivida com o alargamento da importância 

da mídia que passa a ser necessária para compreensão das dinâmicas sociais, na medida em que não existe 

fenômeno que não seja também midiático em alguma medida, de constituição e/ou repercussão. 
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nessa ambiência em que a imprensa influiria também como pharmakon5 da 

civilidade/incivilidade.  

 

A cidadania que hoje serve de referência a essa nova qualificação histórica 
da existência chamada bios midiático é basicamente a cidadania 
consumidora. Quando a economia de mercado tende a transformar-se em 
sociedade de mercado, o social passa a ser qualificado por capacidade de 
compra e venda ou de consumo - isto é o que passa a definir a agenda 
pública, assim como restaurar a velha tipificação do “cidadão passivo” 
Socializar-se não seria politizar-se, mas consumir. A consciência individualista 
sobrepõe-se, no espaço público, às injunções políticas de responsabilidade 
social (SODRÉ, 2021, p.154).  

 

Diferentemente da perspectiva da cidadania multidimensional e civil prevista por 

Cortina (2009), Sodré (2021) declara que a cidadania vivenciada hoje é uma cidadania do 

consumo, na qual satisfazer as necessidades individuais por meio do consumo tem mais 

validade do que pensar ou agir em função de uma construção coletiva. A performance 

individual e consumista acontece ao mesmo tempo em que o bios midiático traz um 

alargamento do espaço do ponto de vista em razão da amplificação tecnológica. Nesta 

ambiência mercadológica e individualista amplificadora das perspectivas passa a não 

interessar o que é ou não real. No jogo cênico dos fatos, vale o verossímil, a estética, o crível, 

o ponto de vista mais disseminado dentro da “ficcionalização imagística e eletrônica” (SODRÉ, 

2021, p.156), onde mais do que o ser importa parecer.  

O ódio como forma social é um dano colateral da sociedade incivil (SODRÉ, 2021), e é 

no ódio que o estigma do corpo gordo ganha força. A gordofobia - como ódio ao corpo gordo 

- presta serviço ao Estado ao reforçar a culpa da pessoa com obesidade dentro da lógica do 

“não emagrece porque não quer” que direciona apenas à pessoa com sobrepeso e obesidade 

a responsabilidade sobre sua saúde, que, na verdade (do ponto de vista normativo e moral), 

deve ser compartilhada com o Estado.  

Amparado na estigmatização (POULAIN, 2013), a relação social incivil que dissemina o 

ódio ao corpo, dissemina a percepção de que a obesidade é um elemento determinante de 

posição social, agravando a trajetória da pessoa com obesidade. Em um contexto de circulação 

                                                 
5 Que, assim como a comunicação e a partir da comunicação (porque a imprensa também é constituída com 

circulação simbólica) é veneno e cura (SODRÉ, 2021), potencializadora de significação. 
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simbólica do ódio, esse fator torna-se também um potencializador de agravamento da 

doença.  

 

Da simples compra de uma passagem de avião ou de um bilhete para o 
cinema até a força do olhar estético sobre ele, o obeso é desvalorizado, 
marginalizado, banido da sociedade. O obeso sofre de estigmatização nas 
sociedades desenvolvidas contemporâneas. A estigmatização se baseia 
sobre um sistema de representações e de crenças que fazem da obesidade 
um reflexo das qualidades morais do indivíduo. (POULAIN, 2013, p.117).  

 

Poulain (2013) entende que o julgamento ao corpo do indivíduo com obesidade não 

se limita às características físicas:  a pessoa com obesidade também é julgada moralmente 

como “um ser sem vontade própria” (2013. p.117) indivíduo estigmatizado como preguiçoso, 

sem autocontrole, sem produtividade e muitas vezes menos digno de confiança perante estes 

qualificadores de culpabilização. (POULAIN, 2013).  

 Esse ódio, que muitas vezes acontece no campo da subjetividade, pode gerar 

resultados objetivos, materializado na vivência cotidiana desses indivíduos que muitas vezes 

passam a buscar por soluções que impactam negativamente sobre a saúde, como por exemplo 

com a prática de dietas ditas milagrosas, fármacos para emagrecimento, atividades físicas 

desmedidas ou intervenções cirúrgicas de fim imediatista.  

 

A estigmatização é o resultado de uma leitura implícita que situa como 
responsável por esta situação a própria pessoa que apresenta sobrepeso. 
Uma vez interiorizada esta percepção, as soluções se reduzem ao que é 
imediatamente controlado por si mesmo: a alimentação e a atividade física. 
(POULAIN, 2013, p.120) 

 

 Cabe tentar visualizar o porquê do corpo com sobrepeso/obesidade ser considerado 

inadequado, desviante, já que o senso estético normativo varia no tempo-espaço. Há culturas 

que associam o corpo gordo como corpo belo em contrapartida o corpo magro patologizado 

como fraco, desajustado.  

O cenário fica ainda mais pessimista com o fato exposto por Poulain (2013) de que, 

ainda que as  normativas estéticas de corpo sejam construções sociais que variam a depender 

da cultura e do momento histórico, há relatos de que mesmo em culturas em que o corpo 

gordo era considerado belo e normativo, os corpos que ultrapassavam certo limite 
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considerado excessivo de acúmulo e gordura - hoje configurado como obesidade grau 36 - 

também sofriam por pressões estéticas e eram igualmente estigmatizados.  

Poulain (2013) traz uma hipótese sobre a motivação que teria feito com que o ódio ao 

corpo gordo fosse tão disseminado na contemporaneidade ocidental, sobre as possibilidades 

geradoras do ódio o autor explica:  

 

A valorização de uma estética corporal de magreza é concomitante à 
conscientização terceiro-mundista e à crítica ao capitalismo. Como o 
capitalista acumula o capital, o gordo acumula energia como forma de 
gordura em seu próprio corpo. O imaginário tradicional do anticapitalismo 
dos anos 1960 representava o patrão barrigudo, com um charuto na mão, 
notas bancárias saindo da cartola, devorando vorazmente seus operários, 
reduzidos a figura de Gulliver. (...) O sobrepeso é visto não somente como 
inestético, mas também como imoral; o gordo é aquele que come mais do 
que lhe compete e que não aceita a lógica da redistribuição. (POULAIN, 2013, 
p.128).  

 

 Nasce a estigmatização e a gordofobia em um contexto anticapitalista e contrário ao 

acúmulo, ou no qual o acumulador seria vilão, imoral em sua mesquinhez, mas manifesta-se 

no presente em que o acúmulo passa a ser contexto usual da sociedade do consumo. Nota-se 

que a prática de manifestação do ódio pode surgir em um momento e ultrapassar regimes de 

historicidade com dinâmicas e significações distintas.  

Seria anacrônico supor uma gordofobia anticapitalista na contemporaneidade, porém 

a conformação do ódio pode ganhar novos contornos a depender da ambiência que perpassa 

e o imaginário sobre o corpo magro, no polo oposto dessa construção, vai ganhando 

notoriedade como adequado, equilibrado, um corpo que nega o acúmulo vigente, um corpo 

considerado belo, supostamente saudável e dentro dos parâmetros da moralidade.  

Neste mesmo entendimento das dinâmicas sociais influindo sobre as interpretações 

sobre corpo e vivência, Sodré (2021) relata que o ódio que ganha destaque nada mais é do 

que a manifestação das regras sociais se liquefazendo.   

                                                 
6 Ou comumente atribuído como obesidade mórbida. A obesidade grau 3 seria a classificação de último grau de 

avanço da doença, clinicamente reconhecida em pessoas com IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 40. O 

IMC é “é o seu peso em quilos (por exemplo, 80 kg), dividido por sua altura ao quadrado (vamos imaginar, 1,80 

m x 1,80 m).” (ABESO, 2022, p.1).  Descrevem-se pioras no quadro de saúde com o agravamento da “Obesidade 

grau III. Aqui o sinal é vermelho, com forte probabilidade de já existirem doenças muito graves associadas. O 

tratamento deve ser ainda mais urgente.” (ABESO, 2022). Também cabe destacar que há outras maneiras de 

classificação da obesidade, mas que a normativa relacionada ao IMC ainda é a mais utilizada no campo médico 

e científico. 
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Condicionada por fatores sócio-históricos, a fúria destrutiva irrompe da 
intolerância ou da estigmatização de qualquer natureza, como uma 
componente interna do horror ao próximo. É curto o passo entre a violência 
simbólica do estigma e a passagem ao ato violento. Embora essa passagem 
possa ser refreada por circunstâncias sócio-históricas do demos, as condições 
psicossociais do ethnos - antipatia, aversão, tolerância hipócrita - já estão 
sempre dadas como operadores do ódio. (SODRÉ, 2021, p.245) 

 

 Esse ódio circula midiaticamente e, para Sodré (2021) de forma cada vez mais 

funcionalista em uma dinâmica informacional desenfreada “(...) a mídia hoje é o grande 

operador dos discursos de ódio” (SODRÉ, 2021, p.245) dentro de uma lógica em que a 

civilidade como pertencimento ao coletivo, prevista por Cortina (2009) começa a desaparecer 

e os discursos de ódio e repulsa ao outro são cada vez mais comuns.  

Essas formas de aversão e intolerância se estabelecem em um panorama de 

aceleração impulsionada com o avanço tecnológico e a ampliação das possibilidades de 

manifestação do ódio que ocupa espaços de forma muito mais veloz que a civilidade; como se 

a incivilidade fosse um reducionismo de fácil compartilhamento, enquanto a complexidade do 

estabelecimento de um vínculo de civilidade tornasse a possibilidade de concretizá-la inviável 

ou, significativamente mais lenta.   

 

Por outro lado existe um descompasso cognitivo de grande magnitude entre 
a complexidade da tecnologia e o universo mental de seus usuários, que dá 
margem à expressão pública de uma ignorância coletiva até então silenciosa. 
A suposição da universalidade de um demos progressista é uma falácia: a 
educação e a cultura públicas são lentas ante a velocidade do avanço 
tecnológico. Valores democráticos, respeito às diferenças, condutas 
refletidas são figuras de um ordenamento social pautado por um civilidade 
em desaparição. (SODRÉ, 2021, p.260).  

 

 Essa civilidade em crise em uma sociedade considerada incivil reflete um contexto de 

um presente em constante transformação em que a previsibilidade de um futuro melhor 

também se faz na interpretação das historicidades do agora. Seria possível, a partir da 

compreensão da origem e dos motivadores da incivilidade, traçar uma projeção em que estes 

danos colaterais da sociedade incivil previstos por Sodré (2021) pudessem se enfraquecer? 

Em relação direta com a estigmatização e o ódio ao corpo gordo: há vestígios no processo 

comunicacional que demonstrem potencialidades de mudança? Se Sodré (2021) já relata ser 

a comunicação o pharmakon que é veneno e cura, que é central nas dinâmicas sociais, 
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incluindo na construção do estigma da pessoa com obesidade, haveria uma outra projeção de 

futuro que não a que conhecemos?  

Neste cenário em que as singularidades culturais e temporais parecem soterradas pela 

dinâmica normativa do ódio à pessoa com sobrepeso e obesidade, em narrativas vigentes de 

ódio e culpabilização que se repetem historicamente, a análise comunicacional que se deve 

fazer é de que aceitar um quadro permanente de repetição e concretização do ódio não 

parece um caminho aceitável e, com essa determinação como ponto de partida, buscar quais 

são as brechas nessas narrativas que parecem demonstrar alguma alternativa.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Dos danos colaterais da incivilidade às possibilidades da cidadania civil, cabe a leitura 

de que a estigmatização do corpo gordo é também um sintoma de uma sociedade incivil. Uma 

face do ódio incivil trazido por Sodré (2021) como um colateral da disrupção da civilidade, que 

desagrega, que desvincula, é uma face da contemporaneidade. Talvez a mais evidente, que 

toma espaço no imaginário e na materialidade, mas há uma dimensão multidimensional dos 

fenômenos sociais que não pode ser esquecida, a civilidade prevista por Cortina (2009) se 

manifesta nas emoções, na identidade, no pertencimento, está contida em todo ser social por 

menor que seja sua exteriorização e nessa essencialidade está um vestígio do que a torna 

possível.   

Poulain (2013) argumenta quais as motivações na sociedade atual para que haja luta 

contra a estigmatização da obesidade, e dentro das justificativas que o autor elenca, há 

relações diretas com a construção da cidadania civil dentro dos conceitos trabalhados por 

Adela Cortina (2009). Inicialmente Poulain (2013) destaca que o primeiro motivo para se lutar 

contra a estigmatização é o motivo ético da demanda por justiça social já que a estigmatização 

seria estreitamente conectada com a desigualdade social, como mais uma forma de promover 

a desigualdade com a instrumentação do ódio.   

 Em segundo ponto o autor elenca o motivo sanitário, uma vez que a estigmatização é 

comprovadamente fator de agravamento do sobrepeso e da obesidade. O terceiro ponto é a 

necessidade de interromper a estigmatização da obesidade pelo de motivo de prevenção em 

uma perspectiva de promoção à saúde. Os últimos dois motivos demonstram o sentido 

ampliado da saúde e como os aspectos sociais influem diretamente na vida e na composição 

330



 

 

da saúde do ser social. Isso porque a pessoa com sobrepeso e obesidade que sofre gordofobia, 

que é estigmatizada, que lida com as consequências do ódio em sua rotina já tem diretamente 

o comprometimento de sua saúde dentro dos eixos: físico, psíquico e social.  

 O estigma do corpo é um processo construído no campo da comunicação e da 

significação que acaba por afastar o cidadão do acesso ao estado de bem-estar e da saúde. A 

incivilidade promove uma sociedade em que a ambiência é essencialmente desequilíbrio, 

desregramento pela aceleração e consumo; e onde a comunicação é utilitarista e reduzida às 

suas funcionalidades pontuais. Do outro lado, a proposta de cidadania civil é pautada na 

adesão, no equilíbrio no ideal de construção compartilhada e na busca pelo bem-estar social 

onde é necessária a sintonia entre privado e público, cenário ideal onde as estratégias de 

promoção à saúde aconteceriam de forma natural, gradativa.  

Essa sintonia de que trata Cortina (2009) é essencialmente comunicacional. Ainda que 

implicitamente o dialogismo entre civilidade/civilidade das proposições de Sodré (2021) e 

Cortina (2009) tem como ponto de encontro a base comunicacional que leva aos dois 

panoramas. Além disso, com maior ou menor amplitude ambos conseguem visualizar as 

possibilidades de civilidade e incivilidade do presente, porém as aberturas da cidadania civil 

previstas por Cortina (2009) se abrem quase como uma fresta de esperança na expectativa de 

uma projeção transformadora.  

Transformadora porque o modus operandi da construção do estigma sobrepuja o 

espírito do tempo, os regimes de historicidade, e se arraiga como constância. Porém o 

pharmakon em que se passa a comunicação prevê tensão e oposição. Enquanto houver o polo 

da incivilidade há, do outro lado, a civilidade. A complexidade da constituição dos fenômenos 

sociais que se amparam na comunicação, como acontece na estigmatização da obesidade, 

preveem constante movimento. É na cinesia que se encontra a esperança e a oportunidade 

do fortalecimento da cidadania civil prevista por Cortina (2009). Seria a pretensão de uma 

cidadania multidimensional a cura, ou, minimamente, um ponto de chegada, uma meta que 

demonstra a viabilidade e encoraja a luta.  
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RESUMO 

 

Este artigo discute a relação entre os códigos deontológicos de jornalistas e os direitos sociais e 

humanos segundo a hipótese do autor Nelson Traquina sobre a questão dos jornalistas como 

integrantes de uma comunidade interpretativa transnacional. Para tanto, apresenta-se a 

fundamentação teórica sobre a associação entre democracia, cidadania, os direitos sociais e humanos 

e o jornalismo, conforme a histórica clássica do Ocidente. O estudo apresenta também a análise dos 

códigos deontológicos de jornalistas da Grécia, da Itália, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da 

França, que são países considerados como relevantes para o estabelecimento de direitos dos cidadãos 

e humanos. Acrescenta-se também a análise do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. A análise 

de conteúdo temática dos códigos deontológicos eleitos, segundo uma abordagem qualitativa, tem 

por objetivo repercutir os temas sobre invasão de privacidade e exposição de vítimas de violências em 

conformidade ao conteúdo dos códigos de ética de jornalistas dos países observados. A análise dos 

códigos deontológicos apresentada repercute e faz um paralelo também com o recente caso de 

infração ética jornalística contra a atriz brasileira Klara Castanho. Os resultados indicam os códigos 

deontológicos de jornalistas como modelos de análise da ideia de uma comunidade interpretativa 

transnacional que partilha normatizações éticas. Nas considerações finais, observa-se que os 

jornalistas compartilham de uma limitação ética e moral quanto a divulgação de vítimas de violências 

em relação ao imperativo do interesse público.  

 

Palavras-chave: Ética jornalística; Códigos deontológicos; Jornalismo; Direitos sociais; Direitos 

Humanos.  
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Abstract: This article discusses the relationship between the deontological codes of journalists and 

social and human rights according to Traquina's hypothesis about journalists as members of a 

transnational interpretive community. This study presents a theoretical foundation for the association 

between democracy, citizenship, social and human rights, and journalism, according to the classical 

history of the West. This article also presents the analysis of the deontological codes of journalists from 

Greece, Italy, the United Kingdom, the United States, and France, which are countries considered 

relevant for the establishment of citizens and human rights. The analysis also includes the ethical code 

of Brazilian journalists. The analysis of the journalistic ethical codes, by a qualitative approach, aims to 

reflect the themes of invasion of privacy and exposure of victims of violence by the content of the 

deontological codes of the countries observed. In addition, the analysis of the codes of ethics 

presented resonates and parallels with the recent case of journalistic ethical infraction against the 

Brazilian actress Klara Castanho. The results indicate the journalistic ethical codes as models of analysis 

of the idea of a transnational interpretive community that shares ethical norms. The final 

considerations show that journalists share an ethical and moral limitation regarding the exposure of 

victims of violence concerning the imperative of the public interest. 

 

 

Keywords: Journalistic ethic; Deontological codes; Journalism; Social rights; Human rights.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A legitimação social do jornalismo, enquanto prática referendada socialmente, 

perpassa tanto por uma justificação sócio-histórica quanto por alguns princípios e valores 

éticos e morais que a área estabeleceu como fundamentalmente jornalísticos. O 

estabelecimento desses fundamentos para jornalistas institucionaliza-se também mediante 

os chamados códigos de ética ou também denominados deontológicos. Christofolleti (2011) 

explica as potencialidades e as limitações desses códigos: 

Os códigos de ética tentam, portanto, colocar ordem nas condutas, funcionam como 

gramáticas. São instrumentos ordenadores, definem padrões de ação. Circulam 

publicamente e sinalizam preocupações, princípios e valores para os demais grupos. 

Apesar dessa função mais pública, os códigos de ética são majoritariamente voltados 

para dentro das comunidades a que são dirigidos. Embora contem com legitimidade 

corporativa e mantenham uma relevância social, os códigos de ética são bastante 

limitados em sua aplicação e funcionamento. O estabelecimento de valores de uma 

comunidade e a sua expressão na forma de código não garante, por exemplo, que 

seus membros tenham melhores atitudes. Diferente das leis que têm um regime 

compulsório, os códigos são instrumentos de aconselhamento e de orientação. 

Dependem da consciência das pessoas a que se dirigem; dependem do fator 

humano. (CHRISTOFOLETTI, 2011, p. 27). 

Os primeiros códigos deontológicos de jornalistas tiveram origem nos Estados Unidos, 

no começo do século XX e, posteriormente, se expandiram para a Europa a partir da 
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Escandinávia (CHRISTOFOLETTI, 2015, p. 3). Além de estabelecerem princípios, valores e 

condutas, esses códigos também servem como objetos de investigação, segundo os autores: 

“Por seu caráter normativo, os códigos deontológicos frequentemente funcionam como 

material de pesquisa e investigação das condutas esperadas ou prescritas na categoria dos 

jornalistas.” (CHRISTOFOLETTI; GAIA, 2018, p. 46). 

Apesar de ainda no início desse século XXI não poder se afirmar que o jornalismo 

compartilha mundialmente o status de uma legítima profissão em diversos país, conforme 

aponta Traquina (2005, 2008). Os jornalistas conseguiram estabelecer e partilhar um ethos, 

isto é, uma constelação de princípios e valores que reconhecem e servem como suas “lentes” 

morais ou éticas. 

A partir da hipótese teórica de Traquina (2005, 2008) sobre os jornalistas como uma 

comunidade interpretativa transnacional que reconhecem e compartilham determinados 

valores-notícia, este artigo visa realizar uma análise das enunciações contidas nos códigos 

deontológicos de jornalistas de alguns países historicamente considerados como nações 

matrizes da democracia e dos direitos de cidadania e humanos, a saber: Grécia, Itália, Reino 

Unido, Estados Unidos e França. Além desses, foi analisado também o Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros (FENAJ, 2007). Os códigos deontológicos de jornalistas são tomados, 

neste artigo, enquanto modelos de análise da ideia ética e moral de uma tribo jornalística 

transfronteira.  

Embora tenham suas limitações, os códigos de ética profissional ainda gozam de 

muito reconhecimento social. Como não têm força de lei e dependem de um acordo 

tácito de obediência, esses documentos se conformam em ser regramentos 

corporativos, um conjunto de balizas e ideais de conduta que deveriam ser seguidos 

por todos naquela comunidade específica. A consciência individual e um certo 

espírito de corpo profissional são dois fatores externos ao código que ajudam a 

fortalecê-lo à medida que os sujeitos colocam-no em prática, fazem-no saltar do 

papel. (OBJETHOS, 2012, p. 5). 

A respeito desse fazer “saltar do papel”, exposto anteriormente na citação, é que se 

propõe realizar uma análise da ideia de uma comunidade interpretativa transnacional de 

jornalistas por meio dos códigos deontológicos eleitos. Para tanto, elege-se como estudo de 

caso, visando contextualizar o modelo de análise de conteúdo temática (BARDIN, 2010) 

proposto neste artigo para os códigos deontológicos de jornalistas, a divulgação da notícia 

sobre a atriz brasileira Klara Castanho, que repercutiu no último dia 26 de junho de 2022 no 
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Brasil, após vazamento de informações sobre o episódio criminoso de violência sexual que ela 

sofreu.  

Sobre isso, foi nacionalmente exposto, de modo leviano e sensacionalista, o estupro 

sofrido pela jovem atriz brasileira de 21 anos, cujo algoz não foi revelado e/ou denunciado 

pela vítima até o momento da escrita desse artigo. Em virtude desse crime, a atriz engravidou, 

realizou o parto e houve o encaminhamento da criança para adoção legal, em conformidade 

com a desejo dela e mediante via legais e processo judicial mantido em sigilo, isso antes da 

exposição midiática indevida sobre o fato. 

A revelação desse caso pela imprensa brasileira não se iniciou pelo desejo da vítima, 

mas sim decorrente do vazamento de informações, desde a equipe do hospital onde ocorreu 

o parto da atriz até a circulação midiática inicial atribuída também ao jornalista Leo Dias, 

colunista de celebridades no portal de notícias Metrópoles, entre outros, conforme repercute 

nota oficial emitida pela Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ (FENAJ, 2022a), no Brasil. 

Esse episódio repercutiu em programas jornalísticos e também nas redes sociais 

digitais no Brasil. Ademais, as consequências dessa divulgação ainda decorrem no momento 

da escrita desse artigo e registra-se um aspecto relevante entre esse caso e uma associação 

com a nossa discussão sobre ética no jornalismo proposta. A saber, a FENAJ, em nota oficial 

de solidariedade à atriz Klara Castanho3 (FENAJ, 2022a), comunicou em seu site que, em 

virtude da gravidade do caso e de evidente infração ao Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, a Diretoria Executiva e a Comissão de Mulheres da federação encaminhariam 

denúncia contra o jornalista Leo Dias à Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do 

Distrito Federal, para apuração do caso, garantindo o amplo direito de defesa do profissional. 

A atualidade e a gravidade do caso para o jornalismo brasileiro, conforme evidencia a 

nota oficial emitida pela FENAJ, parte desse episódio específico e expande-se para uma 

discussão mais abrangente sobre as divulgações jornalísticas relacionadas a temas como: 

estupro, invasão de privacidade, a notoriedade da fonte jornalística, a divulgação 

sensacionalista de vítimas de violência sexual e a exposição de uma criança encaminhada para 

                                                 
3 Nota oficial divulgada no site da FENAJ, no dia 27 de junho de 2022. Disponível em: https://fenaj.org.br/nota-

oficial-solidariedade-a-klara-castanho/. Acesso em: 6 jul. 2022. 
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adoção legal. Assuntos que encontram regramento ético no código deontológico dos 

jornalistas brasileiros.  

A atualidade desse caso de infração ao regramento ético dos jornalistas brasileiros 

relaciona-se também os recentes dados do relatório da pesquisa de título: Perfil do Jornalismo 

Brasileiro 2021: características sociodemográficas, políticas, de saúde e do trabalho (LIMA; 

MICK et al., 2022). A pesquisa contabilizou o total de 6.650 respostas que foram consideradas, 

sendo 6.594 de profissionais de todas as unidades da federação do Brasil e 56 de jornalistas 

que atuam no exterior. Esse estudo apresenta dados recentes sobre a apreensão do Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros pelos respondentes da pesquisa. Segundo esse estudo, 

74,8% afirmaram que conhecem o referido código, sendo que 25,2% responderam não 

conhecer. Isto é, cerca de três em cada quatro jornalistas brasileiros respondentes da pesquisa 

afirmam ter conhecimento sobre o código de ética da área. 

Ainda de acordo com dados dessa pesquisa, 66,4% dos jornalistas brasileiros avaliaram 

o Código de Ética da profissão como insuficiente e incompleto. Quase a metade da amostra, 

44,7% consideram que o código está desatualizado. Além desses, apenas 12,7% responderam 

que consideram o referido regramento ético da profissão como atual, suficiente e completo. 

A partir dos resultados dessa pesquisa, acrescenta-se também à contextualização as 

limitações de aplicabilidade do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, conforme apontado 

em notícia publicada no site da FENAJ de título: Quais os limites do Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros? 4(FENAJ, 2022b). No texto, a FENAJ afirma a dificuldade de aplicar 

sanções aos jornalistas brasileiros que infringem o código de ética da profissão, especialmente 

devido à inexistência de um Conselho Federal dos Jornalistas no Brasil, que possa contribuir 

para a fiscalização do exercício profissional dos jornalistas no país. 

Tendo como “gancho” analítico o recente episódio de infração ética no jornalismo 

brasileiro mencionado anteriormente, este artigo apresenta, como procedimentos 

metodológicos, a fundamentação teórica bibliográfica que contextualiza historicamente a 

constituição da democracia, da cidadania e dos direitos humanos e sua relação com o 

jornalismo. Depois, realiza-se análise de conteúdo temática junto à Coleção objETHOS de 

                                                 
4 Notícia publicada no site da FENAJ. Disponível em: https://fenaj.org.br/quais-os-limites-do-codigo-de-etica-

dos-jornalistas-brasileiros/. Acesso em: 9 ago. 2022. 
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Códigos deontológicos 5  , de autoria do Observatório da Ética Jornalística – ObjETHOS 

(OBJETHOS, 2012, 2013), segundo uma abordagem qualitativa, em que são destacados 

trechos dos enunciados dos códigos deontológicos de jornalistas da Grécia, da Itália, do Reino 

Unido, dos Estados Unidos e da França, segundo uma fundamentação teórica que legitima 

esses países como historicamente relevantes para a formação dos conceitos de democracia, 

da cidadania e dos direitos sociais e humanos, conforme a histórica clássica do Ocidente.  

Por fim, também é realizada a análise do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

(FENAJ, 2007) quanto à divulgação jornalística que concerne à exposição de violências, às 

vítimas de crimes e à invasão de privacidade, com o intuito de repercutir o recente caso 

brasileiro de infração ética jornalística mencionado anteriormente, em paralelo à análise de 

conteúdo temática dos códigos deontológicos de jornalistas eleitos para este estudo. 

2 DEMOCRACIA, DIREITOS DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E OS VÍNCULOS COM O 

JORNALISMO 

A associação entre jornalismo, democracia, cidadania e os direitos sociais e humanos 

fundamenta-se segundo a narrativa histórica clássica do Ocidente. A democracia e a cidadania 

se constituem como antecessores de um prenúncio do jornalismo a partir da Antiguidade, com 

a Grécia Antiga e a Roma Antiga.  

Da Grécia Antiga, advém a origem da cidadania, em que se registra a primeira 

apreensão histórica desse conceito junto às cidades-estado gregas (GUARINELLO, 2003). 

Nesse período, a cidadania era conferida a partir dos vínculos comunitários junto aos homens 

que nasceram nas cidades-estado gregas, sendo excluídos do status de cidadania as mulheres, 

os estrangeiros e os escravos. Com as cidades-estado gregas, origina-se também a primeira 

forma de governo instituída, estreando o conceito de democracia direta na Antiguidade, com 

as deliberações coletivas decididas em praça pública. 

A Roma Antiga também estreou, na Antiguidade, a cidadania como uma garantia a ser 

tutelada pelo Império Romano, o que possibilitou à época a mobilidade social e o 

reconhecimento enquanto cidadãos romanos de homens estrangeiros e/ou escravos que não 

detinham direitos e que servissem aos interesses romanos.  

                                                 
5 Os dois volumes da Coleção ObjETHOS de Códigos Deontológicos estão disponíveis em: 

https://objethos.wordpress.com/codigos/. Acesso em: 9 ago. 2022. 
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Apesar de a Grécia e a Roma serem reconhecidas historicamente, na Antiguidade, 

como matrizes dos conceitos de cidadania e de democracia, Lins (2017) analisa que nas duas 

nações se registrava a exclusão de direitos a alguns sujeitos, como mulheres, escravos, 

crianças etc. Entretanto, esse autor esclarece que o ideal de igualdade e de inclusão total dos 

indivíduos é uma concepção moderna sobre os conceitos de cidadania e de democracia 

registrados na Antiguidade.  

A Modernidade, por sua vez, representou um importante avanço para a ampliação da 

democracia e dos direitos de cidadania e também para a origem do jornalismo. O conjunto de 

revoltas que constituíram a Revolução Inglesa, no século XVII, estabeleceu um: “[...] 

indiscutível ponto de partida para o desenvolvimento dos direitos de cidadania [...] Foi quando 

um país se envolveu naquela que é considerada a primeira revolução burguesa da história [...], 

dando origem ao primeiro país capitalista do mundo.” (MONDAINI, 2003, p. 116). A Revolução 

Inglesa também é considerada a matriz da cidadania liberal. No que concerne à democracia, 

essa revolução demarcou o fim do Estado absolutista, em virtude do levante da emergente 

burguesia, e deu início à instauração da monarquia constitucional no Reino Unido.  

Na sequência das revoluções burguesas, registra-se a Revolução Americana no século 

XVIII. Além de se constituir como marco da independência dos Estados Unidos da colonização 

britânica que ocorreu em 4 de julho de 1776, é também considerada como sendo: “[...] 

pioneira na formulação dos direitos humanos. Pela primeira vez, um povo fundamenta sua 

aspiração à independência nos princípios da cidadania [...]” (SINGER, 2003, p. 201). Por meio 

dela, os direitos humanos foram incluídos na Constituição Federal dos Estados Unidos, 

promulgada em 1787, a partir de emendas constitucionais. Além disso, foi o primeiro país foi 

a tornar constitucional a liberdade de imprensa, no século XVIII, enquanto um princípio 

democrático, bem como as liberdades de expressão e de culto, a partir da primeira emenda à 

Constituição dos Estados Unidos, em 1791. 

Já a Revolução Francesa inaugurou no século XVIII uma noção universal de direitos com 

a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, datada de 1789. Esse 

documento trata-se de um marco para a concepção de direitos humanos como transfronteiras 

e de uma cidadania de cunho universalizante. Sobre a relação entre a Revolução Francesa e o 

jornalismo, Bucci (2000) ressalta: 
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Quando, nas guilhotinas francesas, suas cabeças começaram a despencar pelos 

cadafalsos sob o jorro do sangue azul, a plebe, que não tinha nem pão, nem dentes, 

nem bons modos, batia palmas e gritava insultos aos cadáveres decapitados. No final 

do século XVIII, a velha ordem era degolada, e outra nascia, não mais baseada na 

finura dos tratos, mas nos direitos dos novos cidadãos incultos. Era o terror. Onde a 

etiqueta silenciava, a ética lançava perguntas que penetravam como lâmina o 

pescoço dos monarcas. Indagava sobre a justiça, sobre a verdade histórica, sobre a 

dominação e sobre a liberdade. A imprensa é fruto das revoluções que forjaram a 

democracia moderna [...] No limiar das democracias modernas, ganhou corpo, 

legitimidade e lugar social o espírito que ainda hoje anima a imprensa. O jornalismo 

como o conhecemos, isto é, o jornalismo como instituição da cidadania, e como as 

democracias procuram preservá-lo, é uma vitória da ética, que buscavam o bem 

comum para todos, que almejava a emancipação que pretendia construir a 

cidadania, que acreditava na verdade e nas leis justas – uma vitória contra a etiqueta. 

(BUCCI, 2000, p. 10). 

Com as revoluções burguesas, o jornalismo estabelece para si, justificado 

historicamente, estreitas relações com a democracia e a cidadania liberais e também com os 

direitos humanos. Entretanto, o liberalismo não foi capaz de garantir o efetivo gozo de uma 

cidadania plena a todos os cidadãos, especialmente quanto aos direitos sociais. Daí, decorrem 

os movimentos operários, a partir de meados do século XVIII, que foram relevantes para 

ampliação dos direitos sociais (SINGER, 2003). 

Para Singer (2003, p. 191), os trabalhadores foram os protagonistas das 

reinvindicações em favor da concepção de direitos sociais: “Só os membros da classe 

trabalhadora são sujeitos dos direitos sociais”. A respeito dos direitos sociais, Bobbio (2004) 

acrescenta que os direitos sociais modificaram não apenas a relação dos direitos do homem, 

como também legitimaram a necessidade de garantia e de manutenção desses direitos por 

meio da formação do Estado de bem-estar social. 

Além dos direitos sociais, avançou-se também na conformação dos direitos humanos, 

que se distinguem dos direitos de cidadania. Ambos se diferenciam, apesar de que em 

sociedades democráticas os direitos de cidadania e os direitos humanos podem se aproximar 

e até mesmo coincidirem, segundo Soares (1998). Para essa autora, o pressuposto elementar 

dos direitos humanos é o direito à vida, que não admite a pena de morte e outras degradações 

à dignidade humana. Eles agregam também os direitos de ordem individual, política, social, 

econômica e cultural. Além disso, os direitos humanos foram divididos em três gerações, a 

partir dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.  

Desse modo, os direitos humanos de primeira geração referem-se às liberdades 

individuais, também denominadas de direitos civis. Já os direitos humanos de segunda 
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geração consistem nos direitos sociais e relacionam-se com as conquistas advindas 

especialmente dos movimentos operários a partir de meados do século XVIII. Por fim, os 

direitos humanos de terceira geração, que compreendem a autodeterminação dos povos, 

defesas em favor da preservação do meio ambiente, o desenvolvimento e a partilha de 

conhecimentos científicos, a cultura de paz e a solidariedade planetária (SOARES, 1998).  

Além dessas três gerações doutrinárias de direitos humanos, propõe-se uma quarta 

geração para inclusão de novas descobertas científicas e de outras abordagens advindas do 

reconhecimento da diversidade cultural e de mudanças políticas (SOARES, 1998, p. 46). Dentro 

dessa quarta geração de direitos humanos, seriam incluídos, por exemplo, os direitos às 

comunicações, à democracia e ao pluralismo (MBAYA, 1997, p. 33). Desse modo, o avanço 

civilizatório até o início do século XXI estabeleceu importantes garantias em relação aos 

direitos de cidadania e humanos. 

A luta e a defesa pelos direitos sociais a partir dos pioneiros movimentos operários e 

o reconhecimento da universalidade dos direitos humanos promoveram também uma noção 

de solidariedade junto às comunidades e profissionais. Assim, categorias de trabalhadores 

estabeleceram como seus princípios éticos alguns direitos sociais e/ou humanos, a exemplo 

dos jornalistas.  

A partir de então, jornalistas de alguns países, reunidos em federações, associações, 

sindicatos e conselhos incorporaram, aos seus códigos de ética ou deontológicos, 

fundamentos, princípios e valores baseados em direitos humanos e direitos de cidadania, 

principalmente em atenção a grupos em situações de vulnerabilidade social. Desse modo, 

além da narrativa histórica clássica do Ocidente sobre os vínculos entre jornalismo, 

democracia, cidadania e direitos sociais e humanos, observa-se também como esses princípios 

materializaram-se mediante os códigos deontológicos de jornalistas. 

3 CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS DE JORNALISTAS E SUAS RELAÇÕES COM A DEMOCRACIA E OS 

DIREITOS DE CIDADANIA E HUMANOS 

A análise de alguns códigos deontológicos de jornalistas permite correlacioná-los às 

discussões sobre democracia e direitos de cidadania e direitos humanos. Esses documentos 

institucionalizam e materializam uma autolegitimação jornalística segundo princípios 

universais baseados em valores éticos e morais enquanto fundamentos da profissão.  
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A partir da análise de códigos deontológicos de jornalistas de países que 

historicamente relacionam-se com a origem e avanços nas conceituações referentes à 

democracia e à cidadania, a saber: Grécia, Itália, Inglaterra, Estados Unidos e França, torna-se 

possível evidenciar esse correlacionamento entre o papel social dos jornalistas e os direitos 

sociais e humanos. 

Por exemplo, na Grécia, país historicamente considerado o berço da cidadania e da 

democracia na Antiguidade, o Código de Ética para Jornalistas Profissionais, adotado pela 

Federação Pan Helênica da União de Jornalistas em junho de 1998, afirma, em seu preâmbulo, 

o vínculo entre jornalismo, direitos e democracia: “Assegurar a liberdade de informação e 

expressão, a autonomia e a dignidade do jornalista, e defender a liberdade como parte da 

democracia e da sociedade.” (OBJETHOS, 2013, p. 50).  

Quanto à atuação dos jornalistas em relação a divulgação de notícias sobre violência 

sexual, invasão de privacidade e proeminência da fonte jornalística, o código deontológico de 

jornalistas da Grécia prescreve, no Artigo 2, que o jornalista grego é competente e obrigado:  

b. Respeitar a individualidade, dignidade e a privacidade inviolável do homem e 

cidadão. Somente quando requisitado pode o direito a informação envolver, e 

sempre de maneira responsável, elementos da vida pessoal de indivíduos que 

ocupam cargos oficiais ou tenham uma posição e influência específicas na sociedade 

e são sujeitos de escrutínio social. (OBJETHOS, 2013, p. 51-52). 

 

Conforme exposto, o código de ética dos jornalistas gregos limita o direito à 

informação segundo o respeito à individualidade, à dignidade humana e à privacidade do 

cidadão, especialmente aponta limites na exposição de elementos da vida pessoal de pessoas 

de proeminência social e/ou influentes na sociedade grega, em que deva pesar, junto a essas 

fontes, uma atuação responsável do jornalista em suas práticas profissionais. Sobre isso e 

fazendo um paralelo com o recente caso brasileiro de violação de privacidade e exposição de 

elementos da vida pessoal da atriz Klara Castanho, observa-se que esse episódio também se 

constituiria uma infração ética jornalística conforme o código deontológico dos jornalistas 

gregos.  

O código de ética dos jornalistas gregos orienta também quanto à exposição 

jornalística de pessoas em situações de vulnerabilidade, no seguinte trecho do regramento: 

“e. Tratar cidadãos com discrição e sensibilidade quando eles estão em situações de tristeza, 
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choque psicológico e dor, assim como aqueles que têm problemas psicológicos manifestos, 

evitando projeção de sua particularidade pessoal.” (OBJETHOS, 2013, p. 52). Ademais, esse 

código de ética normatiza ainda a conduta dos jornalistas gregos para que não haja a revelação 

da identidade de vítimas de estupro, no seguinte parágrafo do Artigo 2: “f. Não revelar, direta 

ou indiretamente, a identidade de vítimas de estupro que tenham sobrevivido ao ato 

criminoso.” (OBJETHOS, 2013, p. 52).  

Esses dois parágrafos implicam a obrigação do jornalista grego em proteger a 

dignidade humana dos cidadãos em sua atuação profissional, especialmente daqueles em 

situações de vulnerabilidades específicas e vítimas de estupro. Analisando esses trechos do 

código de ética dos jornalistas gregos em paralelo ao recente caso de infração ética jornalística 

sofrido pela atriz brasileira mencionada anteriormente, analisa-se que eles reafirmam o 

episódio citado enquanto uma infração ética jornalística que também é normatizada pelo 

código de ética dos jornalistas profissionais gregos. 

Outro código deontológico de jornalistas observado nesta análise junto a países 

historicamente relevantes para os conceitos de cidadania e de democracia e de direitos sociais 

e humanos é o da Itália, com base na relevância histórica de Roma na Antiguidade. A Carta de 

Deveres dos Jornalistas é adotada pela Federação Nacional de Imprensa Italiana e pela Ordem 

Nacional do Conselho dos Jornalistas desde julho de 1993. Além da defesa das liberdades de 

informação e de opinião encontrada em códigos deontológicos de jornalistas de outros países, 

essa Carta distingue-se por especificar que é dever dos jornalistas italianos a proteção de 

crianças ou debilitados (OBJETHOS, 2013, p. 67-68).  

Na Carta, encontram-se também, dentre os princípios destinados aos jornalistas 

italianos, normatizações que advertem a divulgação jornalística que envolva o desrespeito à 

privacidade e à dignidade humana, especialmente em relação às vítimas de violências. 

O jornalista não deve publicar imagens e fotos de pessoas envolvidas em episódios 

cotidianos que sejam particularmente aterrorizantes ou prejudiciais à dignidade da 

pessoa, tampouco pode insistir em detalhes de violência e brutalidade salvo por uma 

razão de proeminente interesse social. Ele não deve intervir na realidade para criar 

imagens artificiais. (OBJETHOS, 2013, p. 64). 

 

Além disso, a Carta de Deveres dos Jornalistas da imprensa italiana reconhece como 

imperativo o interesse social e o interesse público para a atuação ética do profissional. Porém, 
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esse princípio é limitado em favor da preservação da dignidade da pessoa, conforme trecho 

sobre as responsabilidades dos jornalistas italianos. “Circunstâncias que não são extenuantes, 

referências que não são insultantes ou denegridoras referentes a pessoas e sua privacidade 

são aceitas somente quando são relevantes para o interesse público.” (OBJETHOS, 2013, p. 

64).  

Encontra-se também no referido código deontológico dos jornalistas italianos a 

normatização ética sobre a não exposição de vítimas de violência sexual por parte da 

imprensa. “Nomes das vítimas de violência sexual não podem ser publicados, nem pode um 

jornalista dar detalhes que levem a sua identificação a não que isso seja solicitado pelas 

vítimas por interesse geral relevante.” (OBJETHOS, 2013, p. 65). Desse modo, evidencia-se que 

o recente caso brasileiro de exposição de violência sexual sofrida pela jovem atriz brasileira 

seria considerado também uma infração ética jornalística conforme o código deontológico dos 

jornalistas italianos. 

Ainda sobre a divulgação jornalística normatizada pela ética profissional em relação a 

temas acerca de violência sexual e invasão de privacidade, analisa-se também outro código 

deontológico, dessa vez o do Reino Unido, que é reconhecido historicamente como uma nação 

relevante para o estabelecimento de direitos a partir da Revolução Inglesa no século XVII. O 

Código de Conduta da União Nacional de Jornalistas trata-se da norma deontológica 

jornalística que estabelece os princípios britânicos e irlandeses de jornalismo desde 1963, 

posteriormente atualizado em 2007. Quanto aos direitos de cidadania e humanos, esse código 

define que o jornalista: “1. Suporta e defende, a qualquer custo, os princípios de liberdade de 

imprensa, liberdade de expressão e direito do público à informação.” (OBJETHOS, 2012, p. 

143). 

O sucinto código deontológico de jornalistas do Reino Unido, de apenas 12 princípios, 

apresenta também o imperativo do interesse público como normativa ética para a divulgação 

jornalística, porém com limitação quanto a não violação da dignidade humana, conforme 

trecho referente aos princípios do profissional: “6. Não faz nada que envolva se intrometer na 

vida privada, tristeza ou angústia de ninguém, a não ser que justificado pela primordial 

consideração ao interesse público.” (OBJETHOS, 2012, p. 143-144).  

Analisando especificamente esse trecho do código de conduta de conduta dos 

jornalistas do Reino Unido em relação ao recente caso brasileiro em que houve a intromissão 
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na vida privada da atriz brasileira Klara Castanho e a exposição da violência sofrida por ela, 

essa divulgação jornalística também se constituiria uma infração ética segundo o referido 

código dos jornalistas do Reino Unido. Além disso, trata-se de mais um registro de que o 

interesse público é um imperativo normativo ético da ideia de uma comunidade transnacional 

jornalística, mas que encontra limitação se justaposto à proeminência dos direitos civis, das 

liberdades individuais e dos direitos humanos. 

Os Estados Unidos, outro país historicamente referendado no estabelecimento da 

democracia e dos direitos de cidadania e humanos desde o século XVIII, também possui um 

regramento deontológico específico para os jornalistas. Nos Estados Unidos, o Código de Ética 

da Associação dos Jornalistas Profissionais apresenta em sua introdução vínculos 

expressamente manifestos quanto à associação entre a ética dos jornalistas estadunidenses e 

algumas prerrogativas relacionadas à cidadania e aos direitos humanos, bem como a defesa 

da democracia. 

Os membros da Sociedade de Jornalistas Profissionais acreditam que o 

esclarecimento do público é o precursor da justiça e a base da democracia. O dever 

do jornalista é promover esses fins buscando a verdade e oferecer uma cobertura 

justa e compreensível de eventos e questões. Jornalistas conscientes de todos os 

meios e especialidades trabalham para servir o público com profundidade e 

honestidade. Integridade profissional é a pedra angular da credibilidade do 

jornalista. Os membros da Sociedade compartilham a dedicação ao comportamento 

ético e adotam este código que representa os princípios e padrões de prática da 

Sociedade. (OBJETHOS, 2012, p. 78). 

O Código de Ética da Associação dos Jornalistas Profissionais, dos Estados Unidos, teve 

uma primeira versão que foi elaborada e adotada pela Sociedade Americana de Editores de 

Jornais em 1926, e a mais recente versão foi atualizada em 2014, pela Sociedade de Jornalistas 

Profissionais. Esse código apresenta também um artigo específico sobre a minimização de 

danos, em que há o destaque para que os jornalistas éticos tratem suas fontes e colegas 

prioritariamente como seres humanos que devem ser respeitados (OBJETHOS, 2012, p. 80). 

Para tanto, esse código disciplina, na seção sobre minimização de danos, que os jornalistas 

estadunidenses devem: “- Mostrar compaixão por aqueles que podem ter sido afetados pela 

cobertura de notícias. Usar de sensibilidade quando lidar com crianças e fontes 

inexperientes.” (OBJETHOS, 2012, p. 80).  Também orienta que o jornalista ético deve: “- 

Reconhecer que a apuração e o relato de informações podem causar danos e desconforto. A 
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busca por notícias não é licença para arrogância.” (OBJETHOS, 2012, p. 80). E inclui também 

como dever do jornalista estadunidense: “- Ser cauteloso na identificação de suspeitos jovens 

ou vítimas de crimes sexuais.” (OBJETHOS, 2012, p. 80).  

A respeito da divulgação jornalística que envolva uma fonte proeminente (seja um 

agente público, personalidade etc.), a limitação ética preconizada no código deontológico dos 

jornalistas dos Estados Unidos aponta uma disparidade entre o direito de privacidade do 

cidadão comum e o da personalidade pública. Sobre isso, o referido código recomenda que: 

“- Reconhecer que cidadãos comuns têm mais direito a controlar informações sobre eles 

mesmo que as figuras públicas ou aqueles que buscam poder, influência ou atenção. Só o 

interesse público primordial justifica a invasão da privacidade de qualquer pessoa.” 

(OBJETHOS, 2012, p. 80).  

A partir dos trechos evidenciados no código de ética dos jornalistas dos Estados 

Unidos, também se encontram referências que servem, segundo uma análise comparativa, 

para apontar que o recente caso brasileiro de infração ética jornalística ocorrido no episódio 

que envolve a atriz Klara Castanho também se configura uma violação da ética jornalística 

segundo o código de ética jornalística estadunidense. Além disso, esse código recomenda 

ainda que devam ser expostas as infrações éticas cometidas por jornalistas pelos seus pares, 

de acordo com o seguinte parágrafo sobre as responsabilidades dos jornalistas 

estadunidenses: “- Expor práticas antiéticas de jornalistas e da imprensa.” (OBJETHOS, 2012, 

p. 81). 

Outra análise de código deontológico de jornalistas realizada é o da França, país que é 

considerado historicamente importante para o estabelecimento de direitos, de liberdades, da 

democracia e da cidadania no Ocidente a partir da Revolução Francesa no século XVIII. Para 

os jornalistas atuantes na França, incide a Carta de Deveres Profissionais de Jornalistas 

Franceses, que é adotada desde 1918 e posteriormente revisada e completada em 1938 pelo 

Sindicato Nacional de Jornalistas Franceses.  

Essa Carta, de teor mais sucinto, apresenta a defesa de uma atuação ética do jornalista 

francês em que se prioriza a dignidade das fontes jornalísticas e também de seus colegas, 

conforme trechos do documento que pontuam que o jornalista francês digno de seu título: 

“Considera calúnias, acusações infundadas, alteração de documentos, distorção dos fatos e 

mentiras como as mais graves condutas profissionais.” (OBJETHOS, 2012, p. 133). A Carta 
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também dispõe que o jornalista francês: “Reconhece a jurisdição de seus colegas como a única 

soberana em matéria de honra profissional.” (OBJETHOS, 2012, p. 133); “Recusa-se a invocar 

um título imaginário de qualidade, usar meios desonestos para obter informações ou tirar 

proveito da boa fé de alguém.” (OBJHETOS, 2012, p. 133); “Respeita o sigilo profissional.” 

(OBJETHOS, 2012, p. 133); “Exige a liberdade de publicar suas informações honestamente.” 

(OBJETHOS, 2012, p. 134); “Não confunde seu papel com o de um policial.” (OBJETHOS, 2012, 

p. 134).  

A partir dos trechos expostos, não se encontram recomendações explícitas quanto aos 

temas sobre invasão de privacidade e exposição de vítimas de violências sexuais na carta de 

deveres dos jornalistas franceses. Desse modo, não cabe uma análise comparativa entre a 

aplicabilidade do código de ética dos jornalistas franceses em relação ao recente caso de 

infração ética jornalística ocorrido no Brasil e contextualizado neste artigo. 

Além dos códigos deontológicos de jornalistas da Grécia, Itália, Reino Unido, Estados 

Unidos e França, também se acrescenta neste artigo a análise do Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros, que consiste na quarta versão do documento atualizado em 2007 pela 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ). Com esse código, o objetivo é analisar como a 

categoria profissional de jornalistas brasileiros também fundamenta sua conduta profissional 

de modo ético e de acordo com a democracia e os direitos de cidadania, sociais e humanos. 

Além disso, visa-se identificar, no referido código brasileiro, amparo ético quanto à exposição 

jornalística de vítimas de violência sexual e também sobre invasão de privacidade, conforme 

repercute-se neste artigo o recente caso de infração ética jornalística no Brasil mencionado 

anteriormente.  

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros preconiza nos Artigos 1º e 2º que o 

documento se baseia no direito fundamental do cidadão à informação, especificando que se 

trata da informação de relevante interesse público. O código estabelece também que o 

jornalista no Brasil possui uma responsabilidade social inerente à profissão. Desse modo, 

disciplina que é dever do jornalista brasileiro, no Capítulo II – Da conduta profissional do 

jornalista, no Artigo 6º: “I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como 

defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.” (FENAJ, 

2007). O documento normatiza também outro dever do jornalista: “VI - não colocar em risco 
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a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha;” (FENAJ, 2007), preservando 

assim o direito humano à vida e à integridade da pessoa. 

Ainda sobre o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, encontram-se que são 

deveres do jornalista brasileiro, no Capítulo II – Da conduta profissional do jornalista, no Artigo 

6º: a) “X - defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de 

direito;”; b) “XI - defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias 

individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos 

idosos, dos negros e das minorias;”; c) “XIV - combater a prática de perseguição ou 

discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de 

orientação sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra natureza.” (FENAJ, 2007).  

No caso da atriz brasileira Klara Castanho, de divulgação jornalística de sua vida pessoal 

e da violência sexual sofrida por ela sem o seu consentimento, analisa-se que houve o 

descumprimento do Artigo 11, do Capítulo III – Da responsabilidade profissional do jornalista, 

o qual define que o jornalista brasileiro não deve divulgar informações: “II – de caráter 

mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de 

crimes e acidentes;” (FENAJ, 2007). Dispõe também que o jornalista não deve divulgar 

informações: “III – obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades 

falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse 

público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração;” (FENAJ, 2007).  

A partir desses trechos destacados, analisa-se que, em relação ao recente episódio de 

infração ética jornalística cometido contra a atriz, houve o descumprimento do referido 

código deontológico dos jornalistas brasileiros ao dar cobertura ao caso de uma vítima de um 

estupro sem o seu consentimento. Além disso, houve também transgressão ética pelo 

jornalista acusado de divulgar o fato, devido à obtenção de informação de maneira 

inadequada, em que se suspeita que ocorreu o vazamento de informações pessoais sobre a 

vítima a partir da equipe do hospital onde a atriz foi atendida e realizou o parto da criança 

resultante do estupro sofrido por ela. Isto é um caso de dupla infração ética tanto em relação 

à privacidade da paciente quanto à divulgação midiática da vida pessoal de uma vítima de um 

estupro, tratando-se de um evidente e hediondo caso de invasão de privacidade. 

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros normatiza também que as transgressões 

ao regramento ético podem ser: “[...] apuradas, apreciadas e julgadas pelas comissões de ética 
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dos sindicatos e, em segunda instância, pela Comissão Nacional de Ética.” (FENAJ, 2007). Esse 

documento prevê sanções aos jornalistas brasileiros que descumprirem o referido código de 

ética. Entretanto, a própria FENAJ (2022b), em notícia divulgada em seu site, reconhece as 

dificuldades na aplicação de penalidades aos jornalistas profissionais que infringirem o 

referido código em virtude também da ausência de um Conselho Federal de Jornalistas no 

país, que contribua para a regulamentação e qualificação do jornalismo brasileiro.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O recorte observado dos códigos deontológicos de jornalistas da Grécia, da Itália, do 

Reino Unido, dos Estados Unidos, da França e do Brasil, em paralelo à contextualização do 

recente caso de infração ética jornalística ocorrido no Brasil contra a atriz Klara Castanho, 

demonstra que os códigos de ética de jornalistas desses países são potenciais modelos de 

análise dos fundamentos, princípios e valores compartilhados pela “comunidade 

interpretativa transnacional” de jornalistas, uma hipótese elaborada por Traquina (2005, 

2008) para a análise de valores-notícia.  

Além disso, observa-se que a divulgação jornalística sobre vítimas de violências e 

invasão de privacidade é uma preocupação ética compartilhada pelos jornalistas da maioria 

desses países, com exceção da Carta de Deveres Profissionais dos Jornalistas Franceses na qual 

não se evidenciou explicitamente normatizações éticas a respeito desses assuntos. A invasão 

de privacidade e a exposição de vítimas de violências, de crimes e de estrupo são temáticas 

que estabelecem limitações éticas e morais para os critérios de noticiabilidade jornalística 

conforme os códigos deontológicos dos países analisados, podendo se sobrepor ao imperativo 

jornalístico do interesse público.  

Apreende-se que, além da defesa da cidadania, da democracia e dos direitos sociais e 

humanos, os códigos deontológicos de jornalistas analisados reconhecem a invasão de 

privacidade e a exposição de vítimas de crimes e de pessoas em situações de vulnerabilidades 

como temáticas compartilhadas pela ética de uma comunidade transnacional de jornalistas. 

O recente caso brasileiro de exposição midiática leviana do drama e da violência sofrida pela 

atriz Klara Castanho, vilipendiosamente violentada também por uma conduta jornalística 

antiética, constituiu-se mais um episódio contra o idealizado e almejado jornalismo 

profissional e ético no Brasil, mesmo havendo o regramento normativo para tanto. 
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RESUMO

Tendo em vista a pertinência da prospecção histórica acerca da temática alimentação em jornais
impressos, esta pesquisa demandou compreender aspectos específicos apresentados em publicações
veiculadas no Jornal Idade D'ouro do Brazil. O periódico, que marca o início da investida midiática na
região atualmente conhecida como Nordeste do Brasil, se prefigura como marco da imprensa baiana.
Nesse sentido, o objetivo principal desta investidura se respaldou em analisar como o Jornal Idade
D'Ouro do Brazil evidenciou a temática alimentação, no período de 1811 a 1823, sob o crivo das
práticas de consumo local e produção nacional de insumos. Para tanto, a investigação foi concebida
sob a prerrogativa de realização de pesquisa qualitativa e quantitativa, tendo como basilar a
implementação da pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005) e pesquisa documental (FONSECA, 2002),
além de se firmar na análise de conteúdo (BAUER, 2002) como estratégia fundamental à avaliação do
corpus. De acordo com Oliveira (2007), a pesquisa qualitativa que baseia sua coleção de textos, ou
documentos sobre determinado assunto ou tema, em reportagens de jornais, revistas, filmes,
fotografias, dentre outros, torna possível o exame de informações em fontes que ainda não
receberam tratamento científico. Essa condição, portanto, foi fundamental para a potencialização do
estudo apresentado neste arcabouço. Dessa forma, dentre outras verificações, os resultados
apontaram para a pouca expressividade quantitativa no que tange às publicações relativas à temática
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e ao crivo em questão. Contudo, foi possível identificar que as construções textuais reforçam
aspectos que relacionam a formação da Gastronomia brasileira às influências da cultura alimentar
indígena e portuguesa, sendo minimamente evidenciados aspectos voltados à influência africana.
Além disso, foi verificada a valorização da produção de insumos como mandioca, feijão, milho e arroz,
reconhecidos como “artigos de subsistância pública” (BRASIL, 1821), sendo, inclusive, outorgado
destaque para a farinha de mandioca, reconhecida como o pão da população brasileira.

Palavras-chave: Comunicação; Gastronomia; Alimentação; Jornal Idade D'ouro do Brazil; Jornal
impresso.

PRINTED NEWSPAPER AND FOOD

Abstract: In view of the relevance of historical prospecting on the theme of food in printed
newspapers, this research demanded to understand specific aspects presented in publications
published in the Jornal Idade D'ouro do Brazil. The periodical, which marks the beginning of the
media onslaught in the region currently known as the Northeast of Brazil, prefigures itself as a
landmark for the Bahian press. In this sense, the main objective of this investiture was based on
analyzing how the Jornal Idade D'Ouro do Brazil highlighted the food theme, in the period from 1811
to 1823, under the scrutiny of local consumption practices and national production of inputs.
Therefore, the investigation was conceived under the prerogative of carrying out qualitative and
quantitative research, having as a base the implementation of bibliographic research (STUMPF, 2005)
and documental research (FONSECA, 2002), in addition to being based on content analysis (BAUER ,
2002) as a fundamental strategy for the evaluation of the corpus. According to Oliveira (2007),
qualitative research that bases its collection of texts, or documents on a given subject or theme, on
reports from newspapers, magazines, films, photographs, among others, makes it possible to
examine information in sources that still received no scientific treatment. This condition, therefore,
was fundamental for the enhancement of the study presented in this framework. Thus, among other
verifications, the results pointed to the lack of quantitative expression in terms of publications related
to the theme and the sieve in question. However, it was possible to identify that the textual
constructions reinforce aspects that relate the formation of Brazilian gastronomy to the influences of
the indigenous and Portuguese food culture, with minimally evident aspects related to the African
influence. In addition, the valorization of the production of inputs such as cassava, beans, corn and
rice, recognized as “articles of public subsistence” (BRASIL, 1821), was also highlighted, with
emphasis being given to cassava flour, recognized as bread of the Brazilian population.

Keywords: Communication; Gastronomy; Food; Jornal Idade D'ouro do Brazil; Newspaper.

1 INTRODUÇÃO

Esta investigação se fundamentou na análise de como o jornal Idade D'Ouro

do Brazil evidenciou, através de suas publicações, a temática alimentação - nas vertentes

formas de consumo local e produção nacional de insumos - no intervalo compreendido entre

os anos de 1811 e 1823, período de sua circulação. O jornal, que historicamente marca o

início da investida em torno desse tipo de periódico na Bahia, prefigura como marco da

imprensa regional. Publicado na capital Salvador, em tipografia fundada e dirigida por

354



Manuel Antônio da Silva Serva, tinha circulação definida para dois dias na semana (terças e

sextas-feiras).

Em 2 de julho de 1823, quando as forças portuguesas, sob o comando do

brigadeiro Inácio Luís Madeira de Melo, foram derrotadas e expulsas do território baiano, o

jornal finalizou suas atividades. No entanto, o periódico já se configurava enquanto partícipe

na história brasileira e, por isso, se apresenta como pertinente à análise de fatos associados

ao período de sua veiculação. Contudo, através deste trabalho, a exploração do mesmo será

efetivada a partir de verificação de assunto da esfera gastronômica, como mencionado

acima. A escolha dessa tônica se alinha à permanente presença de registros históricos que

têm a alimentação em seu escopo, o que evidencia sua notável posição no decorrer da

história da humanidade.

Por ser a alimentação um elemento que opera em caráter distintivo nos

diversos setores da sociedade, caracteriza grupos de indivíduos e os diferencia dos demais

(CÂMARA CASCUDO, 1967; ELIAS, 2011). Não obstante à existência de multifacetados

fatores, é imperativo reconhecer que a identidade do brasileiro se revela, também, em seu

arcabouço alimentar, construído por meio de conexões culturais e econômicas entre povos

europeus, mouros, indígenas e escravos oriundos do continente africano (FREYRE, 1997).

Sendo assim, sob essa perspectiva, surgiram os questionamentos norteadores

do estudo: De que forma o jornal Idade D'Ouro do Brazil (1811-1823) abordou a temática

alimentação, no que tange às práticas de consumo e produção nacional, em suas edições? E,

além disso, qual a relevância quantitativa dessa temática para o contexto do jornal? É

importante ponderar, no entanto, que o objetivo da pesquisa esteve centrado

irrestritamente à temática alimentação e não levou em consideração aspectos outros

presentes nas narrativas, ainda que esses também possuam notável relevância.

Dessarte, o objetivo principal desta investidura se respaldou em analisar como

o jornal Idade D'Ouro do Brazil evidenciou, através de publicações efetivadas entre os anos

de 1811 e 1823, a temática alimentação, sob o crivo do consumo e da produção nacional de

insumos. Já os objetivos específicos se desenharam da seguinte forma: situar o jornal Idade

D'Ouro do Brazil em seu período histórico; apresentar a relevância quantitativa da temática

alimentação no contexto do jornal; identificar como a temática em questão, no que tange a

práticas de consumo e produção de insumos em âmbito nacional, é apresentada nas edições.
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Para tanto, esta investigação foi concebida sob a prerrogativa de realização de

pesquisa qualitativa e quantitativa, já que a natureza de seu problema exprime pretensões

que necessitam de análise em ambas vertentes (BARDIN, 2004). Nesse sentido, foram

estabelecidas as seguintes etapas: 1) Aprofundamento temático, pertinente à

contextualização; 2) Exploração do material e coleta de dados, relativa à definição do corpus

de pesquisa; 3) Análise de dados, para verificação de narrativas e suas relações; 4)

Apresentação de resultados, estabelecida pela escrita propriamente dita.

Dessa forma, a primeira etapa foi marcada pela realização de pesquisa

bibliográfica (STUMPF, 2005) e avaliação preliminar do periódico em questão. Já a segunda,

esteve potencialmente relacionada à pesquisa documental (FONSECA, 2002), tendo como

imprescindível a utilização do acervo da Biblioteca Nacional Digital do Brasil. A terceira etapa,

por sua vez, se firmou a partir da análise de conteúdo, que permitiu a redução da

complexidade da coleção de textos pela classificação sistemática (BAUER, 2002), bem como a

compreensão de aspectos da construção textual.

A última etapa, concernente à apresentação dos resultados verificados, se

materializou nesta construção textual. Na próxima seção, intitulada ‘Prospecção

histórico-gastronômica em jornais impressos’, é possível identificar a pertinência do

reconhecimento do jornal impresso como fonte documental para a atividade analítica. Na

sequência, em ‘Jornal Idade D'ouro do Brazil’, o periódico em questão é apresentado de

forma contextualizada, sendo considerados fatores relativos à procedência, concepção,

contexto histórico, universo sócio-político, público-alvo, autoria e local de veiculação, além

de apresentado o corpus de pesquisa resultante da segunda etapa metodológica. Em

seguida, na seção ‘Análise e discussão dos resultados’, o trabalho analítico desenvolvido é

exposto para, então, seguir às ‘Considerações finais’.

Em tempo, é importante mencionar que no Brasil o volume de pesquisas que

evocam o tema alimentação sob a perspectiva de análise de periódicos não contemporâneos

ainda é tímido, bem como é inexistente publicação científica com tal temática vinculada ao

jornal Idade D'Ouro do Brazil. Dessa forma, este trabalho parte da premissa de viabilização

de pesquisa inédita que visa contribuir para a extinção desse hiato e se constituir como

colaborante para o debate científico em torno da temática em questão.

Ademais, a investigação apontou para o reconhecimento da pertinência da

análise de meios de comunicação para a prospecção de contextos históricos, sendo o jornal
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Idade D'Ouro do Brazil admitido como fonte documental sem tratamento analítico

(FONSECA, 2002). Dessa forma, a pesquisa aparece como impulsionada pela articulação de

duas áreas do conhecimento, a saber, Comunicação e Gastronomia. Logo, a pesquisa se

configura como interdisciplinar.

2 O JORNAL E SEU CONTEXTO

De acordo com Cadena (1894), quinze periódicos foram efetivos entre março

de 1821 e junho de 1823 (período de efervescência provocada pelo contexto de Guerra da

Independência da Bahia4), ou seja, um mês após o levante de 10 de fevereiro que viabilizou a

aclamação da Junta Provisória de Governo até “às vésperas da rendição e retirada do General

Madeira e a entrada triunfante do exército brasileiro pela Estrada das Boiadas” (CADENA,

1894, p. 202-203). No entanto, que apenas um deles, o Idade D’Ouro do Brazil, cujo redator

era o Padre Inácio de Macedo, não teve seu surgimento atrelado ao contexto histórico de

independência.

O jornal circulou por cerca de uma década, tendo apresentado breve

interrupção de atividades em 1819, após a morte do proprietário da tipografia que editava o

periódico, Manoel Antônio da Silva Serva. As atividades foram retomadas por sua esposa,

Dona Maria Rosa da Conceição, em parceria com José Teixeira de Carvalho, constituindo a

tipografia então denominada de Viúva Serva & Carvalho, oficina que operou por mais duas

décadas (CADENA, 1984).

Diferente dos demais, que surgiram com o único propósito de “influenciar a

opinião pública em torno dos objetivos da mudança do sistema do governo, ou a defesa do

modelo vigente, alinhado ou não a Lisboa, ou às Cortes do Rio de Janeiro” (CADENA, 1894, p.

203), o jornal Idade D’Ouro do Brazil já completava uma década de circulação quando as

aspirações obtiveram ênfase. Contudo, a diferença deste não se restringiu a esse fato.

4 Apesar de 7 de setembro de 1822 ser o marco histórico da independência do Brasil, o movimento de
libertação da província da Bahia ocorreu entre 19 de fevereiro de 1822 e 2 de julho de 1823. Ações
com foco na independência da Bahia foram iniciadas mesmo com a implementação de iniciativas de
coibição por parte do então governador português, Inácio Luís Madeira de Melo. Tropas com foco na
emancipação, comandadas por Miguel Calmon (futuro Marquês de Abrantes), se fortaleceram no
Recôncavo Baiano e, em 8 de novembro de 1822, protagonizaram a Batalha de Pirajá, que foi
finalizada com a vitória das forças brasileiras. O êxito na empreitada foi fundamental para
impossibilitar o avanço do domínio militar contrário à libertação e, consequentemente, contribuiu
para que, em 2 de julho de 1823, o então governador, Madeira de Melo, deixasse a capital Salvador
(BRASILEIRO, 2020).
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O periódico, por se tratar de um negócio de comunicação com expectativa de

lucro obtido, principalmente através de anúncios de comerciantes, não se posicionava

editorialmente em assuntos que ocasionassem discussões acaloradas - diferentemente de

periódicos como O Constitucional, jornal nacionalista com conteúdo em oposição à

dominação portuguesa e com significativa influência na vida política baiana de então (DE

SOUZA, 1972). A exceção disso ocorreu em edições publicadas na iminência da Guerra de

Independência da Bahia, quando o Idade D’Ouro do Brazil se posicionou a favor da corte

portuguesa. Contudo, durante cerca de dez anos de atuação o jornal firmou prerrogativa de

disponibilização de informações com vieses menos polêmicos, o que assegurava que

opiniões enfáticas sobre o contexto político que desencadeou a Guerra não seriam pautadas.

Figura 1: Primeira edição do jornal Idade D’Ouro do Brazil (14 de maio de 1811)

Fonte: Biblioteca Nacional Digital do Brasil.

Dessa forma, a característica empresarial do jornal determinou

posicionamento menos engajado, “a ponto de ser considerado tímido no seu discurso

proselitista pelos 1.052 “constitucionais”, no manifesto assinado enviado diretamente às

Cortes de Lisboa em 10/6/1822” (CADENA, 1894, p. 207), no qual afirmavam que não se

358



podia contar com o Idade D’Ouro do Brazil. Nesse ponto, é importante considerar que, como

consequência do distanciamento de entraves políticos, conteúdos voltados às dinâmicas de

consumo e produção de insumos foram considerados pelo periódico em determinados

momentos.

Outro quesito que precisa ser observado é o fato de que, apesar do

significativo número de jornais existentes à época, poucos eram os leitores, uma vez que na

capital da Bahia - que possuía população estimada em 50 mil habitantes - a taxa de

analfabetismo5 era expressiva. “Não se tem estatísticas confiáveis quanto a isso, daquele

tempo, mas o censo de 1872, o primeiro realizado no Brasil, já estimava em 82,3% o número

de analfabetos no país” (CADENA, 1894, p. 204).

O grupo restrito de cidadãos habilitados à leitura - formado por governantes,

funcionários públicos, militares de alta patente, padres e cônegos, senhores de engenho,

comerciantes e profissionais liberais - era o público-alvo dos periódicos, o que, fatalmente,

era determinante para o teor dos textos neles contidos. É importante considerar também

que, apesar de fazerem parte de percentual minoritário, esses formadores de opinião eram

essenciais enquanto multiplicadores de informações nos diversos setores da sociedade, ou

seja, a produção textual publicada em jornais não tinha seu conteúdo limitado àqueles que

detinham a técnica da leitura.

Durante o período de sua existência, o jornal publicou centenas de edições,

sendo que parte delas compõe o acervo da Biblioteca Nacional Digital do Brasil, considerado

como fonte documental para esta investigação. Dessa forma, de antemão, foi realizado

levantamento para a identificação do quantitativo de edições publicadas entre 1811 e 1823.

O resultado pode ser verificado na tabela a seguir, que apresenta o número de publicações

disponíveis por cada ano de atuação do jornal, exceto do ano de 1820 para o qual não há

exemplares disponíveis na biblioteca:

Tabela 1: Publicações de 1811 a 1823 disponíveis no acervo

Ano 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1821 1822 1823

Acervo 67 103 105 103 73 103 102 81 49 20 22 11

Fonte: Elaborada pelas autoras.

5 Soma-se a isso o fato de que os textos publicados em jornais não eram de fácil compreensão, sendo,
predominantemente, de caráter opinativo. (CADENA, 1894).
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Sendo assim, após a organização do quantitativo exposto, com o total de 839

edições do periódico, a redução da complexidade foi viabilizada pela análise de conteúdo,

com a definição de termos-chave que se tornaram determinantes para o estabelecimento do

corpus de pesquisa pertinente ao exame qualitativo. Sob essa lógica, sem desconsiderar

aspectos de variação da língua portuguesa no contexto brasileiro ao longo do tempo, oito

termos foram definidos como pertinentes, sendo substantivos e verbos no infinitivo

relacionados aos mesmos, a saber: 1) Alimento; 2) Alimentar; 3) Comida; 4) Comer; 5)

Plantação; 6) Plantar; 7) Colheita; 8) Colher.

Tais escolhas possuem lógica atrelada ao foco desta investigação (ex nihilo nihil

fit), sendo os quatro primeiros termos determinados pela aproximação com o ato de

consumo propriamente dito, enquanto os demais por exprimirem condição relativa à

produção, nesse caso, a viabilização de insumos. Em outras palavras, os termos-chave se

atrelaram à representação de pontos extremos da dinâmica alimentar. É salutar esclarecer,

porém, que termos atrelados às denominações de preparações, receitas, técnicas, dentre

outras nomenclaturas que se apresentam como comuns à dinâmica gastronômica na

atualidade não foram considerados. No entanto, em pesquisas posteriores, será possível

estabelecer foco a partir desse crivo e prover investigação igualmente relevante.

Assim, para a efetivação do procedimento de detecção das palavras foi

utilizada aplicação web (DocPro), disponibilizada pela própria Biblioteca Nacional Digital.

Durante o desenvolvimento do procedimento, foi possível identificar que a ferramenta

carece de aprimoramentos para a efetiva correspondência entre os termos pesquisados e os

localizados. Por exemplo, ao pesquisar pela palavra “comida” a aplicação também retornou a

ocorrência do termo “correntes”, possivelmente devido à presença de sílaba igual (“co”) e

caracteres com similaridade quanto à forma (“rr” e “m”). Ainda assim, a aplicação se

mostrou favorável ao processo investigativo, já que permitiu a localização de termos em

documentos nativos digitalizados.

Após a mineração dos dados obtidos através da aplicação web, foi possível

excluir incoerências e duplicações a fim de estabelecer subconjunto propício à análise.

Também foi possibilitada a leitura completa dos textos identificados para a verificação de

ocorrências que, de fato, se apresentavam pertinentes à temática alimentação. Dessa forma,

os procedimentos retornaram o quantitativo apresentado na tabela a seguir, sendo assim
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categorizadas: 1) Ocorrências: todas as detecções apresentadas pela aplicação web; 2)

Mineralizadas: correspondências com os termos-chave escritos de forma exata; 3) Temáticas:

termos que, além da exatidão, fazem parte de contexto atrelado à temática alimentação; 4)

Aplicáveis: termos-chave que, além de apresentarem as características do grupo anterior,

possuem informações inerentes ao âmbito nacional.

Tabela 2: Categorizações de ocorrências dos termos-chave

Termos Ocorrências Mineralizadas Temáticas Aplicáveis

Alimento 8 8 2 1

Alimentar 5 5 0 0

Comida 7 7 5 1

Comer 32 27 0 0

Plantação 9 9 5 1

Plantar 10 10 4 0

Colheita 19 19 14 1

Colher 14 14 1 0

Total 104 99 30 3

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Dadas as características de cada grupo, o efetivo corpus de pesquisa se

consolidou pelo montante identificado como aplicáveis, que abarca o total de três textos

distribuídos em exemplares publicados no decorrer de três anos. A partir da tabela, é

possível identificar que, apesar da temática alimentação ser pautada no periódico, 90% das

ocorrências não se referem ao consumo e produção em âmbito nacional. Países como

Portugal, Polônia, Jamaica, França, Sicília, Grã-Bretanha, Alemanha e Noruega têm dinâmicas

alimentares consideradas no conteúdo textual do periódico - a partir de receituários e

informações acerca de insumos frequentemente utilizados nessas localidades - restando à

produção respaldada na perspectiva brasileira apenas 10%.

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES
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A partir da tabulação dos dados, conforme apresentados anteriormente,

quatro termos-chave apresentaram publicações com perfis pertinentes à análise. A primeira

delas, referente ao termo ‘alimento’, aparece na edição nº 45, de 1819. O texto se refere à

Sociedade Filantrópica e tem por finalidade apresentar as atividades realizadas no sentido de

obter sócios que promovam a manutenção do espaço. Nesse ínterim, a temática alimentação

aparece de forma sucinta na informação de que uma das atividades realizadas através da

mencionada entidade era a produção de “sopas econômicas, apurando todos os recursos da

seiencia a fim de fazer hum alimento substancial, são, e barato” (BRASIL, 1819, p. 1).

Ainda que a mencionada sentença não apresente informações que permitam

a identificação das características da preparação em questão como, por exemplo, as

correspondências da mesma com insumos e cultura local, é importante reconhecer que há

no trecho a relação entre alimento e medicina. Nesse escopo, tal concordância tem sua

potencialidade em escritos que remontam aos séculos como, por exemplo, os preconizados

pelo médico e filósofo grego Cláudio Galeno6.

No escrito intitulado “Das seitas médicas”, médico e filósofo grego Cláudio

Galeno7 atribui aos medicamentos a função de suscitar a saúde, quando ausente, enquanto

que às dietas saudáveis a função de manter a saúde, quando presente. Segundo o médico e

filósofo, “(...) a medicina é a ciência das coisas saudáveis e das nocivas, sendo chamadas

saudáveis as que mantêm a saúde quando presente e as que a restauram quando arruinada,

e sendo chamadas de nocivas as diametralmente opostas a essas”  (DE BRITO, 2018, p. 199).

Outro fator que vale mencionar é a evidenciação da herança gastronômica

portuguesa no texto. Isso porque sopas grosseiras e mingaus feitos de misturas de cereais

como trigo; fécula; aveia; arroz; caldo verde; ovos; pouca carne fresca, defumada e salgada;

7 Nascido na cidade de Pérgamo, por volta de 129 d.C., Cláudio Galeno, de acordo com De Brito
(2018), marcou a história como pensador de escrita e língua grega que firmou bases à medicina
executada por mais de um milênio. Em mais de 150 obras, Galeno não se limitou à temática
medicinal (anatomia, fisiologia, diagnóstico, nosologia, terapêutica, farmacologia, dentre outras),
mas se potencializou pela contribuição em torno de temáticas como história das ciências e da
filosofia, lógica, epistemologia, ética, metafísica e, inclusive, dieta, com atribuição de seu valor
atrelado à medicina.

6 Nascido na cidade de Pérgamo, por volta de 129 d.C., Cláudio Galeno, de acordo com De Brito
(2018), marcou a história como pensador de escrita e língua grega que firmou bases à medicina
executada por mais de um milênio. Em mais de 150 obras, Galeno não se limitou à temática
medicinal (anatomia, fisiologia, diagnóstico, nosologia, terapêutica, farmacologia, dentre outras),
mas se potencializou pela contribuição em torno de temáticas como história das ciências e da
filosofia, lógica, epistemologia, ética, metafísica e, inclusive, dieta, com atribuição de seu valor
atrelado à medicina.
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além de grãos como lentilhas, favas secas, ervilhas e grão-de-bico; eram preparações

utilizadas por camponeses portugueses que, quando chegaram ao Brasil, tiveram receitas

adaptadas aos produtos e influências culturais locais (CHAVES & FREIXA, 2008).

Posto isso, outro texto identificado no acervo do jornal Idade D'Ouro do Brazil

se refere ao termo-chave comida. A publicação foi feita no primeiro ano de veiculação do

jornal e apresenta informações sobre a descoberta de comunidades de povos nativos em

proximidades de estrada construída entre Minas Novas e Villa de Porto Seguro, o que pode

ser uma provável referência a cidades pertencentes aos estados de Minas Gerais e Bahia,

respectivamente. Dentre tantos aspectos relativos às impressões quanto aos nativos, as

considerações acerca das práticas alimentares chamam atenção: “a sua comida he toda a

qualidade de caça assada, abusando da carniça crua, de que usão outros gentios brabos”

(BRASIL, 1811, p. 3).

De acordo com Câmara Cascudo (1967), o contato inicial com hábitos

alimentares de nativos e portugueses provocou estranhamento em ambos, já que as práticas

culturais não se assemelhavam. A tripulação estava abastecida de produtos submetidos a

processo de conservação ou que possuíam durabilidade atrelada à sua condição, enquanto

que os indígenas tinham cotidiano voltado às condições naturais de colheita e obtenção de

alimentos. Além disso, as espécies de animais apresentados não faziam parte dos disponíveis

em terras brasileiras, assim como a utilização de fermentados como, por exemplo, o

originário do processamento da uva.

Através do texto publicado no jornal Idade D'Ouro do Brazil, em 1811, é

possível verificar que séculos após a chegada de portugueses ao país o estranhamento

mencionado por Câmara Cascudo (1967) aparece de forma atenuada. Há o reconhecimento

de práticas alimentares de nativos brasileiros, já que é mencionada correspondência entre as

práticas alimentares do grupo identificado com a de outros “gentios brabos”. Em outras

palavras, o tipo de alimentação adotado não se configura no texto enquanto fator de

surpresa.

O escrito aponta para o consumo de caça assada e crua, sendo que dentre as

duas formas apresentadas, a segunda se apresenta como informação conflitante se

comparada ao estudo de Câmara Cascudo (1967). Isso porque, segundo o autor, “a carne

crua não deixou vestígios positivos na dieta ameríndia. Semicrua, sim. Nem sobreviveu nos

contemporâneos primitivos” (CÂMARA CASCUDO, 1967, p. 86). O autor pontua ainda que os
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nativos “deixaram ao brasileiro o conceito universal e milenar da comida quente é que

sustenta a gente. Esfriou, estragou” (CÂMARA CASCUDO, 1967, p. 80).

O consumo de caça assada, no entanto, se confirma. Indígenas brasileiros

conheciam o fogo8 e utilizavam técnicas de cocção para preparações culinárias. De acordo

com Câmara Cascudo (1967), normalmente, o alimento era assado, tostado e, em menor

escala, cozido ou passado pela fervura. As bebidas, de acordo com ele, mesmo quando

submetidas anteriormente à fervura eram aquecidas antes de serem servidas. O assamento,

no entanto, era realizado sobre três pedras razoavelmente cilíndricas dispostas conforme o

tamanho da grelha ou recipiente utilizado para a cocção. Essas, dentre outras

nomenclaturas, eram conhecidas pelos portugueses como trempes ou pedras-do-fogo, e

pelos indígenas falantes da língua tupi como itacuruas, que significa “sapos de pedra”

(CÂMARA CASCUDO, 1967).

Nesse ponto, é importante mencionar que, ainda que existam controvérsias

sobre a utilização da carne coccionada no espeto na região no Nordeste do Brasil, a técnica

não é herança europeia. Essa postulação corrobora com trecho de escrito do padre

Dobrizhoffer, datado de 1743, sobre a forma de preparação de alimentos por nativos

brasileiros: "Preparam a carne espetando-a n'um pau, que cravam no chão ao pé do fogo, até

ficar pronto um lado" (DOBRIZHOFFER, 1743 apud CÂMARA CASCUDO, 1967, p. 87).

Contudo, vale destacar que, conforme Câmara Cascudo (1967, p. 88), esse mecanismo não se

alia a delimitações geográficas, mas se perfaz como “técnica instintiva, natural, de lógica

primária”.

Outra técnica utilizada era o moquém, principalmente para processos

favoráveis à conservação de proteína de origem animal. O moquém, comumente, se

estabelecia por três componentes: 1) Fogueira acesa; 2) Tripé de varas; 3) Esteira de varas. A

fogueira era alocada no chão, de forma que se mantivesse no centro da base do tripé fixado

no solo, enquanto que a esteira era colocada em uma base triangular (em posição mediana

do tripé), com distância suficiente em relação à fogueira para que fosse atingido o objetivo

do procedimento.

Referente ao termo-chave plantação, a construção textual identificada no

8 O fogo, no entanto, não era utilizado apenas para esse fim, mas sua indispensabilidade se atrelava
ao aquecimento em período noturno, o que também favorecia a proteção pelo clarão, que mantinha
distantes animais ferozes e ameaças espirituais (CÂMARA CASCUDO, 1967).
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jornal Idade D'Ouro do Brazil consta na edição nº 21/1821. Trata-se de portaria oficial

redigida pelo membro do Governo e Secretário da Repartição do Interior e Fazenda, José C.

de Paiva Pereira, publicada em 16 de fevereiro de 1821. O texto acentua a necessidade de

promoção do cultivo de mandioca, feijão, milho e arroz no território do estado da Bahia. O

documento aponta ações governamentais de incentivo à prática, a fim de garantir a

abundância da produção, uma vez que tais insumos fazem parte da cultura alimentar

brasileira.

Nesse caso, para o melhor entendimento do contexto apresentado, a análise

seguirá com o destaque dos dois trechos da portaria que estão diretamente relacionados ao

termo-chave em questão. O primeiro deles aparece logo no início do texto e faz referência ao

dever sagrado da garantia de sustento à população, sendo o Governo imbuído dessa tarefa.

Na sequência o autor afirma: “E havendo sido por diversas vezes nesta cidade mui incerto e

escasso o artigo de farinha de mandioca, que he o pão mais geral dos Habitantes desta

Cidade e seu reconcavo” (BRASIL, 1821, p. 3).

Nesse ponto, é importante considerar que a analogia entre a farinha de

mandioca e o pão aparece em outras fontes do arcabouço histórico brasileiro. Câmara

Cascudo (1967) menciona que em diferentes registros a mandioca é reconhecida enquanto

insumo de significativa importância para o contexto local: "Afirmavam, unânimes, ser aquela

raiz alimento regular, obrigatório, indispensável aos nativos e europeus recém-vindos. Pão da

terra em sua legitimidade funcional, saboroso, fácil digestão, substancial" (CÂMARA

CASCUDO, 1967, p. 93).

Os portugueses chamavam a farinha de mandioca de farinha de pau, inclusive,

conforme aponta Câmara Cascudo (1967), os três primeiros governadores gerais do Brasil

(Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mem de Sá) não comiam o pão de trigo na Bahia, mas

farinha e beijus. Já os nativos brasileiros tinham esses dois últimos elementos como

imprescindíveis à dieta, sendo a farinha essencial para o acompanhamento em refeições que

iam da carne à fruta. Nesse contexto, ela aparece como “a camada primitiva, o basalto

fundamental na alimentação brasileira” (CÂMARA CASCUDO, 1967, p. 96), comida saciante.

Mais de um século antes da publicação em questão, em 1690, o governador

Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho ordenou, sob pena de cem mil réis de multa,

que todos os moradores da região metropolitana de Salvador mandassem plantar mandioca

para conter a fome que ameaçava o país. Já em 1701, a Carta Régia proibia a atividade de
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pastoreio ao redor de terrenos ribeirinhos a fim de que fosse assegurado território suficiente

para a produção da farinha. Outra situação correlata ocorreu em 1785, com a criação do

chamado Celeiro Público para armazenamento de farinhas, que foi aprovado e

regulamentado por Carta Régia em 1807. A medida teve como objetivo combater a proibição

do funcionamento dos armazéns que estocavam as farinhas vindas das Vilas do Sul. Os locais

operavam desde 1706, mas haviam sido fechados em 1721 (CÂMARA CASCUDO, 1967, p.

229).

Nesse mesmo sentido, a portaria apresentada por Pereira (1821) pontua que,

por desleixo, o cultivo de “artigos de subsistância pública” (BRASIL, 1821, p. 3) foram

precarizados em território baiano, o que tornou imprescindível à Junta Provisional do

Governo da Bahia viabilizar alternativas à promoção de abundância desses insumos. Para

tanto, foi criada comissão com prerrogativas voltadas à garantia e incentivo da produção.

Esse é o cerne do segundo trecho em destaque, que afirma: “O objecto da Commissão he

promover por todos os meios de doutrina e persuasão a maior plantação possivel de

mandioca, e sementeira de feijão, milho, e arroz” (BRASIL, 1821, p. 3).

A valorização da produção desses insumos em território brasileiro, de acordo

com Câmara Cascudo (1967), consolidou no espírito popular brasileiro a impressão da

indispensabilidade da farinha, por exemplo, julgada como base do alimento diário, além de

imperar ao proprietário a necessidade de implementação desse tipo de cultura,

independente do rendimento financeiro.

O feijão, por sua vez, que nacionalmente compõe o típico prato ‘arroz com

feijão’ - e em determinados estados do Nordeste do país assume posição na composição do

‘baião de dois’, em seus diferentes tipos (feijão-de-corda, de grão pequeno e redondo, feijão

mulatinho, de grão alongado) - inicialmente não era tão valorizado como a mandioca. O

cultivo do vegetal, no entanto, era primaz para a base da alimentação de escravos em

territórios ricos9: “a alimentação do negro numa propriedade abastada compõe-se de

canjica, feijão-prêto, toucinho, carne-sêca, laranjas, bananas e farinha de mandioca”

(CÂMARA CASCUDO, 1967, p. 223).

Já no século XIX, período de veiculação do jornal Idade D’Ouro do Brazil, o

feijão assumiu destaque, não superior ao da mandioca. A pertinência do consumo se atrelava

9 De acordo com Câmara Cascudo (1967), essa alimentação, entre os pobres, se limitava ao pouco de
farinha de mandioca umedecida, laranjas e bananas.
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ao fator de satisfação proveniente da combinação de feijão com farinha. Sobre isso, Câmara

Cascudo (1967) menciona que, em tempos de escravatura, era surpreendente aos senhores

de engenho como esse tipo de alimento conseguia conservar força e saúde para o trabalho

pesado, além de longevidade superior à de europeus. Esse fator de surpresa, porém, não se

limitava aos escravos africanos. O autor sobressai também que era reconhecido que

indígenas brasileiros, mantidos à base de farinha de mandioca em uma guerrilha, venceriam

o nórdico alimentado a  trigo e  carnes.

Para Câmara Cascudo (1967), as bases da nutrição popular brasileira são

fundamentadas em herança indígena, sendo os complexos alimentares da mandioca, do

milho, da batata e do feijão, de forma conjunta ou individual, decisivos nas preferências da

população brasileira. A premissa dessa herança, todavia, está na ideia de que “um copo de

vitaminas nunca valerá um prato de feijão. Comida que não enche, não faz bucha, não tem

densidade para a mastigação, jamais seria, para o indígena, um alimento. E para o nosso

povo também” (CÂMARA CASCUDO, 1967, p. 162).

Essa primazia pela sustância fez com que o feijão deixasse marcas na história

da formação gastronômica brasileira e perdurasse na cultura nacional. Por exemplo, o grão

se apresenta como a base da alimentação do sertanejo nordestino, seja ele verde, maduro

ou seco. Já a feijoada, tipicamente brasileira, de acordo com Câmara Cascudo (1967), deriva

dos cozidos típicos da Europa - feitos de feijões-brancos, favas ou grão-de-bico, como o

cozido português, o puchero (cozido espanhol) e o cassoulet (francês) - sendo que no Brasil

ocorreu a incorporação do feijão-preto cozido à preparação, além de partes do porco,

linguiça, paio, e acompanhamentos como farofa, couve e laranja cortada em rodelas, o que

se denomina como ‘feijoada completa’.

Outro exemplo da permanência do feijão na dieta dos brasileiros é a comida

de bandeirantes e tropeiros, referência histórica para o sul do país. Os tropeiros cozinhavam

feijão preto, depois refogavam com alho na gordura que sobrava do torresmo e, em seguida,

adicionavam sal, ovos e farinha de milho. Também aproveitavam o grão para viabilizar o

virado à paulista ou tutu à mineira, preparados com o feijão amassado, engrossado com

farinha de milho ou mandioca e servido com costelinha de porco ou linguiça, torresmo, arroz

e couve refogada (CHAVES & FREIXA, 2008).

No que se refere ao milho, também demarcado por Pereira (BRASIL, 1821, p.

3) como artigo de “subsistância pública”, era presente na alimentação indígena, mas não
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determinante. Inicialmente, os nativos cultivavam milharais e consumiam o milho assado,

bem como fermentado em bebidas, enquanto que os portugueses plantavam para oferecer

como ração animal, ainda que se utilizassem das preparações comuns aos índios. Por volta

de 1618, entretanto, o protagonismo do insumo se efetivou através da mulher portuguesa,

com a viabilização de canjica, pudins e bolos - sendo os últimos percebidos como “uma

espécie de angu, mingau espesso mais bebido que mastigado” (CÂMARA CASCUDO, 1967, p.

114). Os escravos africanos não correspondiam bem ao consumo do milho, mas o

incorporaram à alimentação através de papas, angus e mungunzás.

Nesse sentido, conforme Câmara Cascudo (1967), a convergência das

culinárias indígena, africana e portuguesa propiciaram à Gastronomia brasileira o complexo

alimentar do milho. A exemplo disso é possível mencionar a consolidação de festas como a

junina, que tem o insumo como primordial em diversas preparações, que vão desde à pipoca

até ao consumo cozido, assado na brasa, em forma de canjica, pamonha, xerém, mungunzá,

cuscuz10, bolo, dentre outras possibilidades.

Essa permuta, por seu turno, não se limitava ao milho. Desde a “Casa Grande”

dos engenhos, intercâmbios culturais gastronômicos resultavam em preparações de receitas

tradicionais portuguesas adaptadas aos ingredientes disponíveis no Brasil, como a mandioca

e seus subprodutos; milho; batata-doce; inhame e amendoim. As substituições se

configuraram ainda pela utilização da castanha de caju no lugar da amêndoa e da mandioca

no lugar da farinha de trigo, além da inserção do coco e de ovos, tanto como ingredientes

para elaboração de receitas como para o acompanhamento de refeições.

De volta à portaria publicada no jornal, Pereira (1821) cita ainda a necessidade

de cultivo do arroz, que atualmente se firma como um dos pratos mais populares do Brasil,

segundo Chaves e Freixa (2008). O insumo foi disseminado no país justamente no período da

publicação do texto analisado no jornal Idade D'Ouro do Brazil, ou seja, no século XIX.

Originado no sudeste asiático, a partir do século XVIII o grão foi levado do Oriente para

Portugal, Espanha e África através de árabes mulçumanos que se inseriram nesses

territórios. Consequentemente, por meio dos portugueses o cereal chegou ao Brasil e, tão

logo, foi plantado em alguns locais. Posteriormente, porém, passou a ser cultivado em

10 Para os nordestinos, o cuscuz deve ser preparado com a massa de fubá temperada com sal e
açúcar, cozida a vapor na cuscuzeira e umedecida com leite de coco. A versão paulista, por outro lado,
é composta por mistura de farinha de milho, ovos, sardinha, tomate e palmito, sendo disposta em
forma de bolo furado.
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arrozais de destaque em estados como o Maranhão (CHAVES & FREIXA, 2008).

“O arroz era o "da-terra", avermelhado, adquirido com casca e limpo a pilão:

duas negras cadenciando o ritmo alternado, batendo caçula. Não faziam bolo nem mingau

de arroz, mas gostavam do aluá, preferindo o de milho fermentado” (CÂMARA CASCUDO,

1967, p. 236). De acordo com Câmara Cascudo (1967), nos engenhos do Ceará-Mirim, no

estado do Rio Grande do Norte, o arroz aparecia com maior frequência do que em fazendas

e em áreas urbanas. “Silvana, ex-escrava (...) vivia na casa-grande e aí o arroz era comum e

na sobremesa havia sempre o arroz-doce, de leite de gado ou de leite de côco” (CÂMARA

CASCUDO, 1967, p. 236). No entanto, consoante o autor, o arroz era de consumo mais

comum no Sul e Centro do Brasil, onde apresentava maior abundância.

O caldo proveniente do arroz era considerado medicamento, no entanto, o

fator saciedade deixava a desejar no âmbito da dinâmica de esforços físicos vivenciada pelos

africanos escravos. Por isso, na provisão escrava - ainda que de fácil digestão e bem recebido

pelos negros que conheciam o alimento desde o continente africano - não era de uso

habitual, segundo Câmara Cascudo (1967). No decorrer da história, no entanto, o insumo foi

incorporado à dieta do brasileiro, principalmente pela combinação do arroz com feijão,

inclusive no já mencionado baião de dois.

Posto isso, é necessário considerar ainda que a portaria publicada no jornal

idade D’Ouro do Brasil exprime a importância desses insumos para a nutrição da população

de então, inclusive pelo fato de que apresenta garantias e compensação aos

implementadores do cultivo. Como dito anteriormente, o documento oficializou a formação

de uma comissão específica para assegurar a cada lavrador dedicado ao ideal a realização de

atividades proporcionais às suas possibilidades físicas e territoriais, bem como garantir que

nenhum dos dedicados ao cultivo fossem alistados para atuarem em tropas do exército.

Nesse sentido, é imprescindível reconhecer que, em todos os documentos

pautados nesta investigação, a alimentação não somente perpassa o contexto histórico, mas

dá ênfase aos modelamentos culturais. Assim, tanto pelo reconhecimento de práticas de

consumo pertinentes aos diferentes grupos de indivíduos quanto pela identificação da

imprescindibilidade da produção de insumos que promovem a manutenção da vida, no fio

condutor da história a fonte necessária para a realização das funções vitais do ser humano é

decisiva.
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4 CONSIDERAÇÕES

Revisitado o objetivo principal, é possível admitir que esta investigação logrou

êxito na análise de como o jornal Idade D'Ouro do Brazil evidenciou a temática alimentação,

no período de 1811 a 1823, sob o crivo das práticas de consumo local e produção nacional

de insumos. A pesquisa se apresentou legítima também no atendimento aos objetivos de

situar o jornal Idade D'Ouro do Brazil em seu período histórico, apresentar a relevância

quantitativa da temática alimentação no contexto do jornal, bem como, em consonância com

o objetivo principal, identificar de que forma a temática em questão é apresentada nas

edições analisadas.

No cerne da análise, foi possível identificar que, apesar do periódico evitar

publicações relacionadas aos aspectos políticos da época - principalmente no que concerne

às mobilizações pela Independência do Brasil - e se dedicar a outras temáticas, publicações

cujo teor central é a alimentação não são quantitativamente expressivas, principalmente no

que se refere ao território nacional. Quanto ao crivo práticas de consumo local, no entanto, a

pesquisa constatou a existência de publicação que revela características da alimentação de

nativos brasileiros. Porém, a abordagem não se apresenta a partir do olhar dos naturais da

terra, mas sob a perspectiva de povos que se instalaram no Brasil, mesmo sendo o jornal

originário do país.

No que tange à produção nacional de insumos, foi identificada a valorização

de cultivo da mandioca, feijão, milho e arroz, sendo, inclusive, outorgado destaque para a

farinha de mandioca, reconhecida como o pão da população. No escopo, no entanto, ficou

evidente que as publicações reforçam aspectos que relacionam a formação da Gastronomia

brasileira a partir de influências da cultura alimentar indígena e portuguesa, sendo

minimamente percebidos aspectos voltados à influência africana. Não obstante, é

importante mencionar que heranças desses povos são notórias na cultura alimentar

brasileira, bem como exercem acentuada presença no território de publicação do jornal, o

estado da Bahia. Preparações como acarajé, moqueca, vatapá, caruru, cuscuz, arroz-de-coco,

munguzá, canjica, além da utilização de insumos como azeite de dendê, coco, quiabo,

inhame e bananas de diferentes tipos, são exemplos disso.

Ademais, diferentes categorias de insumos correlatos à cozinha indígena,

portuguesa e africana se apresentam, ainda hoje, de forma enfática na Gastronomia do país.
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Nesse ponto, é importante considerar que, além das mencionadas culturas alimentares, a

formação da identidade brasileira, no que se refere à Gastronomia, também se perfaz de

forma indireta por povos que influenciaram a formação da cultura alimentar daqueles que

vieram para o Brasil. Isso significa que traços de culturas orientais, que participaram da

construção da cozinha portuguesa, por exemplo, também constam, ainda que sucintamente,

na histórica da Gastronomia brasileira.

Em suma, o jornal Idade D'Ouro do Brazil se mostrou propenso ao

reconhecimento de aspectos da temática alimentação em território brasileiro no período de

1811 a 1823, sob o crivo das práticas de consumo local e produção nacional de insumos. Isso

porque, ainda que o tema não seja abordado de forma contundente, é possível conferir

relevância aos aspectos identificados. Nesse sentido, como primeira investigação voltada à

análise da temática alimentação no âmbito do mencionado periódico, a expectativa é de que

o pioneirismo promova incentivo à exploração do tema, seja através de análises no cerne do

periódico em questão ou de outros que perpassam pela história da imprensa no Brasil.
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RESUMO 

 

O presente artigo analisa alguns jornais oitocentistas goianos sendo abordado as relações existentes 

entre o jornalismo, a história e a memória no território goiano. No estudo, há a construção de 

elementos teóricos, metodológicos e instrumentais a partir do conceito de memória e a forma como 

os jornais se consagram como lugares de guardá-las, considerando os contextos histórico, político e 

sociocultural. Dentre seus objetivos, destacam-se a contextualização histórica do estado de Goiás no 

século XIX e a análise dos registros jornalísticos, disponibilizados através da Hemeroteca Digital 

Brasileira e no acervo digitalizado e disponibilizado em PDF do jornal A Matutina Meiapontense pela 

Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira. A pesquisa é realizada de forma qualitativa e o 

método de abordagem é a Análise de Narrativas, realizada com os instrumentos metodológicos de 

coleta e tratamento dos dados sendo o Levantamento Bibliográfico e a Pesquisa Documental para a 

busca nos jornais. 
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GOIANA PRESS IN THE 19TH CENTURY: NEWSPAPERS AS PLACES TO KEEP MEMORY 

 

ABSTRACT  

 

This article analyzes nineteenth-century newspapers of the state of Goiás, being approached by the 

existing relations between journalism, history and memory at Goiás. In the study, there is the 

construction of theoretical, methodological, and instrumental elements from the concept of memory 

and the way in which newspapers are consecrated as places to keep them, considering the historical, 

political, and sociocultural contexts. Among the objectives, the study highlights the historical 

contextualization of the state of Goiás in the 19th century, the analysis of journalistic records, made 

available through Hemeroteca Digital Brasileira, and the digitalized collection made available in the 

PDF form of the newspaper A Matutina Meiapontense by the Agência Goiana de Cultura Pedro 

Ludovico Teixeira. The research is carried out in a qualitative way and the method of approach is the 

Narrative Analysis, implemented with the methodological instruments of data collection and 

treatment, using the Bibliographic Survey and Documentary Research for searching in newspapers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A narrativa histórica de reocupação do estado de Goiás iniciou com o caminho dos 

bandeirantes no século XVIII. Até então, este território era apenas uma rota de passagem para 

interiorização de terras ainda não conhecidas no Brasil. A prioridade dos que passavam ali era 

o de mapeamento da região, a captura de mão-de-obra escrava e evangelização das 

comunidades nativas. Essas terras eram conhecidas por serem habitadas por “gentio bárbaro, 

em aldeias do reino deles” (BORGES, 2020, p. 2). 

Em 13 de janeiro de 1720, o pedido para expedições pelo interior do país em busca de 

pedras preciosas foi expedido por Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite da Silva Ortize 

Domingos Rodrigues do Prado. Meses depois, em 14 de junho de 1720, o rei de Portugal D. 

João V autorizou o adentramento, com a condição de que o governador da Capitania de São 

Paulo pudesse auxiliá-los. Em troca, o que viera a comandar as tropas, Bartolomeu Bueno da 

Silva, conhecido posteriormente como Anhanguera, poderia explorar rios e as terras que 

descobrisse (BORGES, 2020, p. 2). A história goiana que se conhece hoje em dia iniciou nesta 

expedição. Uma história de mapeamento espacial, exploração e captura de indígenas para 

mão de obra escrava. A ciência, aos moldes dos tempos atuais, não era pensada nessa época, 

tampouco naquele território do sertão brasileiro, hoje denominado Goiás. 

Os primeiros registros científicos sobre Goiás foram efetivados por inúmeros 

expedicionários estrangeiros. Mas somente a partir de 1830, quase um século depois do início 

das expedições, é que as atividades impressas começaram a ocorrer na então Província de 

Goyaz. O campo científico ganhou as páginas dos jornais, apontados por Borges e Barbosa 

(2020) como lugares de guardar memórias. A Matutina Meiapontense, o primeiro jornal do 

Centro-Oeste brasileiro, originou-se em 5 de março de 1830, em Meia Ponte, hoje atual 

Pirenópolis. Seu surgimento só foi possível pela chegada da primeira tipografia no território, 

a Tipografia D’Oliveira. De acordo com Borges e Barbosa (2020), o periódico recebeu esse 

nome por trazer consigo seus ideais liberalistas e iluministas relacionados ao Estado 

Monárquico Constitucional, fazendo alusão à “luz que clareia a aurora e anuncia o dia” 

(BORGES; BARBOSA, 2020, p. 177) e também pela sua localização no distrito de Meia Ponte 

(atual Pirenópolis). Com o tempo, tornou-se o veículo oficial de Meia Ponte, de Goiás 

e do Mato Grosso, pois era através deste periódico que a população ficava sabendo sobre 
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legislações, demandas sociais, como as educacionais ou de saúde pública e acontecimentos 

do cotidiano. Mais tarde, ainda no século XIX, foi o Gabinete Literário Goiano um dos grandes 

responsáveis pela difusão científica (BRETAS, 1991) sendo a segunda biblioteca pública da 

província de Goiás, fundada em 1864 e persistindo até os dias atuais. 

Já no século XX, como ocorreu nas demais regiões do país, a expansão da escolarização, 

inclusive em nível médio e profissionalizante, juntamente com o ensino superior, também 

contribuiu com a disseminação da ciência. Como parte inerente aos processos históricos, a 

ciência não ocorre isolada da produção social, portanto, pensar sobre a cultura da leitura na 

época e na dificuldade do acesso ao ensino, auxilia na percepção de que ler e escrever nos 

anos oitocentistas, principalmente no território brasileiro, constituíam um sinal de ascensão 

social, sendo destinado à elite.  

Borges e Lima (2008) afirmam que ainda há ausência de estudos no que tange à história 

da imprensa em Goiás. O campo da historiografia da imprensa goiana ainda está em 

construção, pois carece de estudos e pesquisas, em virtude da ausência ou escassez de obras 

que abordam esses temas. A oportunidade de pesquisar em periódicos, apresenta uma 

riquíssima fonte de investigação, não apenas no campo educacional, mas também no social, 

cultural e historiográfico. São quase 200 anos de produção jornalística em Goiás que registram 

memórias, existências e mudanças no decorrer dos tempos de reinvenções de estilos e 

concepções. Recorrer aos periódicos da época é uma forma privilegiada de acessar o cotidiano 

do período eleito que, alinhando a uma base teórico-metodológica, possibilita o 

conhecimento de particularidades do território goiano oitocentista. 

Acerca do uso da imprensa como objeto de estudo, Cruz e Peixoto (2007) afirmam que 

por muitas vezes esta é apresentada como fonte subsidiária ou secundária “A história da 

imprensa e dos meios de comunicação apresenta-se como momento derivado e paralelo, 

quando não, meramente acessório da grande história política ou social de nosso tempo” 

(CRUZ; PEIXOTO, 2007, p. 257). Aqui, a proposta é a de ter os periódicos como o centro da 

pesquisa, contribuindo dessa forma para o campo historiográfico da imprensa goiana e 

buscando entender as peculiaridades do tempo/espaço no qual está inserido. Esse cuidado 

com o objeto de pesquisa é necessário para não encarar os periódicos como um espelho da 

sociedade oitocentista goiana, justificando assim também a necessidade e relevância em 
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apresentar e traçar um perfil dos jornais abordados, para que se compreenda sua inserção e 

organização social e política daquele momento histórico.  

 

2 JORNAIS COMO LUGARES DE GUARDAR MEMÓRIA  

 

A historiografia, assim como vários outros termos no campo das Humanidades, não 

apresenta um único conceito para sua definição. De forma geral e essencial, a historiografia 

pode ser compreendida como a “escrita da História”. De acordo com Cordeiro (2015) a 

historiografia “Em sua concepção mais corrente, remete ao produto final do ofício do 

historiador, podendo ainda ser entendida como conjunto de obras históricas produzidas por 

historiadores ao longo do tempo” (CORDEIRO, 2015, p. 1). Indo de encontro a essa definição 

de historiografia, Marcilio (2013) afirma que a História, conhecida hoje como uma disciplina, 

só é chamada como é, a partir do século XIX:  

 

Foram os historiadores desse período os responsáveis por esboçar os limites 

do campo histórico, estabelecendo os primeiros tratados sobre como a 

metodologia da História deveria se organizar para que se encaixasse nos 

padrões tidos como científicos. Dessa maneira, a História se libertou do jugo 

da literatura e da filosofia e passou a se transformar em um ofício, uma 

atividade profissional cuja função é reconstituir os fatos do passado por meio 

de um método racional. (MARCILIO, 2013, p.45). 

 

Na mesma linha de pensamento, a memória, importante artifício no trabalho do 

historiador, pode ser compreendida através de duas perspectivas: memória individual e 

memória coletiva. De acordo com Halbwachs (1990), as “lembranças permanecem coletivas, 

e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só 

nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca 

estamos sós” (HALBWACHS, 1990, p. 26). Ou seja, a memória individual não é exclusivamente 

singular. Ela é uma coleção de lembranças formadas em conjunto em determinado grupo, mas 

que se converge em uma percepção particular do indivíduo. Por mais que essa memória 

individual não esteja relacionada à outras pessoas, ela está inserida em um contexto social, 

seja por sua linguagem, sons, cheiros, lugares; elementos esses que não são individuais. 

Já a memória coletiva, é uma lembrança compartilhada entre outras pessoas em um 

espaço-tempo comum deste grupo específico. A memória se constitui como uma importante 
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fonte histórica, sobretudo por ser compreendida como a representação de determinado 

tempo-espaço. Ao refletir sobre a História resumida aos fatos, Halbawachs (1990) afirma: “[...] 

é o epitáfio dos acontecimentos de outrora, tão curto, geral e pobre de sentido como a maioria 

das inscrições que lemos sobre os túmulos. É que a história, com efeito, assemelha-se a um 

cemitério onde o espaço é medido e onde é preciso, a cada instante, achar lugar para novas 

sepulturas” (HALBWACHS, 1990, p. 55). Para o autor, sem a participação de memórias, os 

acontecimentos históricos ficam incompletos, sendo apenas mais um amontoado de ações 

que ficaram no passado, exigindo relatos de vivência pessoal. Consolidando a memória como 

uma fonte histórica, cabe aqui uma reflexão acerca dos “espaços de guardar memória” na 

sociedade. 

A memória também se constitui em locais políticos e/ou comunicacionais. De forma 

específica, os jornais são importantes universos em que narrativas do cotidiano de um 

determinado espaço-tempo são produzidas. Para Barbosa (2004), a escrita da história da 

imprensa ancora-se neste imaginário. A historiografia se torna uma ótima oportunidade para 

reflexões e análises, principalmente dos silêncios presentes. É importante que o historiador 

consiga enxergar o passado como um lugar inspirador no sentido da busca por fontes e que 

isso possibilite um diálogo com o presente. A história da imprensa também conta a história 

do Brasil e, “[...] falar em história da imprensa é, portanto, se reportar ao que se produziu, de 

que forma e como se produziu, para quem se produziu e que consequências trouxe essa 

produção para a sociedade” (BARBOSA, 2004, p. 4). Ao se tratar de memória e o fazer 

histórico, vale a reflexão de Barbosa (2004) acerca das pesquisas no campo: 

 

Há múltiplas formas de fazer história e há variadas maneiras de se debruçar 

sobre o passado: ou se acredita que os fatos do passado de fato ocorreram 

daquela forma e que fazer história é trazer o passado para o presente, tal 13 

como ele se deu; ou se acredita que o passado está irremediavelmente 

perdido nas fímbrias de seu próprio tempo e o que fazemos hoje, ao nos 

referir ao passado, é mera interpretação baseada em nossas memórias, 

vivências, expectativas, posições políticas. Ou seja, falando do passado como 

uma espécie de pretexto para se referir sobretudo ao presente (BARBOSA, 

2004, p. 3). 

 

Dessa maneira, é possível que se olhe ao passado como um lugar em que se pode 

caminhar por um imaginário repleto de fontes e personagens no qual possa suprir as 

necessidades de estudos o “hoje”. Todavia, “amanhã” essa definição pode mudar, pois a 
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escrita da História, em comunhão com a imprensa, faz parte de um processo em constante 

mutação. Neste sentido, o jornalismo, em sua relação com a sociedade, além do seu papel 

noticioso, estabelece importantes funções historiográficas. De forma conceitual, o “jornalismo 

é uma prática social que estabelece relações com o universo material e simbólico dos 

indivíduos e dos grupos sociais, cuja maior centralidade está tanto no tempo presente, quanto 

na memória” (BORGES; BARBOSA, 2020, p. 185). Não se pode negar o papel fundamental do 

jornalismo ao registrar fatos, mesmo que passíveis de influências de seu escritor e público-

alvo. Essas interferências reforçam a importância do estudo da História da imprensa, pela 

necessidade de análise dos seus braços individuais e coletivos pois, ainda de acordo com as 

autoras, mesmo a memória podendo ser considerada a fonte mais rica de histórias, ela “[...] 

não possui rigidez ou cimento, sendo passível de incrementos, alterações e até mesmo 

efemeridades” (BORGES; BARBOSA, 2020, p. 185). 

A percepção do processo comunicacional, considerando os grupos sociais envolvidos, 

o momento histórico, as decisões políticas e assim, a produção de sentidos, compreendem em 

uma dimensão maior acerca de uma sociedade em um determinado espaço/tempo. Ainda, 

para as autoras, o fazer jornalístico, bem como seu produto, o próprio jornal, ao ser um meio 

de registros de fatos, cumpre o papel de ser um depositário de memória. Entretanto, as 

autoras chamam a atenção para um ponto fundamental: “[...] os jornais são instâncias que 

registram e significam memórias, ao mesmo tempo em que também podem silenciá-las” 

(BORGES; BARBOSA, 2020, p. 185), ou seja, os periódicos constroem narrativas de acordo com 

interesses socioculturais e geram registros de memória de determinado tempo presente, 

podendo também escriturar silenciamentos. 

Um exemplo disso pode ser ilustrado na própria história do conhecimento científico, 

uma vez que os primeiros cientistas sofreram perseguições que chegaram até a os condenar 

à morte, queimando-os em fogueira pela “Santa Inquisição” em dois momentos da História, 

nos séculos XIII e XIV (era medieval) e na Inquisição moderna, em Portugal e Espanha, entre 

os séculos XV e XIX, nos quais também queimava livros e outros impressos que eram 

considerados um acinte à ordem social vigente, além disso, havia também o confisco de bens 

em alguns casos, o que gerou um retorno financeiro para a Igreja Católica. No campo 

científico, o grande contraponto com o pensamento religioso que se fundia ao próprio Estado, 

adveio do Positivismo que, em linhas gerais, afirmava o uso da razão, da observação, da 
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experimentação, da comparação e de leis efetivas como instrumentos científicos para se 

chegar na verdade (Faustino; Gasparin, 2001). Ao final do século XIX, também é possível 

observar as marcas positivistas nos jornais brasileiros ao analisar o fazer jornalístico. 

Conforme afirma Medina (2008) a “[...] noção do real e a relação objetiva com o real; 

a tendência para diagnosticar o acontecimento social no âmbito da invariabilidade das leis 

naturais; a ênfase na utilidade pública dos serviços informativos; o tom afirmativo perante os 

fatos jornalísticos; a busca obsessiva pela precisão dos dados como valor de mercado; a fuga 

das abstrações; a delimitação de fatos determinados” (MEDINA, 2008, p. 24). Pelos ideais 

positivistas, a ciência na sociedade se fortaleceu e, através dos periódicos, se viu uma 

oportunidade para a sua difusão. 

 

3 HISTÓRIA DA IMPRENSA GOIANA NO SÉCULO XIX 

 

A história da imprensa começa a ser escrita pelo alemão Johann Gensfleish (1397-

1468), mais conhecido como Gutenberg. Além dele aperfeiçoar a prensa, que já era utilizada 

com outros fins, ele também inventou os tipos móveis, fazendo surgir a tipografia. Gaspar 

(2004), sobre esse marco na imprensa mundial, afirma que os primeiros documentos 

impressos eram ligados à Igreja Católica, e que em meados do século XV, Gutenberg iniciou a 

impressão Bíblia de quarenta e duas linhas. Após, na Idade Média, a expansão da imprensa 

toma fôlego através do desenvolvimento do comércio, da expansão urbana, do surgimento 

de indústrias, pelo renascimento, pela urbanização, pela criação das universidades e a 

formação de uma nova elite intelectual (OLIVEIRA, 2011). 

No Brasil, o início da imprensa é compreendido apenas quatro séculos mais tarde, mais 

especificamente em 1808, exatamente 275 anos depois do início da ocupação territorial da 

América Portuguesa, em 1532. Esse surgimento tardio pode ser explicado por algumas 

variáveis, como a colonização estabelecida no Brasil sendo de teor exploratório, a urbanização 

lenta, bem como também na demora de implementação de centros de estudos. Oliveira 

(2011) relaciona esse surgimento com a transformação do Brasil no Reino Unido de Portugal, 

após a corte portuguesa fugir das tropas de Napoleão Bonaparte, ainda no século XIX e 

transformando o atual território em sede portuguesa. Ainda, de acordo com o autor, a criação 

da tipografia oficial proporcionou a veiculação do primeiro jornal na América, o Gazeta do Rio 
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de Janeiro e também outras obras populares, mas que também continham um cunho 

científico. À época, o território centralizado censurava as produções e circulação de impressos. 

Esse controle permaneceu até a Independência do Brasil, realizada apenas em 1822. De 

acordo com o autor, essa censura contribuiu para o surgimento do Correio Braziliense, um 

jornal independente e considerado o mais antigo do Brasil, enviado clandestinamente de 

Londres. 

No território goiano, a história da imprensa é desenhada como um recado de oposição 

ao atual regime político da época:  

Sua história reflete a luta dos jornais brasileiros contra a dominação 

portuguesa, uma vez que o jornalismo nacional nasceu no ardor e clima dos 

movimentos políticos, diferentemente da Europa, que teve o 

desenvolvimento do jornalismo alicerçado principalmente nas necessidades 

mercadológicas do capitalismo comercial e industrial (BORGES; LIMA, 2008, 

p. 70). 

 

A primeira tipografia chegou no território contrariando a Coroa Real (BORGES; LIMA, 

2008) e em 1830 fez surgir o A Matutina Meyapontense, o primeiro jornal goiano, editado em 

5 de março, em Meia Ponte (atual Pirenópolis). 

Figura 1: Primeira página do jornal A Matutina Meyapontense  

 

Fonte: Jornal A Matutina Meiapontense, 5 de março de 1830, página 143 

                                                 
3 Acervo digitalizado e disponibilizado em PDF do jornal A Matutina Meiapontense pela Agência Goiana de 

Cultura Pedro Ludovico Teixeira – Governo do Estado de Goiás 
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Também existiam jornais opinativos menores, surgindo ainda no século XIX e 

resistindo até o século XX, nos mais diferentes contextos como política, humor ou literatura; 

Como exemplos tem-se O Enfermeiro dos Doidos, ao Povo, Os Dois Compadres Liberais, O 

Velho Casamenteiro, O Médico dos Malucos, O MinhocaVerdadeiro Filho da Terra, O Grito da 

Pátria Contra os Anarquistas, O Carpinteiro José, O Pai José, Teatrinho do Senhor Severo, O 

Homem de Cor, O Mulato, O Brasileiro Pardo, O Cabrito, O Crioulinho, O Meia-Cara, O Burro 

Magro, A Loja do Belchior, A Mineira no Rio de Janeiro, O Par de Tetas, A Trombeta dos 

Farroupilhas, A Sentinela da Liberdade, O Soldado Aflito, O Grito dos Oprimidos, entre outros. 

Ainda de acordo com as autoras Borges e Lima (2008), nem todos os jornais tinham esse cunho 

político, mas caminhavam também por conteúdos mais amenos, superficiais e/ou literários. 

O primeiro jornal goiano emergiu em um período tenso para Goiás:  

 

Neste período histórico, Goiás encontrava-se numa delicada situação 

econômica, política e social, tendo em vista o esgotamento das jazidas de 

ouro, o isolamento geográfico e a inexpressividade econômica e política, 

constituindo-se, aos olhos do imperador, num peso ao orçamento do Império 

(BORGES; LIMA, 2008, p. 71). 

 

Em 1829, essa situação levou o Ministério do Império a negar uma tipografia para a 

Província goiana. Porém, o comendador Joaquim Alves de Oliveira, homem bastante rico na 

região, decidiu adquirir uma com seus próprios recursos possibilitando que no ano seguinte 

(1830) pudesse A Matutina Meyapontense ser publicado:  

 

O Matutina Meyapontense surgia no momento em que o ideário republicano 

e liberal se espalhava pelo País. Num estudo mais aprofundado do jornal, 

percebe-se claramente este ideário, que buscava registrar anseios e 

sentimentos trazidos pelo sonho de um tardio iluminismo que somente a 

República seria capaz de contemplar (BORGES; LIMA, 2008, p. 71).  
 

Todavia, durante os seus quatro anos de circulação, o jornal A Matutina Meiapontense 

defendeu o constitucionalismo monárquico, não chegando a, efetivamente, entrar no debate 

que defendia a República como forma de organização do governo (BORGES; BARBOSA, 2020).  

A partir de uma síntese de Teles (1989) Borges e Lima (2008) pontuam que a consolidação da 

imprensa goiana pode ser definida em cinco marcos, sendo o primeiro entre os anos 1830-

1834, com o surgimento do periódico A Matutina Meiapontense, refletindo assim a luta contra 
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a dominação portuguesa e alicerçado nos ideais iluministas e positivistas. O jornal surgiu a 

partir de investimentos financeiros particulares, pois em decorrência da crise do ouro na 

província, o território goiano era visto como um peso no orçamento do Império e, por mais 

que houvesse o pedido via ofício para o Império de uma tipografia na Vila Boa (atual capital 

na época), a resposta foi negativa, sendo necessário então a aparição de um dos mais 

importantes personagens no surgimento da imprensa goiana, o comendador Joaquim Alves 

de Oliveira. Ele foi o responsável pela aquisição da primeira tipografia da Província e, 

consequentemente, pelo primeiro jornal (A Matutina Meiapontense). 

O segundo momento compreende entre os anos de 1834 – 1890, marcado pelo fim da 

A Matutina Meiapontense e o surgimento do Correio Official de Goiás (1837) e outros 

periódicos oitocentistas (mais de trinta estavam em circulação). O Correio Official foi criado a 

partir da Lei Provincial, a qual institui o periódico como o veículo de comunicação do Governo 

vigente, ofertando também o orçamento para a sua manutenção (BORGES; LIMA, 2008). 

Primeiramente, ele foi comandado pelo tenente Mariano Teixeira dos Santos, o mesmo 

tipógrafo da A Matutina Meiapontense; posteriormente, a Igreja Católica o comandava, sendo 

respondido pelo monsenhor Joaquim Vicente de Araújo. Essa consolidação começa a ser 

escrita pelo fato de que no final do século XIX, concomitante ao encerramento do Correio 

Oficial de Goiás, muitos jornais circulavam pelo território, tecendo um tom de oposição com 

“ideários republicanos e liberais e duras críticas ao governo (BORGES; LIMA, 2008, p. 74). 

Conforme Borges e Barbosa (2021), depois do A Matutina Meiapontense, no século 

XIX, 58 periódicos circularam em Goiás, sendo 55 jornais e 3 revistas, sendo que a maioria 

ficou concentrada na Cidade de Goiás, antiga capital, com maior incidência nas duas últimas 

décadas em virtude do movimento abolicionista e republicano.  

No terceiro momento, no final do século XIX, entre os anos 1890 – 1936, houve a 

Proclamação da República, a expansão da imprensa pelo território goiano, a mudança da 

capital, saindo da antiga Vila Boa de Goyaz para Goiânia e a fundação da Agência Goiana de 

Imprensa. Proclamada a República, Goiás mudou seu status de esquecimento e se consolidou 

de forma mais eficaz como um espaço de debate político, alcançando até mesmo a fundação 

de um periódico de circulação nacional: A Informação Goyana, importante revista fundada 

pelo jornalista Henrique Silva, em 1917, no Rio de Janeiro, atual capital federal, com o objetivo 
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de alavancar o estado de Goiás e cumprindo o seu papel político-educativo acerca do interior 

do país: 

 

Pela diversidade de temáticas e postura política, a revista ultrapassou os 

limites de um periódico informativo, constituindo-se fundamentalmente 

numa revista de opinião que tentou traçar diretrizes econômicas e políticas 

para o Estado de Goiás e para o Brasil Central (BORGES; LIMA, 2008, p. 75).  

 

A Revista se fez importante por conseguir ser um instrumento de conscientização 

acerca do interior do país, bem como de colocar o Estado como uma alternativa possível para 

a abertura de discussões fora dos grandes centros urbanos. Ela circulava em Goiás e nos 

principais estados brasileiros, com uma vida longa (1917-1935) e 213 edições. Já em 1940, 

Goiás passou por um período de transição: 

 

O estado de Goiás já estava saindo do ostracismo político e econômico e um 

processo histórico importante desencadeava-se a partir da ruptura de um 

grupo hegemônico, oriundo dos Bulhões e de que derivariam duas grandes 

oligarquias: os Caiado e os Ludovico. A partir de então, intelectuais, políticos 

e até mesmo os jornais dividiram-se em favor de uma ou de outra. (BORGES; 

LIMA, 2008, p. 77). 

 

Esse período fortalece a imprensa goiana com vários marcos, entre eles, talvez o 

principal, com a transferência da capital para Goiânia, de modo que dados “[...] históricos 

registram que, em 1939, cerca de 40 periódicos impressos circulavam em Goiás, sendo 6 

jornais e 2 revistas em Goiânia, 5 jornais em Anápolis e 27 jornais em outras cidades do interior 

do Estado” (BORGES; LIMA, 2008, p. 77). Tal período, corresponde entre os anos de 1936 – 

1945, com a mudança do Correio Official para Goiânia, atual capital do Estado e, 

posteriormente a mudança de nome para Diário Oficial de Goiás, a ascensão de Pedro 

Ludovico Teixeira, a Marcha para o Oeste, idealizada por Getúlio Vargas para a interiorização 

do país com o objetivo de apoio político através do advento do desenvolvimento, a 

implementação do Estado Novo e, por conseguinte, o Departamento de Imprensa e 

Propaganda, com a censura dos veículos de comunicação, os impressos que emergem na nova 

capital, com ênfase no O Popular, o maior jornal goiano. 

O quinto momento, começa a partir de 1945 e se finda em 1964, data do golpe militar 

brasileiro, com os marcos do fim do Estado Novo, a redemocratização do país, a construção 

de Brasília para ser a capital federal, a criação das primeiras universidades e faculdades, o 
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reconhecimento oficial da profissão de jornalista através do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado de Goiás, a criação do curso de Jornalismo da UFG em 1968 e a 

emergência de jornais, rádios e canais televisivos goianos, apontando aqui o surgimento da 

Organização Jaime Câmara e, com isso, sua preocupação com a qualidade estética dos 

produtos jornalísticos, adquirindo assim o caráter empresarial (BORGES; LIMA, 2008). 

Destaca-se também a criação da Rádio Universitária da UFG em 1962. Para as autoras 

(BORGES; LIMA, 2008) é perceptível o símbolo dessa ação, visto que a concessão da Rádio 

Universitária foi pioneira no Brasil para radiodifusão educativa, abrindo portas assim para 

outras instituições de ensino superior fazerem o mesmo. 

As autoras Borges e Lima (2008) afirmam que a história ainda está se escrevendo e que 

é possível mais um momento nesta escrita, pois mesmo com a redemocratização no Brasil nos 

anos 1980, a imprensa goiana ainda sente os impactos do período ditatorial. Sobre essas 

sequelas, afirmam “a perda da autonomia das empresas jornalísticas frente à dependência 

direta do financiamento governamental e, ainda, a concentração das publicações na capital, 

com a anulação da diversidade e da quantidade de publicações espalhadas pelo Estado, 

modificaram definitivamente o perfil da imprensa goiana” (BORGES; LIMA, 2008, p. 85). Perfil 

este traçado pelos aspectos opinativos, com embates e reivindicações, mas que sofre 

constantes transformações e reinvenções para sobreviver em uma sociedade cada vez mais 

tecnológica e digital.  

Assim como a escrita da História da Imprensa permanece em constante 

movimentação, seu início também esteve em curso com o surgimento da educação formal na 

província, sendo fundamental o conhecimento acerca da História da Educação Pública em 

Goiás para compreender a dimensão da Comunicação no estado. O vínculo da imprensa com 

a educação no período oitocentista goiano pode ser percebido também pelas práticas de 

leitura compartilhada e o uso dos periódicos nas aulas, pois na época o acesso a materiais 

impressos era dificultado. 

Em uma correspondência de leitor na A Matutina Meiapontense, observa-se a leitura 

realizada pelo professor, mas também como uma forma de inspirar nos alunos o gosto pela 

prática de leitura “hum certo Professor de Grammatica que faz ler aos seos Discipulos a 

Matutina para lhes inspirar o gosto da leitura [...]” (PROFESSOR, 1830, p. 3). Embora não há 

informações explícitas das pessoas que realizavam essas leituras, a não ser neste caso das 
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salas de aula, há a prática da leitura pública, várias vezes ao dia e em voz alta para aqueles 

não sabiam ler ou que não tinham acesso ao jornal:  

 

Sr. Redactor, nao faça conta do que dizem huns inimigos que-ses,e continue 

à Instruir-nos com a sua F'olha que é muito estimada em toda a Provincin, e 

aqui no Arraial eu lhe posso assegurar que he tal interesse que, se toma pela 

sua lei- tura, que muitos há, que a lêm doze vezes ao dia, para satisfazer a 

huns, e a outros, ouvindo-se de todos repetidos louvores ao Virtuozo 

Cidadao, que nos fez este bem, e ao illustra- do Redactor, que nobremente o 

desempenha. (CORRESPONDENCIA, 1830, p. 4). 

 

Essa leitura em público, pressupõe-se que os discursos políticos e discussões presentes 

no A Matutina Meiapontense alcançavam também aqueles não letrados, reforçando o papel 

de instrução através dos periódicos e do interesse pela imprensa. 

 

4 CONSIDERAÇÕES 

 

 A escolha do recorte temporal sendo o século XIX ocorreu por acreditar ser valoroso 

esse período de efervescência filosófica e científica para o povo brasileiro. O Brasil é o 

resultado de diversos processos, dos quais alguns foram vivenciados nos anos oitocentistas. 

Nesse período houve mudança na forma de governo, a chegada da imprensa, a abolição da 

escravatura e tantas outras que se dirigem para mudanças de pensamento. Os jornais, sendo 

espaços de contato direto com o público e com a circulação de ideias, constituem-se como 

lugares de memórias. 

Ao analisá-los, percebe-se as mudanças de escrita, as preocupações com estética e os 

assuntos abordados. A partir de Halbawachs (1990), considera-se que as noções de memória 

coletiva e individual, nas quais se afirma que as memórias permanecem coletivas e que são 

lembradas por outros, mesmo que se trate de eventos nos quais os sujeitos históricos não 

participem diretamente. 

Acerca dos jornais goianos oitocentistas e da própria história do jornalismo, apresenta-

se algumas considerações: a) O jornalismo interpreta e analisa a história a partir de quem o 

escreve e para quem o lê; b) o jornalismo além de registrar, constrói e é um espaço de guardar 

memória; c) o positivismo influenciou diretamente na construção das narrativas dos jornais 
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goianos do século XIX; d) tais narrativas consubstanciam-se em espaços de formação da 

opinião pública no território goiano oitocentista. 

A partir dos jornais oitocentistas, constata-se que a sua importância se dava além da 

redação, pois havia também a participação da sociedade em suas páginas, principalmente por 

meio das cartas enviadas. Em outros momentos, foram percebidas retratações pelo editor em 

referência a algum erro de artigos passados, pressupondo que existia um retorno do que era 

escrito perante os seus leitores. A importância dos jornais nas cidades goianas do século XIX é 

tamanha que Bretas (1991) registrou relatos de que as leituras públicas dos impressos faziam 

com que as pessoas se amontoassem em espaços coletivos, sendo que muitas vezes os 

periódicos passavam de mão em mão até se desmancharem. 

 Por outro lado, pode-se observar que a memória está interseccionada com a história. 

Desta forma, ao construir a análise da ciência positivista trazendo a independência dos 

dogmas do pensamento religioso e valorizando o pensamento evolucionista, constatou-se que 

essas influências tiveram impacto imediato nos jornais goianos, tal como com uma escrita 

incisiva, o teor de convencimento em seus textos e de valorização da educação e do progresso. 

Como exemplo, tem-se a carta da leitora A Apaixonada (1830) enviada ao jornal a A Matutina 

Meiapontense, na qual ela faz menção sobre a carta escrita por Rosseira Zellosa (1830) ao 

mesmo impresso, ao dizer que esta foi censurada após emitir sua opinião para assuntos 

diversos e relevantes no período, além das percepções de gênero, já que ambas as 

leitoras/redatoras contestam o espaço e os direitos das mulheres na sociedade. 

As análises dos periódicos goianos oitocentistas possibilitam perceber a riqueza 

histórica e cultural presente nessas páginas, podendo afirmar que é possível (re)escrever a 

história de uma sociedade a partir dos vários discursos e narrativas disponíveis. 
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GT 5 – Identificações culturais e História da Comunicação 
 

DAS RETRANSMISSORAS ÀS EMISSORAS: OS DESAFIOS DA IMAGEM TELEVISIVA EM 

JUAZEIRO DO NORTE NO INTERIOR DO CEARÁ 

 

 

José Jullian Gomes de Souza1 

 

 

RESUMO 

 

A expansão da televisão pelo território nordestino teve início na década de 60. No Ceará, a chegada 

da TV Ceará, das Emissoras Associadas de Chateaubriand, representa o marco tecnológico dessa mídia 

no estado. Contudo, as localidades interioranas do Ceará apenas teriam a sua primeira emissora de 

televisão, de fato, no século XXI. Sendo assim, este é o mote para o desenvolvimento deste estudo que 

objetiva apresentar e registrar desde os primeiros sinais da presença da TV no interior do estado 

cearense, em Juazeiro do Norte, até a surgimento das primeiras emissoras na primeira década deste 

século. O roteiro metodológico tem como abordagem a pesquisa qualitativa, estratégia de pesquisa 

descritiva e utilização da pesquisa bibliográfica e documental, para poder recuperar essa história e 

trajetória da TV no interior do Nordeste. Os resultados do estudo sinalizam por uma falta de registros 

e informações mais aprofundados sobre a trajetória da TV. Com esta pesquisa foi possível reunir as 

informações disponíveis e fragmentadas, construindo uma narrativa histórica. Assim, concluímos que 

a história da TV no interior do Ceará ainda é recente, sobretudo quando refletimos sobre a presença 

de emissoras locais que surgiram no início deste século.  

 

Palavras-chave: Televisão; História da Comunicação; Interiorização; Nordeste.  

 

FROM BROADCASTERS TO BROADCASTS: THE CHALLENGES OF TELEVISION IMAGE IN 

JUAZEIRO DO NORTE IN THE INTERIOR OF CEARÁ 

 

ABSTRACT  
 

The expansion of television in the northeastern territory began in the 60s. In Ceará, the arrival of TV 

Ceará, from Emissoras Associadas de Chateaubriand, represents the technological milestone of this 

media in the state. However, the countryside towns of Ceará would only have their first television 

station, in fact, in the 21st century. Therefore, this is the motto for the development of this study that 

aims to present and record from the first signs of the presence of TV in the interior of the state of 

Ceará, in Juazeiro do Norte, until the emergence of the first stations in the first decade of this century. 

The methodological guide approaches qualitative research, a descriptive research strategy and the use 

of bibliographic and documentary research, in order to recover this history and trajectory of TV in the 

                                                 
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade Federal do Ceará, 

jullianjose64@gmail.com.  
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interior of the Northeast. The study results indicate a lack of records and more in-depth information 

about the trajectory of TV. With this research it was possible to gather the available and fragmented 

information, building a historical narrative. Thus, we conclude that the history of TV in the interior of 

Ceará is still recent, especially when we reflect on the presence of local stations that emerged at the 

beginning of this century. 

 

Keywords: TV; History of Communication; Interiorization; North East. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  A história da televisão no Brasil ainda é muito recente. São pouco mais de 70 anos de 

vida, dessa caixa mágica que está presente na vida de milhares de brasileiros. Contudo, em 

determinadas regiões, podemos compreender o marco comemorativo apresenta um recorte 

temporal em menor escala. A região Nordeste é um exemplo. A televisão somente chegou a 

região uma década depois estar presente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. As 

primeiras TVs no Nordeste surgiram nos anos 60 na cidade de Recife (Pernambuco), em 

seguida na cidade de Salvador (Bahia) e posteriormente em Fortaleza (Ceará).  

  O que esse movimento da televisão tem em comum nas três cidades citadas é a sua 

localização: nas capitais federais de cada estado. Uma situação que já era vivenciada pelo 

restante Brasil, como aponta Barbosa (2010) ao explicitar a presença da televisão nas cidades 

de Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Campo Grande, Belém, Curitiba e 

Florianópolis. Todavia, a mesma autora também sinaliza para a visualização das primeiras 

emissoras no movimento de descentralização, expansão e interiorização da TV. As cidades de 

Juiz de Fora e Uberaba, ambas mineiras, tiveram as primeiras emissoras de TV na no interior 

de Minas Gerais nos anos 60. 

  Outro marco é a expansão e interiorização da televisão em São Paulo. As cidades de 

Ribeirão Preto e Bauru, no interior, “disputam” o marco histórico de ter a primeira emissora 

de TV do Brasil e da América Latina. Porém, essa mesma realidade, na região Nordeste, 

somente veio a ocorrer na segunda metade da década de 60. Ou seja, mais de 15 anos depois 

da implantação da TV no Brasil. A cidade de Campina Grande, na Paraíba, realizou esse feito, 

desbancando até mesmo a capital do estado, João Pessoa (LINS, 2017). 

  A partir deste breve contexto histórico é que situamos este estudo. Para além das 

emissoras de TV, as retransmissoras tiveram um papel fundamental no deslocamento e 

expansão das imagens de televisão para a população que se encontrava distante dos grandes 
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centros urbanos. No Ceará, o pioneirismo pela busca de um sinal de TV pode ser identificado 

na cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sul do estado do Ceará. Conhecida pela ligação 

com a figura do Padre Cícero, considerado como o fundador e padrinho da cidade, entusiastas 

na década de 60 fizeram algumas experiências para a implantação do sinal televisivo.  

  Neste sentido, a partir de uma historiografia, buscamos apresentar e registrar esse 

processo de descentralização, expansão e interiorização da televisão em Juazeiro do Norte, 

Ceará. Esperamos com este estudo apresentar informações históricas que corroborem para 

melhor entender a chegada da TV no interior do Ceará, como uma parte da história da 

televisão brasileira que necessita ser recuperada e compartilhada.     

 

2 ROTEIRO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico adotado para este estudo, perpassa pela abordagem 

qualitativa, que objetiva “[...] explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, 

mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, 

pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes 

abordagens” (GERHARTD; SILVEIRA, 2009, p. 32). E uso da pesquisa descritiva, que pretende 

descrever de forma pormenorizada os fatos e fenômenos identificados.  

  Para os procedimentos de análise, utilizamos as pesquisas bibliográfica e documental. 

Uma vez que o objeto de estudo ainda possui poucas referências, este roteiro teve como 

intuito reunir os estudos fragmentados e utilizá-los como ponto de partida para a reflexão. 

Também fizemos uso da pesquisa histórica no âmbito da mídia televisiva, visto que “[...] 

quanto mais documentos, maiores as chances de, comparando-os, podermos excluir os 

impróprios e encontrar dados válidos” (LOPE, 2018, p. 151).   

Para a coleta de dados, informações e documentos, utilizamos a plataforma digital 

Google Acadêmico, a partir dos termos buscadores “televisão”, “Juazeiro do Norte”, Cariri 

cearense”. Já no segundo momento, fizemos uso da pesquisa documental com uso de 

entrevistas e revistas que apresentaram acontecimentos e relatos sobre a televisão em 

Juazeiro do Norte.  
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3 A EXPANSÃO DA TELEVISÃO PELO NORDESTE BRASILEIRO 

  

  O projeto de expansão da televisão pela região Nordeste foi iniciado no estado de 

Pernambuco, especificamente na sua capital, Recife. Não apenas uma, mas duas emissoras de 

televisão inauguravam a presença desse novo meio de comunicação. Isso representou um 

grande avanço para a sociedade nordestina e pernambucana, bem como uma nova 

experiência de vivenciar o advento da imagem em movimento no espaço do lar, e não 

somente no cinema. Todavia, essa tecnologia ocorreu com atraso. Pois, a televisão adentrou 

o território nordestino somente dez anos depois da sua inauguração em São Paulo.  

  Assim, a emissora fundada por Assis Chateaubriand (TV Tupi) e a emissora fundada 

pelo Grupo F. Pessoa de Queiroz (TV Jornal do Commercio), no ano de 1960 como relatado 

por Lins (2017). É importante destacarmos, que Chateaubriand, ao longo do tempo, foi 

desenvolvimento um dos primeiros oligopólios de comunicação do Brasil. E depois de 

implantar a primeira televisão no país, foi expandido o seu negócio para demais cidades e 

regiões, com grande ênfase, ao longo dos anos 50 e 60. 

  Para explicar essa tardia chegada, Lins (2017) apresenta alguns aspectos a serem 

compreendidos, tais como: (i) a dimensão continental do território brasileiro; (ii) a ausência 

de uma política governamental de comunicação igualitária; (iii) o descompasso entre a visão 

empresarial regional e as possibilidades do novo veículo e; (iv) as dificuldades de 

infraestrutura, especificamente no quesito eletrificação. Além desses aspectos, Kneipp e Sales 

Júnior (2019, p. 65) “A chegada mais tardia das emissoras de televisão ao nordeste, quando 

comparada com outras regiões do país, fica clara ao observar o processo de implantação das 

redes de TV. [...] Nesse caso, foi identificado, no decorrer da pesquisa, que houve uma atenção 

maior aos outros grandes centros, em detrimento das capitais nordestinas”. 

  A partir da fala de Kneipp e Sales Júnior (2019), o que se depreende é que a televisão 

teve o seu projeto inicial de expansão no eixo Rio-São Paulo e nas regiões Sudeste e Sul do 

Brasil. As primeiras criadas pela Rede Tupi estão localizadas na região Sudeste, a exemplo das 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Há, assim, toda uma conjuntura a ser 

compreendida para o adiamento da chegada da TV no Nordeste brasileiro. Um cenário que 

pode ser identificado seja pelo cenário de condições tecnológicas, seja pelo (des)interesse de 

políticos e investidores na área em cobrir essa região com uma emissora de TV.  
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  Contudo, no cenário Pernambuco a chegada da televisão tornou-se uma verdadeira 

disputa.  

 
A televisão pernambucana surge em 1960, dez anos após ter sido lançada no Brasil 

a pioneira TV Tupi, do jornalista Francisco Assis Chateaubriand. A TV Jornal, Canal 2, 

preparava-se para inaugurar os seus serviços, sob a direção de F. Pessoa de Queiroz, 

quando os Diários Associados se adiantaram e colocar no ar o sinal de Canal 6, TV 

Rádio Clube – ela era uma das emissoras da Rede Tupi (LUSVARGH, 2008, p. 4-5). 

  

Corroborando com a visualização desse contexto histórico, Soares (2007, p. 27) 

destaca que:  

 
Ainda em 1960, os Associados, às pressas, puseram no ar, no dia 4 de junho, a 

primeira televisão do Nordeste, a TV Rádio Clube, no Recife, instalada no prédio da 

Rádio Clube, o Palácio do Rádio Oscar Moreira Pinto, à Avenida Cruz Cabugá. Duas 

semanas depois, F. Pessoa Queiroz, inaugurou, também no Recife, a TV Jornal do 

Commercio, canal 2, de forma planejada, pois houve planejamento e compra de 

equipamentos. Daí a pressa dos Associados para serem pioneiros, ainda que no 

improviso, como era característica de Chateaubriand.  

     

  Após a chegada da TV em Recife, as próximas cidades a receberem uma emissora 

foram Salvador, com a TV Itapoan, e Fortaleza com a TV Ceará. Os demais estados e municípios 

nordestinos passaram a acompanhar as imagens da televisão por antenas retransmissoras – a 

exemplo de boa parte de outras regiões do Brasil onde as emissoras também não estavam 

instaladas no âmbito local. Ou seja, era preciso assistir a conteúdo de outras localidades que 

não dialogavam ou se aproximam do interesse dos sujeitos. Esse fato se torna ainda mais 

importante quando refletimos sobre os noticiários, pois as notícias transmitidas nos 

telejornais e programas jornalísticos eram de interesse da região de produção da emissora, da 

sua área de produção. 

  O próximo estado a possuir uma emissora de televisão foi o Maranhão. Em 1963, a 

cidade de São Luís, capital do estado, passou a contar com a geração de conteúdo local próprio 

com a TV Difusora (LINS, 2017). Todavia, Figueiredo (2016), destaca que ainda na década de 

50, especificamente em 1955, Chateaubriand foi ao Maranhão para instalar, no prédio da 

Rádio Difusora, os primeiros equipamentos que permitiram a visualização das imagens de TV. 

Anos, depois, de fato, haveria a consolidação da primeira emissora.     

  Assim, ao longo dos anos 60 e 70, outros estados nordestinos foram ganhando suas 

primeiras emissoras: TV Sergipe, em Aracajú, no ano de 1971; TV Clube, em Teresina, no ano 
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de 1972; TV Universitária UFRN, em Natal, em 1972; TV Gazeta, em Maceió, em 1975. Dessa 

forma, temos o seguinte quadro de emissoras de TV nordestina entre as décadas de 60 e 70: 

 

Quadro 1: Primeiras emissoras de televisão no Nordeste 

Emissoras Localização Ano 

TV Rádio Clube Recife 1960 

TV Jornal do Commercio Recife 1960 

TV Itapoan Salvador 1960 

TV Ceará Fortaleza 1960 

TV Difusora São Luís 1963 

TV Sergipe Aracajú 1971 

TV Clube Teresina 1972 

TV Universitária UFRN Natal 1972 

TV Gazeta Maceió 1975 

Fonte: elaboração própria baseado em Lins 2017. 

 

  Como é possível identificar pelo Quadro 1, a presença de uma emissora de TV ainda 

não era uma realidade em todas as capitais nordestinas. O estado da Paraíba, nesse caso, 

apresenta um interessante ponto a ser elucidado. Diferentemente dos demais estados, a 

Paraíba teve a sua primeira instalação de uma emissora de TV no interior. A cidade de Campina 

Grande, em 1966, foi contemplada com a TV Borborema, Canal 9. Conforme relata Silva (2009, 

p. 80) em pesquisa realizada sobre a emissora pioneira na cidade e no estado paraibano: 

 
No momento da chegada da sua primeira emissora de TV, Campina Grande contava 
com Rádios bastante consolidadas e para muitos o único meio de comunicação, 
entretenimento e informação utilizado. [...] Assim, a implantação da TV na cidade 
chegou como uma grande novidade e mexeu com as expectativas dos campinenses, 
mas também dividiu opiniões a respeito daquele veículo que ameaçava a hegemonia 
do rádio como meio de comunicação.  

 

 Ainda conforme a autora “[...] para muitos foi uma grande conquista, pois as pessoas 

passaram a conhecer lugares, paisagens, culturas, povos diferentes” (SILVA, 2009, p. 80). 

Todos esses apontamento realizados são importantes para montar o mosaico que aos poucos 

vai sendo formado com a expansão e descentralização da televisão pelo Brasil, ainda de forma 

lenta e gradual nesse período.  
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 Contribuindo para a representação da chegada da TV Borborema, Azêvedo Filho (2016, 

p. 10) explicita que  

 
A TV Borborema se instalou na cidade de Campina Grande em 1961, mas só entrou 
no ar em 1963, sendo inaugurada em 1966. No início das transmissões, o canal só 
possuía duas horas diárias de programação local, onde predominava o 
entretenimento [...] O restante da programação era formada por ‘programas 
enlatados’ (produções importadas de outros países) oriundos dos sudeste do país e 
filmes estrangeiros cedidos pela embaixada.  

 

Essa situação, do uso de produções “enlatadas” e estrangeiras, era uma forma de 

manter uma transmissão de conteúdo para o espaço local, pois a produção de conteúdo 

próprio demandava um alto custo financeiro. Não eram todas as emissoras que possuíam esse 

“simples” recurso. E como já destacado aqui, as TVs de Chateaubriand, Emissoras Associadas, 

se espalhavam e ganhavam os territórios de forma rudimentar, muitas vezes sem condições 

de produção algo local. Além disso, o conteúdo estrangeiro já vinha pronto, era mais barato, 

simples e, num primeiro momento, agradava os olhos dos primeiros telespectadores de TV no 

interior, onde a TV significava um grande avanço. 

Desse modo, ainda sobre o estado paraibano, a sua capital, João Pessoa, teria uma 

primeira emissora de televisão em 1986, vinte anos depois. Nesse anos, foi inaugurada a TV 

Cabo Branco, que atualmente é afiliada da Rede Globo no estado. Após a apresentação desse 

quadro-mapa da chegada das primeiras TVs no Nordeste, veremos a seguir o processo de 

expansão das emissoras de TVs no Ceará, foco deste estudo. Com a criação da TV Ceará, do 

grupo das Emissoras Associadas, o estado iniciava a implantação do meio audiovisual que se 

consolidaria no estado.  

 
4 TV CEARÁ: A TELEVISÃO DO CEARÁ 
  

  A tecnologia audiovisual televisiva adentrou o território cearense com a presença da 

TV Ceará, no ano de 1960. Foram dez anos de “ensaio” antes que a TV adentrasse o estado 

cearense, com uma emissora local. Como destaca Barreto (2008), a chegada da TV no Ceará 

ocorreu com atraso e está em diálogo com a ideia de desenvolvimento, novidade tecnológica, 

um mercado voltado para os bens culturais de massa.  

  Contudo, é preciso fazer alguns apontamentos sobre essa chegada. Marinoni (2008) e 

Barreto (2008) ponderam argumentos críticos sobre a presença da primeira emissora no 
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estado. Em tese, a TV representaria a ideia de modernização, todavia o que exista de fato era 

um descompasso desenvolvimentista no Ceará em relação ao eixo Rio-São Paulo. E o 

estabelecimento de uma indústria cultural funcionava mais como uma forma de reforçar o 

poderio das elites cearenses da época, do que uma concretização. 

  Em pleno anos 60, o Ceará estava em busca da transição de uma economia agrícola 

para uma economia urbanizada. Com esta visão, a TV passou a funcionar como um símbolo 

desse “progresso”. Além disso, também é preciso considerar que Assis Chateaubriand estava 

em plena busca pela expansão dos meios de comunicação, em especial a TV. No estado, os 

Diários e Emissoras Associadas já possuíam o Correio do Ceará (1937), o Jornal Unitário (1940) 

e a Ceará Rádio Clube (1944). E a consolidação desses meios veio com a implantação da 

primeira TV no estado, sendo a terceira no Nordeste.  

Assim, o canal 2, na cidade de Fortaleza, foi o primeiro a transmitir imagens em 

movimento no estado.  

 
[...] a televisão cearense chegou com um atraso de cerca de 10 anos. A decisão do 
empresário paraibano das comunicações de começar seu empreendimento por 
aquelas metrópoles e, somente no final da década, levar a televisão para os demais 
centros político-econômicos do país estampa a dessimetria de poder regional que se 
apresentará sob diferentes aspectos no decorrer da história desse veículo 
(MARINONI, 2008, p. 1). 

 

  Assim, no dia 26 de novembro de 1960 a TV Ceará era inaugurada no estado. Na 

periodização proposta por Mattos (2010), a implantação da TV no Ceará representada a fase 

elitista (1950-1964) ainda quando a televisão não havia se popularizado, sobretudo quando 

recortamos para o cenário do Nordeste – como apresentado anteriormente. Mas, anos antes 

da sua inauguração acontecer, a cidade de Fortaleza e os meios de comunicação da época, 

especialmente as rádios e os jornais impressos, noticiavam a chegada da televisão. 

  Ao discorrer sobre a história da TV Ceará, Barreto (2008) explicita que a televisão 

representando mais um processo de modernização da elite localizada em Fortaleza, do que 

de fato uma modernização no estado. Ou seja, a TV era o meio (tecnológico) que funcionava 

como símbolo do progresso muito mais idealizado do que concretizado. Além disso, a 

expansão da TV pelas Emissoras Associadas no Ceará, em comparação com o eixo Rio-São 

Paulo, apresenta uma televisão marcada pela obsolescência. 
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  Essa busca pela modernização e industrialização no Ceará, vinha acompanhada da 

presença da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Banco do 

Nordeste do Brasil. A primeira busca a aceleração e integração nacional, buscado sair da 

economia agrícola e partir para uma economia urbanizada. A segunda, por sua vez, funcionava 

como um incentivo financeiro e à acumulação de capital (BARRETO, 2008). Dentro desse 

percurso, a televisão surgia para criar esse imaginário e fortalecer a ideia de modernização do 

estado, sendo designada como uma expressão genuína de um desenvolvimento e 

modernização a partir de um mercado de bens culturais de massa.  

  Neste sentido, podemos entender que a TV Ceará é o primeiro contato do estado com 

essa nova expressão midiática e comunicacional. Mesmo que a sua chegada, assim como em 

outras partes do Brasil, tenha sido também na capital, no interior do estado do Ceará, ainda 

na década de 60, podemos visualizar um movimento pela busca de integrar-se a essa nova 

tecnologia audiovisual. Assim, se a chegada da TV no Brasil foi uma grande aventura como 

explicitado por Mello (2014), direcionando esse contexto para o interior do Ceará, essa 

aventura, podemos dizer, é intensificada e marcado pelo experimentação. 

     

5 A CHEGADA DA TV EM JUAZEIRO DO NORTE, INTERIOR DO CEARÁ  

 

  Assim como outras regiões brasileiras, sobretudo as que estão em direção opostas às 

capitais federais, a cidade de Juazeiro do Norte, localizada no sul do estado cearense, iniciou 

os seus experimentos televisivos a partir com uma antena retransmissora. Mas antes de 

adentrarmos no contexto histórico, vale explicitar informações acerca do território geográfico 

ao qual estamos nos detento neste estudo.   

  No ano de 2022, Juazeiro do Norte comemora os seus 111 anos. Situada na parte sul 

do estado, pertence ao que tem sido conhecido como região do Cariri cearense, 

especificamente Região Metropolitana do Cariri (RMC).  

 
A Região Metropolitana do Cariri foi criada tanto para reduzir as disparidades 

econômicas e sociais entre a capital e o interior, como para minimizar o 

desenvolvimento desigual do triângulo CRAJUBAR [Crato, Juazeiro do Norte e 

Barbalha] em relação aos municípios vizinhos e foi idealizada pelo governo estadual 

visando a criação de um novo polo de desenvolvimento socioeconômico que 

pudesse dividir com a Região Metropolitana de Fortaleza a atração de investimentos 

e ampliar a qualidade de vida de sua população. O Cariri se constituiu como região 

metropolitana em virtude de ser a segunda região urbana mais expressiva do estado, 

dada com a conurbação formada pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte e 
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Barbalha, denominada de CRAJUBAR (SECRETARIA DAS CIDADES-CE, sem data, sem 

paginação). 

 

A RMC está cerca de 600 km da capital, Fortaleza, sendo composta por nove 

municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, 

Nova Olinda e Santana do Cariri.  

 

Figura 1: Mapa da Região Metropolitana do Cariri cearense 

 

  Fonte: Secretária das Cidades-CE, sem data.  

 

  Funcionando como uma espécie de “capital” do Cariri cearense, sobretudo pelo seu 

desenvolvimento econômico, Juazeiro do Norte, foi a primeira cidade do sul do estado a 

conseguir instalar uma antena retransmissora de televisão. Essa grande aventura teve início 

cinco anos depois da chegada da TV Ceará, em 1965, sendo uma iniciativa idealizada por 

amigos e pessoas que tinham uma visão ambiciosa para a época. Os relatos sobre essa 

aventura são poucos e escassos e os documentos que atestam a veracidade dos fatos, em sua 

grande maioria não estão disponíveis.  

  Contudo, os poucos documentos e pesquisas acessíveis possibilitam apresentar uma 

trajetória inicial, um ponto de partida para compreender esta história. Os primeiros 

idealizadores da ideia de instalar uma antena retransmissora no Cariri tiveram a ideia a partir 

de uma conversa informal. O comerciante do material elétrico, sem identificação, e o técnico 
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em eletrônica, Luiz Ferreira de França juntaram esforços com os amigos Hildergado Belém e 

Antoni Arrais para dar vida ao projeto. 

  De acordo com as informações de Casimiro (1985) e Feitosa (2013), a narrativa das 

primeiras tentativas conta que no alto do bairro de Fátima, no início atual bairro do Jardim 

Gonzaga, os amigos tentaram instalar uma antena para captar o sinal, em meados de janeiro 

de 1965. A escolha por esta localidade deu-se em razão da sua altitude. Com a ajuda de um 

televisor Philips e uma antena de cerca de 10 metros, a primeira tentativa não vingou. O 

objetivo era conseguir obter o sinal da TV Jornal do Commercio, de Recife. 

  As novas tentativas continuaram. Houve uma expansão das localidades para a cidade 

de Caririaçu. Para essa nova busca, os amigos contrataram o técnico Geraldo Aureliano de 

Barros Correia, que feito a instalação de uma retransmissora no interior do Pernambuco, em 

Caruaru. De Caririaçu à Juazeiro do Norte, da Igreja à colina do Horto, onde hoje está localizada 

a estátua do Padre Cicero – figura conhecida como um símbolo de fundação da cidade de 

Juazeiro do Norte – as tentativas continuaram.  

  Com o tempo, essa busca foi ganhando aderência e até mesmo o prefeito da época, o 

Capitão Humberto Bezerra deu o seu apoio ao grupo. Gomes (2015) identifica a participação 

do governo municipal a partir dos interesses com a instalação da TV na região. 

 
Os poderes públicos, aproveitando-se dessa ação dos intelectuais caririenses e da 

CELCA [Companhia de Eletricidade do Cariri], viram que ao financiar tal projeto na 

cidade dariam maior visibilidade a ela como a sua imagem de ‘Cidade do Progresso’, 

o que também se tornaria o carro chefe das mudanças na região do Cariri cearense 

(GOMES, 2015, p. 41-42). 

 

Assim, com a presença da CELCA e da TV, Juazeiro do Norte poderia apresentar uma 

imagem que buscava demonstrar certo progresso.  

 
Isso somente era possível se pensar no sul do Ceará graças à vinda da CELCA para o 

Cariri cearense em 1961. Para alguns juazeirenses a inauguração desta favoreceu a 

construção de expectativas sobre o futuro da cidade e de seus habitantes. Depois de 

sua instalação, os discursos dos poderes públicos sobre o seu progresso e as ações 

em prol da divulgação desse espaço urbano como progressista se fortaleceram 

(GOMES, 2015, p. 42). 

 

Essa ideia de busca pelo progresso pode ser identificado, quando Casimiro (1985) 

explicita que para dar continuidade ao processo de instalação da antena parte da história da 

cidade de Juazeiro do Norte foi alterada. Houve,  

398



 

 

 
A retirada de diversas e frondosas mangueiras; a derrubada do velho tambor – 
árvore que conferia um aspecto inconfundível, vista de várias partes do Cariri; a 
remoção das últimas ruínas da igreja do Horto, iniciada pelo Padre Cícero; a 
demolição da casa dos milagres – antiga moradia do Beato Elias; a remoção do velho 
cruzeiro que ficava em frente a capela, e certamente a terraplanagem de toda a área, 
como se fazia necessário (FEITOSA, 2013, p. 43-44). 
 

  Casimiro (1985) entende as alterações como um ponto negativo para a história de 

Juazeiro do Norte em detrimento do avanço tecnológico. Houve uma perda da memória 

material e do patrimônio da cidade. E todo este cenário de mudança está relacionada apenas 

com a busca de uma antena retransmissora que poderia não ter acontecido. Contudo, as 

relações de poder e dominação do homem se mostraram mais fortes e evidentes, 

especialmente quando vislumbramos a participação dos interesses políticos nesse processo.  

  Assim, em 25 de outubro de 1965 ocorreu a inauguração da antena retransmissora em 

Juazeiro do Norte. Na época, narra Casimiro (1985), cerca de seis meses depois, a cidade 

possuía cerca de 100 residências com um aparelho televisor. Renato Casimiro (filho de Luiz 

Casimiro, um dos primeiros idealizadores da TV no Cariri), conta que 

 
O que era bastante comum, nessa época [...] eram os televizinhos, pessoas que saiam 

de casa para se reunir na casa de um vizinho que tinha o aparelho de TV. Por muito 

tempo também se proliferou, como obra pública da prefeitura, os pontos públicos 

de TV, grande parte instalada em praças, para garantir o entretenimento a quem não 

tinha condições de comprar o aparelho de TV (CASIMIRO, 2013, informação verbal).   

 

 Além disso, possui um aparelho de TV, em plena década de 60 no interior do Ceará, 

era símbolo de poder e status. Ainda que o assistir televisão fosse ver mais chuviscos e 

interferências do que propriamente o conteúdo transmitido. Neste sentido, depois de 

diversas tentativas de instalação da primeira repetidora na região, Casimiro (1985) ressalta a 

constituição de uma rede de repetidoras de televisão. O feito foi de responsabilidade da 

Companhia Telefônica do Ceará (CITELC), que ocorreu ao final da década de 60 trazendo para 

o Cariri a imagem de uma estação de Fortaleza, a TV Ceará, Canal 2. Ou seja, com as 

retransmissoras instaladas e com uma emissora de televisão própria do estado, com muitas 

ressalvas, a população cearense passa a enxergar na tela as produções cearenses.  

Essa ressalva deve-se ao fato de estando e pertencendo ao mesmo estado, o Ceará, 

Fortaleza e Juazeiro do Norte, apresentam contextos históricos, culturais, sociais, políticos e 

econômicos diferentes. E a representação de um espaço na TV só vai ocorrer quando se 

instalam as primeiras emissoras locais e a programação volta-se para ela mesma.  

399



 

 

Neste percurso, Juazeiro do Norte somente teve uma emissora de fato, em 20 de 

março de 2006, com a instalação da TV Verde Vale. Uma experiência anterior com a TV Padre 

Cícero, em 1999, chegou a buscar a obtenção de uma concessão, mas não ocorreu e a sua vida 

foi breve, durando cerca de pouco mais de 2 anos – em razão de uma liminar na Justiça que 

foi derrubada.  

A TV Verde Vale é uma emissora educativa, sendo, de fato, a primeira emissora de 

televisão na região do Cariri, localizada no interior do Ceará. Fundada pelo político Manoel 

Salviano Sobrinho, a TV integra a Fundação XV de Agosto e é afiliada à Nova Geração de 

Televisão. A sua abrangência cobre as cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão 

Velha, Caririaçu, Milagres, Barros, Mauriti, Granjeiro, Farias Brito, Várzea Alegre, Assaré, 

Autora, Brejo Santo e duas cidades na Paraíba: Cajazeiras e Cachoeira do Índios. A 

programação é composta por programas jornalísticos e de entretenimento, estes, em geral, 

são programas independentes produzido com o aluguel de espaço na grade de horário da 

televisão.      

A segunda emissora da região é a TV Verdes Mares Cariri, uma das 122 afiliadas da 

Rede Globo no Brasil e a segunda no Ceará. Fundada em 1º de outubro de 2009, ela pertence 

ao grupo midiático Sistema Verdes Mares de Comunicação -  um dos cinco grupos midiáticos 

regionais que possui grande evidência no mercado. Desta forma, temos os seguintes grupos 

midiáticos regionais: 

 

Quadro 2: Grupos midiáticos regionais 

Grupos Informações 

Rede Brasil Sul Atinge quase todos os domicílios dos Estados do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina 

Organizações Jaime Câmara TV Anhanguera 

 

Rede Amazônica de Rádio e Televisão 

Com sede na cidade de Manaus, está presente em cinco dos sete 

Estados da Região Norte (Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e 

Roraima). 

Grupo Zahran Presente nos estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

Grupo Verdes Mares Representando o Nordeste e localizado no Ceará. 

Fonte: elaboração própria baseado em Cabral, 2015. 

 

A presença da emissora no interior do estado faz parte do projeto de expansão 

midiática, bem como de salientar o poder e a influência desse grupo regional. Assim, a TV 

Verdes Mares Cariri iniciou o seu trabalho com a transmissão de um telejornal ao meio-dia, o 
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CE1, ainda em 2009, e no ano de 2017, lança o telejornal noturno, o CE2. Atualmente, em 

2022, devido ao cenário pandêmico, apenas o telejornal do meio-dia foi mantido, sendo 

transmitido direto de Fortaleza o telejornal CE2.  

  

6 CONSIDERAÇÕES 

 

  Mediante ao exposto neste estudo, o nosso intuito foi apresentar e destacar uma 

inicial trajetória histórica do processo de surgimento e expansão da televisão em Juazeiro do 

Norte-CE. Desde as antenas retransmissoras, na década de 60, até as primeiras emissoras, no 

século XXI, a cidade vivenciou uma longa espera pela televisão de cunho local. Os desafios 

ainda são muitos, contudo, salientamos o quão é importante para a população não somente 

ter acesso à TV, mas que o seu conteúdo seja produzido em caráter local e dialogue com a 

demanda, cultura, história e cotidiano da região.  

  A presença da primeira emissora de TV, Verde Vale, ainda é recente na paisagem 

midiática no interior do Ceará. Não se complementaram 20 anos da sua existência e 

funcionamento. Já a TV Verdes Mares Cariri, afiliada da Rede Globo na região do Cariri, 

apresenta somente telejornais em sua grade de programação e no restante do horário 

retransmite a programação nacional da emissora.  

  Todavia, o que se pontua com este trabalho é o processo de recuperação da 

informação e o agrupamento de documentos e fontes informacionais que possibilitam 

visualizarmos uma mapa com a trajetória da TV no interior do estado do Ceará. Na região sul, 

Juazeiro do Norte pode ser vista como uma cidade visionária. Não se trata aqui de entender a 

TV apenas como um meio tecnológico e símbolo de progresso. Ao contrário, antes disso, o 

acesso à TV significa ter a possibilidade, inicialmente, de contato com uma nova forma de 

comunicação e informação. E quando a TV adentra o território com emissoras locais tem-se a 

chance de ver rostos e ouvir vozes conhecidas. 

  Além do mais, a inserção da TV local traz uma visibilidade para o território de 

proximidade, estabelecendo vínculos, que já existiam com outras mídias – jornalismo 

impresso e o rádio – sob a perspectiva de outro alcance e audiências. Neste sentido, a falta de 

referências bibliográficas e documentais sobre a história da TV de forma mais aprofundada ou 

mesmo fragmentada é um dos motivos para a realização desta pesquisa. As informações, aqui 
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reunidas, tendem a proporcionar que novos estudos e demais pesquisadores possam 

encontrar um caminho em construção e percorrer em conjunto para registrar a história da 

televisão no interior cearense.  
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RESUMO 

 
Refere-se a uma discussão teórica a respeito do caso de racismo ocorrido no programa‘É De Casa’ da 

emissora de televisão Rede Globo. Na ocasião, umas das apresentadoras cria uma situação de 

constrangimento ao colocar uma senhora negra para servir o doce que ela havia sido convidada para 

preparar no momento  ela não estava ali para trabalhar, mas sim como convidada, tal acontecimento 

levantou discussões acerca do racismo estrutural existente no Brasil. O estudo buscou evidenciar a 

partir do referencial teórico, concepções sobre os estudos culturais, buscando a relação intrínseca com 

os estudos de recepção que é o foco da análise. A partir do desenvolvimento do artigo buscou-se tecer 

uma análise teórica sob a ótica dos estudos de recepção do teórico Stuart Hall, que aponta a existência 

de um processo de codificação e decodificação dos conteúdos vinculados aos programas televisivos, 

explorando trabalhos que retomassem a temática em estudo. A análise realizada teve como objetivo 

entender a recepção das pessoas em relação ao ocorrido no programa ‘É De Casa’ a partir dos 

comentários deixados na rede social Instagram da agência de jornalismo ‘Alma Preta'. A escolha da 

página se justifica pela razão de seu trabalho com a temática racial, que enxerga a necessidade de 

trazer comunicações que auxiliem nas pautas antirracistas e ainda possui o intuito de potencializar a 

voz da população negra através de sua mídia. Por meio do estudo, a partir dos pressupostos de Hall 

por meio da teoria da recepção e a partir da análise dos comentários, foi possível identificar que a 

maioria das pessoas recepcionou os acontecimentos de forma indignada, com o ato racista que não 

poderia passar despercebido. Isso permitiu refletir sobre a magnitude do racismo no Brasil, deixando 

evidente a emergência de desnaturalizar esse sistema que age de maneira degradante e que muitas 

vezes é reproduzido pela mídia. 

 
Palavras-chave: Teoria da recepção; Mídia; Racismo;  
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RACISM AND RECEPTION: A REFLECTION FROM THE OPTIC OF STUART HALL 

 

ABSTRACT  
 

It refers to a theoretical discussion about the case of racism that occurred in the program 'É De Casa' 

of the television station Rede Globo. On the occasion, one of the presenters creates a situation of 

embarrassment by putting a black lady to serve the sweet that she had been invited to prepare at the 

time she was not there to work, but as a guest, this event raised discussions about the existing 

structural racism in Brazil. The study sought to evidence, from the theoretical framework, conceptions 

about cultural studies, seeking the intrinsic relationship with reception studies that is the focus of the 

analysis. From the development of the article, it was sought to weave a theoretical analysis from the 

perspective of the reception studies of the theorist Stuart Hall, which points to the existence of a 

process of codification and decoding of the contents linked to television programs, exploring works 

that took up the theme in study. The analysis carried out aimed to understand the reception of people 

in relation to what happened on the program 'É De Casa' from the comments left on the social network 

Instagram of the journalism agency 'Alma Preta'. The choice of the page is justified by the reason for 

its work with the racial theme, which sees the need to bring communications that help in anti-racist 

agendas and still has the intention of enhancing the voice of the black population through its media. 

Through the study, from Hall's assumptions through the reception theory and from the analysis of the 

comments, it was possible to identify that most people received the events in an indignant way, with 

the racist act that could not go unnoticed. This allowed us to reflect on the magnitude of racism in 

Brazil, making evident the emergence of denaturalizing this system that acts in a degrading way and 

that is often reproduced by the media. 

 
 
Keywords: Reception theory; media; Racism;   
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 As manifestações de racismo no Brasil permanecem sendo a problemática que assombra a 

população negra. Sendo assim, ainda há muito o que ser feito para se alcançar o extermínio 

dessa prática. Nessa perspectiva, os debates sobre o assunto se fazem  necessários para  

evidenciar que esse ato segregador causa danos muitas vezes irreversíveis no âmbito social, 

pois faz parte de uma estrutura consolidada e naturalizada que precisa ser extinta.  

Compreender o racismo possibilita entender o impacto negativo que ele exerce na vida 

da população negra, por se tratar de um fenômeno excludente que nega o direito dessa 

população à liberdade de sua vivência em diversos campos sociais, conduzindo a obstáculos 

que estão presentes em diversos momentos de sua trajetória. Essa ocorrência acaba gerando 
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constantemente a reivindicação da população negra ao direito de ser tratada com igualdade, 

e o direito de ser reconhecida diante de sua história de luta e resistência contra um sistema 

racista. 

Reconhecendo que o racismo no Brasil se instaura de forma estrutural3, se torna 

inevitável discutir o papel que a mídia deve desempenhar em relação a essa problemática 

incessante. Como veículo de comunicação supõe-se que a mídia possui o dever de denunciar 

esses fatos, os tornando públicos, porém muitas vezes, ao invés de fazer isso a mídia acaba 

reforçando o racismo, conduzindo a população negra a uma posição subalterna e vexatória. E 

dessa forma acaba corroborando com esse sistema discriminatório. Nessa perspectiva, essa 

pesquisa tem como objetivo estudar o caso de racismo ocorrido no programa de televisão ‘É 

de casa' veiculado na rede Globo de televisão. O estudo perpassa por uma análise teórica e 

reflexiva a partir da ótica do teórico Stuart Hall que trata da recepção dos indivíduos por meio 

da comunicação televisiva.  

O desenvolvimento do estudo partiu da seguinte questão: qual a recepção das pessoas 

diante do caso de racismo ocorrido no programa ‘É de casa’? Buscando responder a essa 

indagação, o objetivo geral do estudo foi realizar uma análise com base nos comentários 

deixados na página do Instagram da agência de jornalismo ‘Alma Preta'. A escolha da página 

se justifica pela razão de seu trabalho com a temática racial, que enxerga a necessidade de 

trazer comunicações que auxiliem nas pautas antirracistas e ainda possui o intuito de 

potencializar a voz da população negra através de sua mídia. 

 Outro fato que justifica a escolha da página para análise, se apoia na inexistência de 

redes sociais do programa ‘É De Casa' que vinculam o fato ocorrido. Como objetivos 

específicos foram estabelecidos: evidenciar e conceituar os estudos culturais e a teoria da 

recepção defendida por Hall explorando trabalhos que retomassem a temática em estudo; 

                                                 
3 Almeida (2018) parte da concepção de que racismo é sempre estrutural, e o caracteriza como elemento que 
integra a organização econômica e política constituintes da sociedade, o autor trata as outras classificações de 
racismo como parciais e incompletas. A concepção estrutural do racismo, concebida socialmente que abarca as 
esferas políticas, econômicas, culturais e educacionais, rodeadas de conflitos, como é o caso dos conflitos de 
raça. Logo, o racismo estrutural condiciona os diferentes âmbitos sociais, e se faz presente em todos eles, pois 
encontra-se no comportamento dos indivíduos, por meio de padrões previamente estipulados e legitimados que 
estabelecem as relações de poder centralizadas na racialidade, em que precisa-se manter a hegemonia entre a 
predominância do poder de não-negros, dificultando sua ascensão em estruturas mais desenvolvidas da 
sociedade que constantemente encontra-se na estrutura inferior, enquanto os não-negros ocupam a camada 
superior da estrutura. 
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explorar o Instagram da agência de jornalismo ‘Alma preta’ e realizar a análise por meio dos 

comentários, resgatando os preceitos de Hall em relação à teoria da recepção.  

 No tópico seguinte são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para 

o desenrolamento deste estudo. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório. No geral, a pesquisa exploratória 

conforme Bastos (2009) objetiva expandir a quantidade de informações sobre o enfoque a ser 

investigado. Além disso, essa especificidade investigativa pode ser sobretudo manifestada por 

meio da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso, uma vez que auxilia na delimitação, 

aperfeiçoa a temática da pesquisa ocupando-se com as definições dos objetivos ou 

formulando a questão de estudo. Para tanto, o autor evidencia que o método exploratório 

pode levantar dados capazes de ampliar a percepção sobre o assunto procurado. O método 

exploratório foi aplicado neste estudo para realizar a construção do referencial teórico, e para 

investigar o Instagram da agência de jornalismo ‘Alma Preta' por meio dos comentários dos 

usuários no que concerne ao episódio de racismo ocorrido no programa “É de casa”. 

O estudo foi realizado a partir de uma análise teórica apoiada nos preceitos de Stuart 

Hall (2003) no que diz respeito à teoria da recepção. Demo (2000) salienta que pesquisa 

teórica se aplica em reconstruir teorias, concepções, ideias, ideologias, polêmicas, visando 

promover parâmetros teóricos. 

O desenvolvimento desse estudo percorre, também, pela pesquisa  bibliográfica que 

segundo Gil (2002, p.44) “As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se propõem 

à análise das diversas posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas 

quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas”. Como mencionado anteriormente, 

esta pesquisa analisa os posicionamentos por meio do estudo de recepção de Hall acerca da 

problemática do racismo. 

A abordagem utilizada foi qualitativa. Para Gerhardt e Silveira (2009) a pesquisa 

qualitativa contempla questões da realidade que não podem quantificados, centraliza-se 

então seu enfoque na compreensão das práticas das relações sociais. 

No item subsequente é retratado o referencial teórico, que perpassou a apresentação 

e conceituação dos estudos culturais e da teoria da recepção que possuem relação intrínseca. 
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3 ESTUDOS CULTURAIS E A TEORIA DA RECEPÇÃO 

Para Escosteguy (2001) o campo dos estudos culturais surgem, de modo ordenado, a 

partir do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), perante a alteração dos valores 

tradicionais da classe operária da Inglaterra do pós-guerra. A autora expõe ainda que inspirado 

na própria pesquisa The Uses of Literacy (1957), Richard Hoggart fundou o referido centro no 

ano de 1964. “As relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas 

culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas relações com a sociedade e as 

mudanças sociais, vão compor o eixo principal de observação do CCCS” (ESCOSTEGUY, 2001, 

p. 151). Os estudos culturais emergem primordialmente com a intenção de estudar as 

diferentes formas que a cultura se manifesta socialmente, e as transformações ocasionadas 

no meio. 

 Escosteguy (2001) assinala o surgimento de três importantes textos no fim da década 

de 1950, apresentados como as fontes principais dos estudos culturais. O primeiro texto é de 

Richard Hoggart com The Uses of Literacy (1957), o segundo é do teórico de Raymond Williams 

intitulado Culture and Society (1958) e por último é mencionado o texto E. P. Thompson, 

denominado The Making of the English Working-class (1963). Os três teóricos são 

considerados os “pais” dos estudos culturais. 

 Escosteguy et al. (2014) assinala o teórico Stuart Hall como um dos nomes de muito 

prestígio na formação dos estudos culturais. A autora salienta que Hall substituiu Hoggart na 

direção do Centro, de 1969 a 1979. Hall proporcionou o progresso dos estudos etnográficos, 

possibilitou análises dos meios massivos e investigou as práticas de resistência em 

subculturas. No campo das ciências sociais, a autora elenca que os estudos culturais se 

atentam aos produtos relacionados a cultura popular, e dos mass media que expunham os 

direcionamentos da sociedade contemporânea. 

Rocha (2011) explana que a etnografia colaborou para deslindar os sentidos que os 

indivíduos produzem ao receber mensagens, constatou assim como Stuart Hall, no momento 

que as práticas de significação passam a ser investigadas constata-se uma mudança 

considerável na análise dos media. A partir de então, começou-se a compreender que a 

televisão não produz conteúdos neutros, visto que o próprio meio está intensamente 

comprometido na produção de sentidos. Compreende-se então que o estudo da raça e etnia 
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negra possibilitou analisar como os indivíduos reagiram ao ver pessoas negras veiculadas na 

mídia, podendo identificar quais sentidos eram produzidos. 

 Rocha (2011) elucida ainda que o culturalista Stuart Hall sugestionou um modelo de 

comunicação que inclui produção e recepção de distintos momentos do processo: codificação 

define o sentido no interior da forma textual, dominada pelas práticas dos profissionais dos 

media; a decodificação é o trabalho desenvolvido pelo receptor para a produção de sentidos 

dos textos. 

Rocha (2011) Elenca que interligada ao processo de codificação e decodificação, Hall 

evidenciou que assistir televisão se transformou em processo de negociação entre o 

espectador e o texto no que se refere a teoria da recepção. À vista disso a autora elenca que:  

 
Hall desenvolveu sua teoria da “leitura preferencial” para dar conta deste 
conflito de interesses e identificou três posições hipotéticas: leitura 
preferencial, negociada e oposicionista. A teoria da leitura preferencial 
propôs que os programas de TV geralmente optam por um conjunto de 
sentidos que trabalham para manter a ideologia dominante, mas que esses 
sentidos não podem ser impostos, apenas preferidos. O leitor cuja posição 
social se alinha com a ideologia dominante, a tomará como base para 
reafirmar seu quadro ideológico, através do qual ele vê o mundo e produz 
sentido tanto de si mesmo quanto de sua experiência social. Ao interpretar 
uma mensagem ele o fará a partir da posição de sujeito construída para ele. 
Uma leitura negociada é aquela que encaminha a ideologia dominante na 
direção da experiência social de uma visão particular de um grupo. As leituras 
são oposicionais quando vão “contra” o texto para desconstruir a ideologia 
dominante.(ROCHA, 2011, P.179 -180). 

 

Porto (2003) complementa que o modelo encoding/decoding de Hall proporcionou um 

novo ciclo nas pesquisas de audiência na área dos estudos críticos de comunicação. O modelo 

instigou teorias simplistas associadas à ideologia dominante ao destacar que os significados 

prioritários incluídos no conteúdo da mídia podem ser decodificados de formas distintas pelos 

componentes da audiência.  

Costa (2012) explana que a diversidade cultural é agente das diferentes maneiras de 

apropriação do consumo de massa. Nessa perspectiva, trata-se consequentemente, da 

competência popular em realizar leituras diversas, transformando a recepção (consumo) em 

um espaço de significação e não de dependência da esfera econômica. Partindo dessa 

concepção o autor salienta que a obra de Hall sobre codificação e decodificação é dessa forma 

fundamental para compreensão empírica da pluralidade da recepção. 
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Reis (2016) menciona que a teoria da recepção está intrínseca aos estudos culturais, 

caracterizado como campo multidisciplinar que alargou as investigações no campo da cultura 

de mídia e comunicação com o propósito de empenhar-se nos contornos e inclinações de 

interesses da elite relacionados ao paradigma hegemônico da comunicação positivista.  

Ferreira (2017) expressa que o campo da recepção manifesta-se, como um terreno essencial 

para compreender e repensar o processo comunicacional, apoiado em perspectiva dialógica 

entre espectadores e a narrativa, por essa razão, um âmbito se desdobra por diversas 

comunicações, lacunas e brechas. A recepção orienta-se além do momento de assistir a um 

produto cultural, pois está intrinsecamente interligada ao consumo e as disparidades das 

práticas cotidianas nas quais os espectadores dão sentido às narrativas audiovisuais, 

complementam, negociam e inclusive ressignificam as mensagens. 

No tópico seguinte realiza-se o relato das ocorrências explicitadas no programa ‘É de casa’ é 

posteriormente  constituída a análise. 

4 O EPISÓDIO 

No dia 11 de junho do ano de 2022 ocorreu um fato de  repercussão no programa ‘É 

De Casa' da emissora de televisão Rede Globo. Na ocasião uma senhora negra chamada Silene 

vendedora de cocadas, foi convidada pela apresentadora Thalita Morete a ensinar a receita 

no programa. Porém no momento de servir o doce a apresentadora se levanta, pega as 

cocadas e vai em direção a vendedora Silene que estava sentada. Neste momento Patrícia 

Poeta que na ocasião também era apresentadora do programa disse: “achei que você ia levar 

cocada pra ela.” Então a apresentadora Thalita que estava indo em direção a Silene responde: 

“Não, eu vim pegar a cocada porque Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa, vai 

servir todo mundo, Silene”. Então Silene se levanta, e serve a cocada para a apresentadora 

Thalita Morete primeiro.  

Podemos ver imagens da apresentadora Thalita Morete entregando a bandeja de 

cocada para a vendedora Silene nas imagens relacionadas na Figura 1. 

Após a vendedora Silene servir Thalita, outro apresentador Manoel Soares que 

também é negro, se levantou dizendo que naquela ocasião quem seria servida era dona Silene, 

e pediu para que ela desse as devidas orientações que ele é quem seria o garçom, e serviria o 

restante dos convidados. Podemos observar a imagem correspondente na Figura 2. 
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Figura 1: Thalita Morete entrega bandeja para Silene servir 

  

Fonte: 'É De Casa': Apresentadora Thalita Morete entregou a bandeja de cocadas para a convidada 
Silene servir Imagem: Reprodução/TV Globo 

Imagem reproduzida no Instagram ‘Alma Preta jornalismo’, 2022 
 

Figura 2: Manoel se dispõe a servir o doce 

 

Fonte: ‘É de casa': O apresentador Manoel Soares se oferece para servir as cocadas da doceira Silene. 
Imagem: Reprodução/TV Globo 

Imagem reproduzida no Instagram ‘Alma Preta Jornalismo’, 2022 
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O ocorrido teve grande repercussão nas redes sociais. Veremos a recepção do público 

em relação ao ocorrido no próximo tópico em que foi desenvolvida a análise. 

 

5 RECEPÇÃO 

No tópico publicado no Instagram da agência de jornalismo ‘Alma Preta’ no dia 14 de 

junho de 2022, e durante a análise realizada entre os dias 13 à 25 de julho de 2022, foram 

expostos cerca de 350 comentários, nesse total são contabilizados também as respostas feitas 

nos comentários. Desses comentários 220 identificaram racismo em relação ao ocorrido, 3 

comentários estavam associados a defesa da apresentadora, e o não reconhecimento de que 

a situação se tratava de racismo. O restante dos comentários se manifestaram através de 

emoticons e menções por parte dos usuários com intuito de expor o ocorrido para outras 

pessoas. Os comentários evidenciados são compostos por pessoas negras e por pessoas 

brancas, e por meio da investigação buscou-se verificar a recepção dos usuários através de 

seus posicionamentos diante da situação. 

Sobre o processo de recepção Hall (2003) evidencia que não se trata de um processo 

aberto e transparente, é algo que acontece na cadeia da comunicação que não ocorre de 

maneira simples. A recepção exige a existência da codificação realizada pelos meios de 

comunicação, e da decodificação que envolve o indivíduo e sua interpretação perante aos 

conteúdos vinculados na mídia, mais precisamente vinculados nos programas televisivos 

como é exposto por Hall (2003). 

 A partir da investigação feita no tópico publicado no Instagram da agência de 

jornalismo ‘Alma Preta', verificou-se através de 220 comentários que a maioria dos usuários 

decodificaram a mensagem transmitida naquele ato como um fato racista. Nos comentários 

fica evidente a indignação das pessoas perante aquela situação. Nessa perspectiva, uma 

grande parcela dos comentários giram em torno da indagação do porque a própria 

apresentadora não serviu o doce? É comentado sobre como o racismo mostra-se enraizado 

em pessoas brancas que o reproduzem naturalmente. Além disso, foi elencado sobretudo a 

atitude do apresentador Manoel Soares na tentativa de contornar a situação se dispondo a 

servir o doce, nesse sentido é pontuado que, enquanto a intenção tenha sido boa, duas 

pessoas negras servirem um ambiente majoritariamente branco reforça o racismo estrutural. 
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 Outras menções giravam à volta de questionamentos sobre o privilégio de pessoas 

brancas naturalizarem o racismo. Foi bastante evidenciado o desconforto e constrangimento 

ao observar a cena; foi elencado também o fato do desconforto no programa ter vindo apenas 

do apresentador negro. Questionou-se se a apresentadora teve a percepção de que teve uma 

postura racista, outros indagaram sobre a necessidade de haver pessoas negras ocupando 

lugares de privilégio, para tentar evitar esse tipo de situação constrangedora. Alguns 

utilizaram o fato para reforçar que situações como essa não devem ser vistas como exagero 

de quem se indignou, mas sim como um ato racista. Houve questionamentos de que se a 

vendedora fosse branca a apresentadora teria tido a mesma atitude? 

Outras observações expunham a indignação a uma nota de pedido de desculpas feita por 

parte da apresentadora e do programa ‘É De Casa’ visto como insuficiente devido à seriedade 

da situação. 

 Podemos ver alguns exemplos dessas recepções nas imagens abaixo: 

 

Figura 3: Recepção 

 

Fonte: Instagram (página Alma preta jornalismo), 2022 
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Figura 4: Recepção 

 

Fonte: Instagram (Alma Preta jornalismo), 2022 

 

A forma com que a maioria dos usuários reagiu ao acontecimento exposto relaciona-

se com a configuração da mensagem transmitida naquele momento. A postura da 

apresentadora em colocar uma pessoa negra convidada do programa para servir, as palavras 

que ela proferiu, e todo contexto contribuiu para o público decodificar o ato como racista. No 

tocante a forma da mensagem, Hall (2003) enfatiza que se trata de um momento específico, 

em que ocorre a transposição ou troca simbólica da mensagem, embora às vezes, esse 

processo de formação da mensagem possa compreender apenas movimentações superficiais 

do sistema comunicativo, e já em outro estágio necessite de integração nas relações sociais 

no processo de comunicação em sua totalidade. Nesta perspectiva, entende-se que a forma 

com que o público recebeu a mensagem deu-se a partir do estágio de integração das relações 

sociais que permitem compreender como são consolidadas posturas racistas que são 

facilmente reproduzidas por pessoas brancas. 

 As recepções das pessoas que enxergaram o racismo na postura da apresentadora vão 

de encontro com o que Hall (2003) denomina de leitura de um código de oposição que se 

caracteriza pela contestação do que está sendo transmitido, com o intuito de desconstruir a 

ideologia dominante. Entende-se dessa forma que essas pessoas percebem o quão é 

importante e necessário romper com as manifestações racistas. 
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Hall (2003) explica que a produção e a recepção da mensagem televisiva não são 

equivalentes, porém, estão relacionadas de alguma forma, pois, se trata de momentos 

distintos na totalidade construída pelas relações sociais do processo comunicativo por inteiro. 

Nessa perspectiva, partindo dos pressupostos do teórico, foram identificados 3 comentários 

que defendiam a não intenção da apresentadora de ser racista, e dessa forma entendiam que 

a apresentadora não deveria ser ‘cancelada4’, visto que, se tratava de um erro genuíno que 

não precisava ser repercutido demasiadamente. Outro comentário dizia simplesmente que 

não havia visto racismo na situação, e o terceiro comentário banaliza a situação afirmando 

que a apresentadora estava dando uma oportunidade à doceira de servir o doce, justificando 

sua atitude. 

Comentários dessa natureza se apresentam logo abaixo : 

 

Figura 5: Recepção 

 

Fonte: Instagram (Alma Preta jornalismo), 2022 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Termo utilizado para identificar uma pessoa questionada criticamente acerca de suas atitudes na internet. 
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Figura 6: Recepção 

 

Fonte: Instagram ( Alma Preta jornalismo), 2022 
 

Figura 7: Recepção 

 

Fonte: Instagram (Alma Preta jornalismo), 2022 

 
Comentários dessa natureza se opõem aos comentários indignados em que não houve 

dúvidas de que a ação da apresentadora foi racista, mesmo que não tenha havido a intenção. 

Em resposta a comentários que desculpabilizaram a apresentadora tiveram comentários 

questionando a razão da defesa, reforçando que o racismo não se trata de intenção, mas sim 

de um sistema enraizado e reproduzido por pessoas brancas. Outro comentário convidava o 

usuário que não “achou” que a situação foi racista a estudar a história brasileira.  

Podemos refletir sobre a naturalização de práticas racistas a partir das ideias de Hall 

(2003) que elenca: 

Certos códigos podem, é claro, ser tão amplamente distribuídos em uma 
cultura ou comunidade de linguagem específica, e serem aprendidos tão 
cedo, que aparentam não terem sido construídos — o efeito de uma 
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articulação entre signo e referente — mas serem dados "naturalmente". 
Nesse sentido, simples signos visuais parecem ter alcançado uma "quase 
universalidade", embora permaneçam evidências de que até mesmo códigos 
visuais aparentemente "naturais" sejam específicos de uma dada cultura. 
(HALL, p. 393, 2003). 

 

 Podemos compreender dessa forma, que muitas vezes as pessoas tendem a naturalizar 

o racismo por ser enraizado no nosso âmbito social construído por meio de alicerces racistas. 

Nessa lógica a negação do racismo é um fator ainda muito presente, mesmo que ele se 

manifeste de forma explícita, sua rejeição se sobrepõe aos fatos, que colabora para 

persistência desse sistema discriminatório.  

O caráter desses comentários pode ser relacionado com a leitura do código negociado 

em que se sobrepõe a ideologia dominante. Hall (2003, p. 401) explica que “as definições 

dominantes conectam eventos, implicitamente ou explicitamente, a grandes totalizações, as 

grandes visões de mundo”. Nesse sentido, conforme o teórico, as pessoas se direcionam para 

uma visão de ordem social de ponto de vista hegemônico, que define um universo de 

significados possíveis em toda a esfera de relações com a sociedade e a cultura, que carrega 

um cunho de legitimidade e aparenta se ajustar com o que é tido como “natural” “inevitável” 

ou “óbvio” no que concerne a ordem social.  

Hall (2003) aponta ainda que os códigos negociados são repletos de contradições, que 

se tornam visíveis em determinadas ocasiões. Por conseguinte é possível assimilar que 

existem discursos que legitimam o racismo colocando sua existência em dúvida, mesmo que 

existam evidências que comprovem sua presença. Essas circunstâncias acabam colaborando 

para que o racismo seja ainda mais potencializado. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A teoria da recepção de Stuart Hall permite problematizar os conteúdos e situações 

presentes no meio de comunicação televisiva. O estudo atingiu o objetivo de entender a 

recepção das pessoas e possibilitou tecer uma série de reflexões. Nessa perspectiva é possível 

fazer considerações expondo percepções sobre fatos que já foram normalizados 

anteriormente, mas hoje entendendo melhor a dimensão do racismo se torna imprescindível 

tecer posicionamentos que esboçam o quão grave é constranger pessoas negras a posições 

subalternas que reforçam as estruturas do racismo. 
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A partir dos pressupostos de Hall por meio da teoria da recepção e a partir da análise 

dos comentários, percebe-se que as pessoas não foram passíveis aquela situação; a maioria 

delas decodificaram que o ocorrido foi um ato racista que não poderia passar despercebido. 

Mesmo que não tenha sido a intenção da apresentadora ser racista, isso não anula o fato dela 

ter reproduzido o racismo, pois, o racismo foi naturalmente reproduzido. Às pautas 

antirracistas buscam romper com as estruturas que sustentam o racismo por meio da 

conscientização, e umas das formas de conscientizar é não deixando que casos como esses 

sejam vistos como banais. 

Compreende-se a emergência de haver mais reflexões sobre as bases que estruturam 

nossa sociedade, para que práticas racistas não sejam naturalmente normalizadas. O racismo 

é um sistema que exclui e mata, o fato é que não devemos nos atentar se existe ou não a 

intenção de ser racista, devemos refletir sobre as consequências que a reprodução do racismo 

causa a população negra. 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, Silvio. O que é o racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. 
 
BASTOS, R. L. Ciências Humanas e complexidades: projetos, métodos e técnicas de pesquisa 
– o caos, a nova ciência. Rio de Janeiro: E-papers, 2009. 
 
COSTA, Jean Henrique. Stuart Hall e o modelo “encoding and decoding”: por uma 
compreensão plural da recepção. Revista Espaço Acadêmico, v. 12, n. 136, p. 111-121, 2012. 
Disponível em: 
<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/17673>. Acesso 
em:  09 Jul. 2022. 
 
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. Atlas, 2000. 

ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os estudos culturais. Teorias da Comunicação: conceitos, escolas 
e tendências. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 151-170, 2001. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4609010/mod_resource/content/1/estudos_cult
urais_ana.pdf>.  Acesso em: 13 Jul. 2022. 
 
ESCOSTEGUY, Ana Carolina; SCHULMAN, Norma; JOHNSON, Richard. O que é, afinal, estudos 

culturais. Autêntica Editora, 2014.  

FERREIRA, Ceiça. Lacunas nos estudos de comunicação e cinema no Brasil: feminismo (e a 
intersecção de gênero e raça) e recepção fílmica. Matrizes, v. 11, n. 3, p. 169-195, 2017. 
Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1430/143054926010.pdf>. Acesso em: 14 Jul. 
2022.   
 

419



 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (orgs.). Métodos de pesquisa. Porto 
Alegre: UFRGS, 2009. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
HALL, S. Codificação/decodificação. In: ______. Da Diáspora: identidades e mediações 
culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. 
 
REIS, Walery Costa dos. Criação de valor simbólico no artesanato Quilombola de Moju, no 
Pará: um estudo no campo do empreendedorismo cultural sob a ótica da Teoria da Recepção 
de Stuart Hall. 2016. 189f Tese (Doutorado) Programa de Pós Graduação em administração, 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, 2016. Disponível em: 
<https://attena.ufpe.br/handle/123456789/24409>. Acesso em: 09 Jul. 2022. 
 
ROCHA, Simone Maria. A Análise cultural da televisão. In: GOMES, Itania Maria Mota; JANOTTI 
Jr., Jeder. (Org.). Comunicação e Estudos Culturais. Salvador: EDUFBA, 2011, v. , p. 177-194. 
 
PORTO, Mauro P. A pesquisa sobre a recepção e  os  efeitos  da  mídia:  propondo  um  enfoque 
integrado.   XXVI   Congresso   Brasileiro   de Ciências  da  Comunicação.  INTERCOM,  Belo 
Horizonte, MG.Anais...2-6, set. 2003. Disponível: 
<http://www2.tulane.edu/~mporto/intercom2003.pdf>. Acesso em: 09 Jul. 2022. 

 

 
 

As autoras são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados. 
 

420



 

 
 

GT 6 - Teoria, produção de sentido e ética da comunicação 

O QUE HÁ DE ESPECIFICAMENTE COMUNICACIONAL NA COMUNICAÇÃO INTERNA? 

 

Carlos Henrique Martins1 
Simone Antoniaci Tuzzo2 

 

RESUMO 

Este artigo buscar criar linhas que apresentem os conceitos dos temas comunicação organizacional e 
comunicação organizacional interna, tencionando-os com as linhas teóricas acerca da Teoria do Agir 
Comunicativo, de Jurgen Habermas. A ideia do trabalho está em compreender o que há de 
especificamente comunicacional dentro da comunicação organizacional, correlacionando-a com 
aquilo que seria, de fato uma ação comunicativa. Os pensamentos apresentados seguem os fluxos de 
pesquisas que estão intrinsicamente ligados às empresas e organizações, locais estes onde pode-se 
perceber a operacionalização das teorias. O artigo é uma tentativa inicial que mais apresenta 
provocações do que conclusões sobre o tema, apesar de, após a realização do estudo, ficar evidente 
uma utilização instrumental e estratégica da comunicação por parte dos agentes da ação social. No 
entanto, não é objeto deste trabalho criticar o capital ou, neste momento, sua estrutura, mas sim 
provocar os tensionamentos e evidenciar as origens não comunicacionais das práticas que são tidas 
como “comunicação organizacional interna” dentro das empresas. A escrita teórica e crítica oriunda 
de Habermas é um mecanismo estruturante no trabalho, pois sedimenta as possibilidades e, 
principalmente, as impossibilidades que são construídas de forma errônea dentro dos organismos 
empresariais. Não distante, o pensamento deste trabalho abre novas possibilidades de pesquisa que 
mais buscam reforçar a procura por aspectos que sejam essencialmente comunicacionais, e não buscar 
um aporte teórico apenas nas pesquisas que são frutos de outras áreas, que são, atualmente, o maior 
núcleo de discurso e referências sobre os temas deste trabalho. Por fim, seguindo todo o mecanismo 
proposto, este trabalho tem como foco responder a seguinte pergunta: a partir dos escritos de 
Habermas, o que há de especificamente comunicacional na comunicação organizacional e 
comunicação organizacional interna? Com um foco no processo teórico, este artigo também irá incitar 
as práticas, a empiricidade das organizações, a construção estratégica do pensamento e as inferências 
de realidades travestidas de limites e impossibilidades de contextos efetivamente democráticos.  
 

Palavras-chave: comunicação organizacional; comunicação interna; ação estratégica;   
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This article seeks to create lines that present the concepts of organizational communication and 
internal organizational communication, intending them with the theoretical lines about the Theory of 
Communicative Action, by Jurgen Habermas. The idea of the work is to understand what is specifically 
communicational within organizational communication, correlating it with what would, in fact, be a 
communicative action. The thoughts presented follow the research flows that are intrinsically linked 
to companies and organizations, places where the operationalization of theories can be perceived. The 
article is an initial attempt that presents more provocations than conclusions on the subject, despite 
the fact that, after carrying out the study, an instrumental and strategic use of communication by the 
agents of social action becomes evident. However, it is not the object of this work to criticize capital 
or, at this moment, its structure, but rather to provoke tensions and highlight the non-
communicational origins of practices that are considered “internal organizational communication” 
within companies. The theoretical and critical writing from Habermas is a structuring mechanism at 
work, as it sediments the possibilities and, mainly, the impossibilities that are wrongly constructed 
within business organisms. Not far away, the thought of this work opens up new research possibilities 
that seek to reinforce the search for aspects that are essentially communicational, and not seek a 
theoretical contribution only in research that is the result of other areas, which are currently the largest 
nucleus of research. speech and references on the themes of this work. Finally, following all the 
proposed mechanism, this work focuses on answering the following question: based on Habermas' 
writings, what is specifically communicational in organizational communication and internal 
organizational communication? With a focus on the theoretical process, this article will also encourage 
practices, the empiricity of organizations, the strategic construction of thought and the inferences of 
realities disguised as limits and impossibilities of effectively democratic contexts. 
 
Keywords: organizational communication; internal communication; strategic action; 
 

INTRODUÇÃO: CAMINHOS NÃO TÃO CLAROS, MAS NECESSÁRIOS 

Buscar linhas que materializem as inúmeras dúvidas que pairam a tentativa de uma 

singela elucidação de conteúdos e reflexões sobre os temas comunicação organizacional, 

comunicação organizacional interna e seus tensionamentos teóricos e críticos com a obra 

Teoria do Agir Comunicativo são, indubitavelmente, uma soma de atos complexos e ousados, 

pois tais linhas buscam colocar em evidência a própria obscuridade que há dentro da 

construção epistemológica do que venha ser a comunicação e, concomitantemente, o que há 

de especificamente comunicacional nas pesquisas que sucederão este trabalho. Percebida e 

inferida por meio de incontáveis formas de percepções na sociedade, considerando, claro, a 

difusão de estudos de inúmeras áreas que parecem mais velar do que contribuir para a 

estruturação do objeto e do campo da comunicação, o Doutorado em Comunicação (PPGCOM 

UFG) e a disciplina de Epstemologia colocam em evidencia a ausência de esforços nas 

pesquisas atuais da área que se distanciam de fatores especificamente comunicacionais e 

balizam suas referências, hipóteses e interesses em discussões que não colocam a própria 

comunicação como força motriz das produções científicas. 

ABSTRACT
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 Este texto, por sua vez, é também uma tentativa de fazer com que haja sentindo na 

proposta de construção de um trabalho de uma linha de pesquisa com uma temática voltada 

para a percepção do que seja a comunicação interna e como ela se materializa dentro das 

empresas, locus este que possibilita uma ampla abordagem de ações e reações dentro dos 

dias que vivemos. Ao mesmo tempo em que possibilita uma ampla abordagem, as 

organizações também se colocam como locais complexos, transversalizadas por inúmeras 

práticas de diferentes campos e áreas do conhecimento. Para além disso, e não somente com 

ênfase para a comunicação organizacional interna, a busca diária em todo o aparato teórico e 

empírico destes temas buscam também entender não somente o que é comunicação neste 

contexto, mas também o que há de especificamente comunicacional na COI (Comunicação 

Organizacional Interna). Em um segundo momento, busca-se ainda avançar nos estudos e 

entender o que essa comunicação possibilita, muda, transforma e proporciona aos sujeitos 

inseridos dentro desses “microrganismos empresariais”. 

E porque “microrganismos empresariais”? O termo é simples, mas evidencia a certeza 

de que cada organização, privada ou não, está repleta de uma porção de diretrizes tidas como 

comunicacionais. Novas nomenclaturas surgem diariamente para embasar práticas que 

objetivam o desenvolvimento humano, o direcionamento comportamental, a obtenção de 

resultados dentro destes espaços. Diretrizes que parecem fomentar, restringir ou regular as 

inúmeras práticas dos atores que ali estão. E, por sua vez, são essas diretrizes que também 

são responsáveis por fomentar as possibilidades ou as impossibilidades de uma verdadeira 

ação comunicativa nestes espaços. Espaços estes disseminados por todos os lugares, culturas 

e, indubitavelmente, responsáveis por colecionar pessoas e tomar conta de grande parte de 

suas vidas ao longo dos anos, afinal, é certo que o homem passa a maior parte do tempo de 

sua jornada interagindo com as relações de trabalho que ele se propõe e se permite, 

compulsoriamente ou não, estar. 

E ao pensarmos comunicação organizacional interna estamos, efetivamente, falando 

de comunicação? E, mais uma vez, sabemos o que há de especificamente comunicacional na 

comunicação interna e nas suas práticas? Ao falarmos do campo organizacional orientado 

para o lucro, estamos falando de espaços que possibilitam a experiência comunicacional? Para 

a última pergunta, o senso comum, a experimentação, os dados científicos que virão a seguir, 

a observação e a própria vivência já nos colocam dentro um panorama negativo. Há, então, 

uma possibilidade de novos estudos: quão longe estamos das organizações se tornarem locus 

423



 

 

da materialização do conceito de “esfera pública”, visto que as mesmas parecem agir 

inversamente proporcionais ao que é tido como um espaço legitimamente ideal para a 

proliferação da ação comunicativa.   

[...] Habermas define as esferas públicas de modo altamente abstrato, como um 
fenômeno social elementar situado em plena relação sistema/mundo da vida. Não 
são instituições, pois não possuem estrutura normativa capaz de diferenciar 
competências e papéis; não são organizações, pois não funcionam como reguladoras 
do modo de pertencimento a qualquer organização; e tampouco são sistemas, vez 
que se caracterizam por manter seus horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis. 
(SIGNATES, 2009, p. 183) 

 
Posto todo o contexto supracitado, e sabendo que o estudo da comunicação em sua 

mais profunda densidade teórica é um esforço (necessário) do corpo docente do programa 

(PPGCOM UFG) que recebe o autor deste trabalho, surge um último fato que instiga e também 

se torna força motriz para a construção desta redação: os estudos voltados para comunicação 

interna e comunicação organizacional são oriundos, em sua maioria, não de autores da 

comunicação, mas de estudiosos de áreas como a psicologia, a administração e sociologia. O 

convite à instrumentalização não é velado, mas o desconvite à ação comunicativa em sua 

plenitude, sim. 

Por fim, busca-se entender com este trabalho: a partir dos escritos de Habermas, o 

que há de especificamente comunicacional na comunicação organizacional e comunicação 

organizacional interna? 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA:  A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

A Pesquisa Bibliográfica deste artigo está estruturada em uma busca sistêmica por 

conteúdos teóricos e referências que possam contribuir com a linha de pesquisa proposta. 

Este processo sedimenta e alicerça a força do trabalho, validando-o frente aos estudos da área 

da comunicação e garantindo que sua existência tenha uma lógica para outros autores e, 

respectivamente, para linhas de pesquisas que olhem para temas similares aos abordados 

neste material.  Por definição: 

As pesquisas bibliográficas caracterizam-se como uma ordenação da realidade 
empírica [...]; um exercício de crítica teórica e prática [...]; um caráter disciplinar e 
operacional. A pesquisa bibliográfica é capaz de projetar luz e permitir uma 
ordenação da realidade empírica. (MINAYO, 200, p.97-98) 

 

 As linhas são breves, na intenção de que o conteúdo teórico pesquisa se faça presente 

e consiga responder os interesses do autor e da área. Certo de que este ainda não é o 
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momento, este trabalho irá dar gatilhos de pensamentos empíricos para conseguir 

contextualizar parte do que está sendo abordado e apresentado dentro das linhas teóricas. 

 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL & COMUNICAÇÃO INTERNA: UM CONVITE À 

INSTRUMENTALIDADE DA RAZÃO 

Neste momento, a construção deste trabalho, conforme apresentado no tópico 

metodologia, irá consistir em iniciar uma abordagem que apresente o que seja a comunicação 

organizacional e comunicação organizacional interna, assim como para onde seus estudos e 

esforços estão orientados e, sobretudo, de onde surgem. A ideia é clara: aprofundamentos 

que permitam entender o que há de comunicação nestas abordagens.  

Ao falar sobre de comunicação organizacional e comunicação interna, a ênfase da 

escrita deste projeto cria uma luz focal para aquilo que é humano e, respectivamente, para as 

relações que existem entre essas pessoas e os lugares em que atuam: envolvimento com as 

instituições ou as relações de trabalho que cada indivíduo se compromete ao longo de sua 

vida, por exemplo. São destas relações empíricas que surge um viés que retroalimenta a 

relação teoria x prática. No entanto, para este momento, é de suma importância compreender 

do que se trata os conceitos e suas respectivas trajetórias ao longo dos anos.  

Posto o tema Comunicação Organizacional (CO), é importante criar um primeiro 

apontamento necessário para este texto: a compreensão do que se entende pelo termo 

organização, tal qual, “o conceito mais comum de uma organização é o de um grupo de 

pessoas, cujas atividades são coordenadas total ou parcialmente” (Etzioni 1989, p. 29). Elzioni 

continua e apresenta três percepções relevantes inerentes à uma organização, mesmo que 

criadas em outra realidade social da que chamamos “atual”: “divisões de trabalho, poder e 

responsabilidade de comunicação; a presença de um ou mais centros de poder que controlam 

os esforços combinados da organização; substituição de pessoal, com desligamentos ou 

promoções.” (1989, p.3). Os estudam avançam, mas de forma extremamente perceptível, fica 

evidente que há sempre um mecanismo regulador ao tratarmos desse tema. Essa informação 

é importante para o as linhas futuras deste e de outros textos.  

O movimento acerca daquilo que é tido como organização cresce e a comunicação 

surge como um elemento inerente e necessário para o desenvolvimento desses organismos. 

Em um estudo realizado no Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de São 

Paulo, Lúcia Aponi Sanchez, a autora aponto que 
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Na organização, como em qualquer grupo humano, a Comunicação é a primeira 
condição para sua existência. A falta de comunicação direcionada aos diferentes 
públicos prejudica a organização, porque impede a atividade em equipe, falta o 
“espirit de corpus”, ou seja, a ideia de pertencer, que permite as pessoas se 
vincularem para realizar algo”.  (SANCHEZ, 2006, p.31-32).  

 

A mesma autora reitera que “A meta de toda a comunicação é que alguém, receptor de uma 

mensagem, após conhecê-la e interpretá-la e ser persuadido adequadamente, consiga dar o 

retorno exato que o emissor deseja.” (SANCHEZ, 2006, p.31-32). Para o que se estuda neste 

trabalho, periculosamente percebe-se a comunicação está sempre balizada a alicerçada em 

aspectos instrumentais e estratégicos. Não distante, Blikstein também apoia a racionalidade 

estratégica ao dizer que 

(...) é bom lembrar que os termos suave, persuadir, persuasão e persuasivo provém 
da mesma raiz latina SVAD “doce, doçura” e pertencem a mesma família de palavras. 
Esta relação com a idéia de “doçura” ou “suavidade” reforça ainda mais a 
recomendação de que a comunicação escrita (bem como todos os outros tipos de 
comunicação, é claro!) deve ser agradável e ter uma função “lubrificante” e 
persuasiva, a fim de que as pessoas, a quem solicitamos a colaboração, sejam 
estimuladas a produzir a resposta de que necessitamos. (1998, p.23), 

 

Neste caminho já posto e que pode ser ainda mais profundo a partir de outros autores 

que também transferem a comunicação para uma dimensão apenas instrumental, é 

importante conceituar, então, de forma propriamente dita, o que venha ser a Comunicação 

Organizacional. O termo tem seu enredo histórico marcado por inúmeras pesquisas há vários 

anos por diferentes ciências, inclusive pela comunicação.  

A área de relações públicas é uma das que sempre estimularam pesquisas e 

contribuíram para o desenvolvimento e disseminação do termo, pois buscavam, talvez de 

forma pioneira, buscar diálogos entre os interesses privados e públicos.  

É a prática do public relations, que ganha força nas maiores empresas durante o 
período entre-guerras e se consolida nas décadas seguintes. Esse “trabalhar a 
opinião pública” (Habermas, 1961, p.226) diferencia-se da propaganda por assumir 
a esfera pública como política, voltando-se para a “opinião pública”, definida pelas 
pessoas privadas enquanto público, aproveitando-se de sua legitimação[...]. 
(SIGNATES, 2009, p.161) 

 

 A transformação diária do mundo e, consequentemente, do mercado de trabalho, 

assim como uma busca constante por melhores resultados das organizações fizeram com que 

as práticas da CO se aprimorassem e começassem a fazer parte do escopo da construção de 

uma organização. A busca por informações que garantam o conhecimento dos novos rumos 

do mercado proporciona a criação e a ampliação de estratégias de um negócio. Neste sentido, 
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em um mundo cada vez mais complexo e com transformações cada vez mais rápidas, a 

informação é crucial para o desenvolvimento e a manutenção destes espaços. Essa 

informação, por sua vez, se torna elemento constitutivo do que também entendemos por CO, 

e é ela (a informação) que surge como subsídio para alimentar os fluxos estratégicos e 

direcionar a aplicabilidade de estratégias de comunicação para quem está fora, mas, talvez 

principalmente, para quem está dentro das empresas.   

Ao pensar em definições, Deetz (2004, p.5) afirma que “Comunicação Organizacional 

é um conjunto de variáveis que afetam a organização ou que são afetadas por ela, visto que 

as relações humanas são matéria-chave para o desenvolvimento das ações de comunicação 

na organização”. Para dentro ou para fora, a comunicação organizacional pode ter suas 

aplicabilidades ramificadas em interna ou externa. Somando com outras visões, e a partir dos 

escritos de Margarida Kunsch, referência nos escritos referentes às relações públicas, área de 

formação do autor deste trabalho, temos:  

Fenômeno inerente aos agrupamentos de pessoas que integram uma organização 
ou a ela se ligam, a Comunicação Organizacional configura as diferentes modalidades 
comunicacionais que permeiam sua atividade. Compreende, dessa forma, a 
comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e 
a comunicação administrativa (KUNSCH, 2003, P.149-150). 

 

 Dentro de uma lógica cronológica, e tendo como suporte os compilados que outros 

autores dialogam sobre a comunicação organizacional, apresenta-se alguns dados de 

trabalhos que estudam o tema.  A tese de doutorado da Ariane Barbosa, do Programa de Pós-

Graduação de Ciência da Informação, da Universidade Federal de Minas Gerais, apresenta 

uma revisão sistemática de literatura que coloca a CO relacionada diretamente “com 

atividades de gestão, à medida que coordena, de forma estratégica, as atividades de 

comunicação de departamentos organizacionais.” (LEMOS, 2018 p.35). Após compilados 

realizados pela pesquisadora, os textos foram separados em dois grandes núcleos, sendo um 

com foco nas abordagens conceituais e o outro com foco em processos. As conclusões de 

abordagens estritamente estratégicas e instrumentais se repetem:  

[...] os principais objetivos da CO são informar, divulgar e convencer os funcionários 
sobre os objetivos e a política da organização. Para se conquistar essa meta, quatro 
critérios são observados: (1) a necessidade de se aplicar a informação certa na 
realização de processos de negócio, incluindo gestão e tomada de decisão; (2) a 
estruturação da comunicação, considerando seu sistema de comunicação 
organizacional interno; (3) a distribuição, a divulgação e a difusão das informações 
no nível interno, uma vez que, para absorver a informação desejada e/ou necessária 
a fim, esses fluxos precisam funcionar de forma eficaz; e (4) a capacidade da 
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organização e de seus colaboradores de se adaptarem ao ambiente tecnológico 
(BORCA; BAESU, 2014). 

 

Para superar este tema, mesmo que momentaneamente, apresenta-se abaixo uma breve 

linha do tempo de Deetz (2004, p.7), com um breve compilado da evolução dos estudos 

voltados para a comunicação organizacional e quais os elementos foram sendo agregados às 

teorias, hipóteses e tendências.  

 

Figura 1: Quadra de evolução do conceito Comunicação Organizacional 

  
Fonte: Deetz (2004, p.7) 

 

Dentro de uma lógica do quadro apresentado, pode-se dizer que a partir dos escritos 

observados, grande parte do movimento que ressignifica diariamente a concepção da 

Comunicação Organizacional é a necessidade de um olhar cada vez mais fundamentado no 

outro, nas suas individualidades, características culturais, sociais etc. Seja para dentro ou para 

fora de uma organização, o fluxo que tem ficado claro é que a transformação das pessoas e 

suas respectivas novas formas de expressão colocam a comunicação organizacional com 

novos desafios. No entanto, toda essa percepção que coloca, ou parece colocar o sujeito no 

centro de parte das tomadas de decisões para a construção de mecanismos também 

estratégicos é recente. Talvez apenas a partir dessas novas tendências que “permitem” a 

expressão do outro (lapsos de liberdade) consigam dar indícios para o encontro do que há de 

especificamente comunicacional nestes espaços. E, ao olhar para quem está dentro deste 

locus organizações, é necessário versar sobre as linhas que materializem a comunicação 

interna.  

Para Marchiori (2008, p.213)  
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A  comunicação  interna  [...]  é  uma  ferramenta  estratégica  que estimula  o  diálogo  
entre  lideranças  e  funcionários.  Oportuniza a troca   de   informações   via   
comunicação,   contribuindo   para   a construção  do  conhecimento,  o  qual  é  
expresso  nas  atitudes  das pessoas  [...].  Promove, portanto,  a  interação  social  e  
fomenta  a credibilidade, agindo no sentido de manter viva a identidade de uma 
organização. 

 

Logo, pensar comunicação interna é pensar em um tema que está dentro de algo 

maior: a comunicação organizacional. A comunicação interna, por sua vez, ao conversar com 

várias áreas, precisa também ser compreendida a partir dos estudos da própria comunicação. 

Mas a raiz epistemológica desta matéria está na comunicação? Complexa tanto nas teorias 

quanto nos livros, a comunicação organizacional se adapta e é um composto de múltiplas 

informações, funções e ferramentas. 

Um apontamento importante também precisa ficar evidente neste texto. Não é 

intenção descredenciar ou invalidar a importância dos estudos das diversas áreas. O teórico 

Signates reitera a importância das novas descobertas com o foco no campo da comunicação, 

mas também assume a importância dos olhares a partir de outros prismas. 

A busca pelo objeto específico da comunicação tem suas exigências próprias. A 
principal delas é, sem dúvida, a superação da exogenia do campo, sem desprestígio 
das contribuições que os demais campos científicos venham a trazer. Ou seja, o 
proveito de conceitos, categorias e metodologias advindos de outros territórios do 
saber não podem nem devem desviar a atenção do pensamento reflexivo sobre o 
foco principal: o processo comunicacional. (SIGNATES, 2015, p. 145)  

 

Mattos aponta a CO como uma subárea da Comunicação. No entanto, é certo que a mesma 

se comportar de forma multidisciplinar, permeada por um universo de diferentes saberes e 

aplicabilidades. Logo, neste cenário ela é, sobretudo, empírica: 

A comunicação organizacional diz respeito tanto a um campo de estudos quanto a 
um conjunto de fenômenos empíricos, sendo o primeiro considerado subdisciplina 
ou subárea da Comunicação e o segundo, práticas de comunicação complexas e 
variadas no âmbito das organizações, sejam elas públicas ou privadas ou ainda do 
terceiro setor. (MATTOS, 2008, p. 18).  

 

É dentro desta prática que este projeto busca refletir sobre o quanto a comunicação interna 

e, consequentemente, suas práticas estão aptas e cientes dos novos comportamentos e 

necessidades dos colaboradores de uma organização. Sobre a comunicação interna, Ruão 

(2016, p. 49) coloca que ela “corresponde ao padrão de mensagens partilhadas entre os 

membros de uma organização, cumprindo necessidades de interação humana, 

desenvolvimento de tarefas, e coordenação de objetivos, entre outros.”  
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O trabalho “Diagnóstico de comunicação interna: estudo de caso em uma instituição 

pública brasileira”, da autora Amanda Neves Abdala, do Mestrado em Assessoria de 

Administração do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, cita sobre 

comunicação interna: “Compreende-se que é uma forma de comunicação relacionada com a 

estrutura organizacional, suas unidades e relações de poder” (ABDALA, 2018, p. 42). As linhas 

instrumentais e estratégicas se repetem, tal qual os lugares de ondem surgem as pesquisas: 

escolas de administração, por exemplo. Ventura (2012, p. 9 apud ABDALA, 2018, p. 41 - 42) 

demonstra essa instrumentalidade da comunicação no âmbito interno de uma organização: 

É fundamental trabalhá-la de forma eficaz, clara e esclarecedora, tendo em vista o 
público-alvo a que se destina, evitando assim o aparecimento de informação 
incorrecta ou pouco verdadeira. Ter colaboradores bem informados, aumenta os 
níveis de motivação, fazendo-os sentir responsáveis pelos destinos e objectivos da 
empresa, prontos a vibrarem com os sucessos corporativos e disponíveis para 
defender a empresa em momentos menos favoráveis. Um meio ambiente bem 
informado facilita uma correcta divulgação dos valores da marca e contribui para um 
correcto posicionamento dos produtos e serviços da empresa. 
 

Cada citação reitera: longe de qualquer argumento sobre sua relevância ou importância, a 

comunicação interna é um tema necessário. Ao pensarmos na importância da COI nestes 

ambientes, o que fica evidente são os esforços (ou a necessidade deles) com ênfase para a 

transformação ou a construção de permissividades – legítimas - que façam com que haja a 

liberdade do colaborador em construir dentro destes espaços (organizações) linhas 

democráticas do pensamento (razão) que fomentem o desenvolvimento de ações 

especificamente comunicacionais pensadas de modo coletivo e descentralizado. E é a partir 

disso que pensar a comunicação interna é um desafio cada vez maior quando começamos a 

tencioná-la com a teoria proposta neste artigo.  

O autor Torquato pontua: 

A missão da comunicação interna pode ser definida como “contribuir para o 
desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento 
das metas estratégicas da organização, ao crescimento continuado de suas 
atividades e serviços e à expansão de suas linhas de produto” (Torquato, 2010, p. 55) 

 

Isso se dá porque a sua constituição está dentro da própria dimensão empresarial e 

institucional e todas as nuanças exclusivamente ligadas aos objetivos destes locais.  Longe de 

um estado da arte, mas certo das leituras que subsidiam este artigo, não parece existir muitos 

outros ambientes que consigam posicionar a comunicação interna se não o campo 

organizacional, que se obrigou historicamente quase a fundamentar o conceito e, 
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posteriormente, com o avanço do mundo, mercado e pessoas, viu a comunicação incrementar 

neste tema aplicabilidades e reflexões tidas como secundárias.  

A comunicação organizacional desenvolveu uma identidade interdisciplinar, 
abrigando várias perspectivas teóricas e pressupostos epistemológicos incluindo 
(pós) positivismo, realismo, interpretativíssimo, retórica, teoria crítica, pós-
modernismo e pós-estruturalismo, feminismo e pós-colonialismo. Na primeira 
década do século XXI, ela pode ser considerada um campo de perspectivas múltiplas 
e universal em sua abordagem, por seus métodos, suas teorias, seus âmbitos de 
pesquisa, seus postulados filosóficos. (KUNSCH, 2009, p.71.). 

 

A pluralidade do conceito é também a pluralidade do povo. A interdisciplinaridade 

que surge parece estar ligada à compreensão da complexidade do mundo que está fora, mas 

também que está dentro das organizações. As diferenças atenuadas, a necessidade da 

expressão na rotina do trabalho, a noção e a busca por melhores condições de trabalho e de 

vida parecem resultar no aprimoramento não das novas possibilidades de liberdade no 

ambiente organizacional, mas sim o estímulo à criação de novas barreiras travestidas de 

estratégias tidas como comunicacionais. Parafraseando o jornalismo e a expressão “Gate 

keeper”, a comunicação interna é também o portão do que também entra ou não entra dentro 

das empresas.  

 

ESTRATÉGICO, INSTRUMENTAL E COMUNICACIONAL: ENSAIOS PRELIMINARES DA LEITURA 

DA TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO 

Habermas entende que “Qualquer encontro que não se limita a contatos de 
observação mútua, mas que se alimenta da liberdade comunicativa que uns 
concedem aos outros, movimenta-se num espaço público, constituído através da 
linguagem” (Habermas,1992, p.23) 

 

Buscar linhas que apresentem as ideias do talvez principal herdeiro da escola de 

Frankurt, Habermas, é um grande desafio para o autor deste trabalho, apesar de necessário. 

Neste fluxo, é importante entender que o que se busca apresentar nestas linhas é a 

necessidade de teorias que tensionem e evidencie a ausência de conclusões - sim, no plural – 

daquilo que há de comunicação nos ambientes que em inserimos as pesquisas da área, neste 

presente estudo, a comunicação organizacional e comunicação organizacional interna.  

Avançar nas linhas referentes à TAC é, indubitavelmente, pensar constantemente na 

critica à racionalidade instrumental, fator determinante nos estudos de Habermas que “busca 

se deslocar do pessimismo gerado pela constatação da falácia da promessa iluminista de 

emancipação pela razão moderna.”  
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Essa crítica radical à sociedade moderna, por sua vez, é uma discussão inteiramente 

ampla e que pode ser percebida com diferentes intensidades a depender do lugar em que os 

diferentes sujeitos da sociedade estão. “Habermas partilha dessa crítica. Não permanece, no 

entanto, no momento da negatividade, mas tenta salvar a razão da perplexidade e do 

pessimismo. Ao repensar a ideia de razão e racionalização, Habermas busca superar as 

oposições que transpassam a cultura contemporânea [...]”. (VIZEU, 2005, s/p) 

Neste trabalho, por sua vez, não há como escrever as próximas linhas sem tentar 

aproximar, não no sentido de diminuir, mas de imbricar o pensamento da racionalidade 

aplicado ao locus empresas e organizações. Ainda não é esta redação fará uma análise 

empírica destes fatos, mas as abordagens teóricas iniciais que virão a seguir buscam sim 

entender em que medida essa razão ainda domina e bloqueia as ações especificamente 

comunicacionais. 

Por meio de sua teoria o autor tem, entre alguns, um objetivo claro: estruturar o 

pensamento epistemológico de uma racionalidade comunicativa. Para isso Habermas cria 

reflexões que abrem prismas para observar a racionalidade que media as ações e as reações 

do homem. São interessantes as linhas propostas pelo autor pois navegam em um 

pensamento filosóficos (com foco na linguagem), que colocam o próprio conhecimento dentro 

de uma dimensão posterior ao ato de racionalizar.  

Habermas quer estabelecer a existência de uma racionalidade nas ações  de  todos  
os  indivíduos; nesse sentido, a eficiência de determinada ação e a intenção de 
comunicar-se para  fazer-se entender já oferecem  subsídios  importantes  para  
aceitar  a  racionalidade  como elemento fundamental da sociologia. (PINTO, 1995, 
s/p)  

 

Se há intencionalidade e racionalidade em todas as ações, o fluxo de pensamento 

precisa nos mostrar de onde vem essa própria razão que estimula um determinado tipo de 

ação. Para os pensadores de Frankurt, tais quais Adorno (1903-1969), Marcuse (1898-1979), 

Horkheimer (1895-1973) e Benjamin (1892-1940), a racionalidade estaria intrinsicamente 

vinculada à sociedade industrial moderna. Essa racionalidade perpassa o processo em que 

coloca cada individuo e suas respectivas ações estruturadas por um pensamento técnico e 

com objetivos que levam à fins específicos e previamente definidos.  

Com pensamentos oriundos do que Max Weber (1864-1920) já traria à cerca da 

racionalização, é evidente que a construção de uma sociedade que tem como seus fins ligadas 
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ao interesse do capital, o processo de racionalização ficaria intimamente ligado, se não 

subordinado, ao que é técnico. 

A transformação pela qual passaram as sociedades industriais nesse processo de 
modernização, ou seja, de racionalização da ação social, está diretamente associada 
às formas de desenvolvimento do trabalho industrial na sociedade capitalista, que 
expandiram os procedimentos e a racionalidade a eles inerente para outros setores 
do âmbito da vida social. O desenvolvimento industrial, por sua vez, está 
estreitamente vinculado ao progresso da ciência e da técnica. (GONÇALVES, 1999, 
128) 
 

 
Se a racionalidade é neutra em relação a valores, subjetividade e irracionalidade, 

parece, de fato, não haver como pensar em uma razão individual que esteja afastadas dos 

interesses dos lugares que estamos, de seus objetivos, economia e eficácia dos meios. É nesse 

sentido que os autores que narravam sobre o tema colocavam a ciência e a técnica já 

submissas os interesses humanos, o que, a partir disso, influenciaria qualquer expressão da 

razão. 

Habermas, a partir disso, cria uma linha discursiva que não contraria em sua 

plenitude a ideia da racionalidade instrumental da ciência e da técnica em si mesmas 

(GONÇALVES, 1999), pois também sabe que essas práticas agregam, mesmo que 

minimamente, fatores que permitem a conservação e manutenção do homem em sociedade.  

A autora Maria Agusta Salin Gonçalves traz uma sequência de apontamentos 

importantes nesse processo:  

Habermas considera que o trabalho, pela sua essência de dominar a natureza para 
pô-la a serviço do homem, possui uma racionalidade do mesmo tipo da racionalidade 
da ciência e da técnica, isto é, uma racionalidade que consiste na organização e na 
escolha adequada de meios para atingir determinados fins (1987d apud GONÇALVES, 
1999, p.128). 

A autora continua, 

Para ele, a ciência e a técnica ampliam as possibilidades humanas, libertando o 
homem do jugo das necessidades materiais, sendo o desenvolvimento da espécie 
humana resultado de um processo histórico de desenvolvimento tecnológico, 
institucional e cultural, processos que são interdependentes. (GONÇALVES, 1999, 
p.128). 

 

Por fim, é a partir dessa discussão que Habermas tenta superar a racionalidade anteriormente 

apresentada: “Habermas busca superar o conceito de racionalidade instrumental, ampliando 

o conceito de razão, para o de uma razão que contém em si as possibilidades de reconciliação 

consigo mesma: a razão comunicativa.” (GONÇALVES, 1999, p.127) 
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A partir deste ponto, é necessário abordar duas diferentes categorias habermasianas 

que flexionam obrigatoriamente a ação humana: o trabalho e a interação social. O primeiro 

suscinta um tema também importante na obra, onde o homem “emancipa-se 

progressivamente da natureza”. O segundo ponto, respectivamente, corresponde à interação 

numa sociedade permeada por normas sociais que são oriundas da própria relação entre os 

“sujeitos, capazes de comunicação e ação”. 

Nessa dimensão da prática social, prevalece uma ação comunicativa, isto é, "uma 
interação simbolicamente mediada", a qual se orienta "segundo normas de vigência 
obrigatória que definem as expectativas recíprocas de comportamento e que têm 
de ser entendidas e reconhecidas, pelo menos, por dois sujeitos agentes" 
(HABERMAS, 1987d, p. 57 apud GONÇALVES, 1999, p. 128) 

 
Signates (2009, p.174) nos ajuda a entrar ainda mais dentro da perspectiva da Teoria 

do Agir Comunicativo:  

Avançando ainda mais deste escopo, Habermas encaminha-se a uma teoria de 
competência comunicativa, isto é, à busca das condições normativas da democracia, 
enquanto forma de vida ancorada na capacidade dos homens de, utilizando os 
recursos estruturais e pragmáticos da linguagem, alcançarem o entendimento entre 
si. 
 
 

O contexto, na prática, parece utópico dentro de recortes frente à forma como as 

organizações e a própria sociedade se constituiu. O que fica posto é a construção de uma ação 

comunicativa que aconteceria a partir das possibilidades do surgimento de uma discussão e 

diálogo, suscitado pelo próprio sujeito numa relação de dois ou mais, constituindo um fluxo 

de deliberações e ações que fossem, de fato, do interesse coletivo, e não do individual. 

Essa operacionalização que permite uma racionalização do sujeito para construir 

aquilo que lhe é importante em dado momento, não é desvinculada de todo o seu processo 

histórico e social. Pelo contrário, assume-se a importância desta bagagem como princípios 

ativos na tomada de decisões que envolvam uma coletividade e, a partir do mix de 

experiências de todos os sujeitos envolvidos, há de concluir-se o que é fundamentalmente 

mais relevante em cada um dos complexos cenários que demandam essas discussões.  

Ao mesmo tempo, é importante observar o quanto a sociedade fez suas estruturas 

se distanciarem do coletivo, do opinativo, do movimento centrado no cidadão e passou a 

instrumentalizar todos os processos a partir de objetivos focados no capital, no científico 

modulado e enviesado. Se os elementos sociais públicos e políticos se distanciam dos diálogos 
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dos homens que precisariam assumir o papel de sujeitos na sociedade, em que 

distanciamento dessa realidade fica, logo, as organizações tidas como privadas? 

Sem a intenção, pelo menos neste bloco, de estreitarmos o caminho deste texto para 

o campo organizacional, é necessário pensar na linguagem como expressão da possibilidade 

da construção de narrativas e diálogos entre os sujeitos. "O agir comunicativo resulta da 

aplicação, em contextos de ação social, do modelo de racionalidade que emana dos processos 

de entendimento linguístico, que buscam o reconhecimento intersubjetivo de pretensões de 

validade criticáveis". (BOUNFLEUER 2001, p.30). 

Esses atos comunicativos que os sujeitos geram diariamente, mediados como “atos 

de fala”, como cita Gonçalves (1996), “[...] dizem respeito sempre a três mundos: o mundo 

objetivo das coisas, o mundo social das normas e instituições e o mundo subjetivo das 

vivências e dos sentimentos [...]”. O mundo objetivo estaria ligado à realidade das estruturas 

da sociedade. O mundo social faz conexão com as interações e relações que mantemos no 

nosso cotidiano e, por sua vez, o conhecimento que vamos acumulando ao longo dessas 

interações, inclusive os erros, as incoerências e as novas tentativas de construir melhores 

alternativas a partir do diálogo e da testagem de ideias. Por fim, o mundo subjetivo é o pilar 

que faz referência ao que está dentro de cada sujeito, as experiências que cada indivíduo 

vivencia. Logo, parece impossível pensar em qualquer tipo de ação de um indivíduo sem que 

a razão para esse movimento passe, obrigatoriamente, por qualquer uma destas categorias. 

O que parece ficar como desafio de compreensão em cada objetivo estudado é: em que nível 

cada um destas categorias podem se sobressair em relação às outras? 

 Já caminhando para as linhas conclusivas deste texto, todo este cenário acontece 

dentro do Habermas conceitua como Munda da Vida:  

O MV é um grande acervo cultural, não apenas de referências simbólicas, ou 
definições específicas relacionadas a objetos concretos com os quais os agentes da 
ação social convivem. Ele é, para Habermas, um acervo de concordâncias, de 
definições consensuais sobre as quais não é necessário debater para chegar a uma 
conclusão. (GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013. p. 154) 

 

É partir desta grande constatação que o ponto focal do pensamento precisa estar voltado para 

a interação, e não somente para uma racionalização substantiva. Em consonância ao conceito 

de Munda da Vida, apresenta-se então as linhas teóricas sobre a ação comunicativa:  

a ação comunicativa constitui uma classe de interação em que todos os participantes 
harmonizam entre si seus planos individuais de ação e perseguem, portanto, sem 
reserva alguma, seus fins ilocucionários, onde o êxito ilocucionário se consegue num 
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plano de relações interpessoais, no qual os participantes na comunicação se 
entendem entre si sobre algo no mundo ... os êxitos ilocucionários se produzem no 
MV a que pertencem os participantes da comunicação, que constitui o pano de 
fundo de sus processos de entendimento. (HABERMAS, 1988 p. 376, ver tb. p. 378 
apud. GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013. p. 155) 

 
Há ainda inúmeros outros pontos a serem discutidos pela grande obra de Habermas. À 

exemplo, Habermas pontua que “para a ação comunicativa só podem considerar-se 

determinantes aqueles atos de fala aos quais os falantes vinculam pretensões de validez 

susceptíveis de críticas”. (HABERMAS, 1988 p. 391 apud. GUTIERREZ; ALMEIDA, 2013. p. 155). 

São a partir destas premissas que a ação comunicativa acontece de uma forma que faça 

sentido para todos os sujeitos envolvidos, visto que essas pretensões de validez susceptíveis 

de críticas estão ligadas diretamente com a subjetividade do sujeito e suas experiências (mais, 

ou menos, de acordo com seus privilégios); a referência àquilo que já existe no mundo das 

ordens legítimas; 

O último aspecto dessa narrativa teórica é a ação estratégica, um importante fator na 

construção deste projeto. É certo que esta etapa do pensamento de Habermas está ligada à 

ação teleológica, ou seja:  

a ação na qual o ator atinge um fim, e faz com que se produza o estado de coisas 
desejado, escolhendo, numa situação dada, os meios mais convenientes e aplicando-
os de forma adequada (...) A ação teleológica se amplia e se converte em ação 
estratégica quando no cálculo que o agente faz de seu êxito intervém a expectativa 
das decisões de, pelo menos, um outro agente que também atua visando a realização 
de seus próprios objetivos. (HABERMAS, 1988, v. I, p. 122) 

 
É a partir destes pontos que conseguimos visualizar um ecossistema de informações 

teóricas que nos permitirão alcançar novas possibilidades do que é essencialmente 

comunicacional na comunicação organizacional que, como já é estipulado, acontece dentro 

das organizações que estão intimamente ligadas a todo o escopo supracitado. Habermas faz 

ponderações e entende a separação que precisa existir entre o Estado x Economia, 

considerando que o esticamento de ambos os polos coloque na mão de agentes da ação social 

o empobrecimento daquilo que seria comunicacional.  

 

REFLEXÕES SOBRE O TENSIONAMENTO DO AGIR COMUNICATIVO X COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL: CONCLUSÕES PARA UM RECOMEÇO  
 

Parece não haver fim para a quantidade de páginas necessárias para contextualizar e 

estudar todo o processo que envolve os célebres escritos de Habermas e correlacioná-los com 
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o universo empresarial e organizacional. Os elementos que possibilitam a constituição de uma 

verdadeira ação comunicativa parecem não existir, pelo menos em sua totalidade, dentro das 

instituições centradas no capital. Ao que fica evidenciado, talvez sejam poucos os lugares onde 

estas ações de fato aconteceriam. E qual o impacto deste processo? 

As empresas caminham diariamente para novas formas de lidar com seus 

colaboradores. Manuais de boas práticas, códigos de conduta, uniformes, padrões de 

comportamento, inúmeras ações que são diariamente vistas e percebidas como formas de 

poder para com aqueles que fazem parte destes ambientes. Não é novidade que os estudos 

ligados à comunicação, administração, psicologia e recursos humanos, por exemplo, 

apresentam uma melhora diária nestes lugares. A inclusão de novas práticas que conversam 

com as transformações do mundo se torna rotinas ao mesmo tempo em que acompanhar o 

mercado e os fatores que fazem cada empresa se tornar competitiva no mercado avança.  

Essas “melhores práticas” podem ser percebidas, talvez, de duas grandes formas: a 

construção de novos mecanismos de comunicação interna são uma resposta e um estímulo à 

entrega de resultados ou, de forma separadas ou simultâneas, ligadas apenas às novas 

possibilidades reivindicadas dos próprios indivíduos destes espaços (colaboradores)? E que 

novas práticas estamos falando? 

Os caminhos percorridos pelo mundo do trabalho não são tão distantes das 

transformações que surgem quase compulsoriamente dentro de toda a sociedade. A 

pluralidade de novos tribos, de orientações sexuais, de liberdades de pensamento e expressão 

começam a tomar proporções cada vez maiores nos últimos 20 anos. A mídia, por sua vez, se 

reinventa diariamente e muda seus fluxos estratégicos colocando estes personagens como 

ativos importantes na construção de seus produtos e narrativas. Não distante disso, a forma 

como políticas públicas são criadas para atender novos grupos também podem ser vistas 

como repostas à essas transformações e necessidades sociais. Ao senso comum, parece que 

até a religião cria novas formas de narrar sobre pautas emergentes visando um cunho 

estratégico: não perder fiéis. As organizações e empresas não estão fora deste cenário. Pelo 

contrário, são agentes ativos no fomento do que o mundo deve ou não consumir, inclusive 

ideologicamente. Campanhas publicitárias, assim como outros produtos midiáticos são, longe 

de velados, estratégias economicamente movidas para a construção de fluxos de 

pensamentos (razão) previamente determinas por agentes específicos da ação social.  
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Nesta complexidade, as empresas também se ajustam. O grande ponto é em que nível 

os colaboradores se tornam sujeitos das novas práticas dessas empresas, assim como a busca 

pela compreensão do quanto isso é benéfico para aquele ambiente.  

Se retomamos os estudos voltados para Comunicação Organizacional veremos que, 

por fim, pautas ligadas à cultura, ética, valores, minorias começam a fazer parte das narrativas 

das empresas. Internamente, e de forma empírica, isso pode acontecer por meio de diferentes 

ações: palestras sobre partes destes temas; reuniões explicativas sobre assuntos emergentes; 

programas de contratações de grupos minoritários; entre outras ações. Os modelos de gestão, 

por sua vez, também se reinventam e trazem promessas de horizontalidade entre os sujeitos 

de uma organização, assim como novas formas de gestão que tiram a hierarquia do centro e 

aumentam as possibilidades de discursos entre, o que até então, tínhamos como líder e 

subordinado. São essas e a partir dessas ações que nos cabe pensar as novas possibilidades 

de um desenvolvimento de ações essencialmente comunicativas nestes espaços.  

Os lapsos do agir comunicativo surgiria, por exemplo, quando um grupo de 

colaboradores pudesse criar um fluxo de informações, planos de ações e tomadas de decisões 

sobre pontos de melhorias que se apresentam nestes espaços, partindo deles próprios a 

intenção e a própria discussão. Apesar de parecer simples, é neste cenário que está a 

complexidade do pano de fundo que assumiria o papel de limitar as ações, não no sentindo 

de barreiras propriamente ditas, mas muito mais dentro de uma perspectiva de preservar a 

respectiva organização e o impacto que alterações drásticas poderiam causar aos atores 

sociais e aos demais indivíduos envolvidos, direta e/ou indiretamente. 

Dentro dessa abordagem, surge então respostas ainda rasas ao que foi posto no início 

deste trabalho: a partir dos escritos de Habermas, o que há de especificamente 

comunicacional na comunicação organizacional e comunicação organizacional interna? 

Há comunicação, no entanto, muito mais estratégica do que comunicacional. Há lapsos 

de um futuro diferente, onde as ações conversarão com os sujeitos dos espaços 

organizacionais fazendo-os atores e protagonistas das transformações destes mesmos 

espaços. Para o autor deste trabalho, e a partir de uma observação participante não 

metodológica, mas vivencial, há uma tendência que posiciona também um fluxo de práticas 

que visam o benefício do colaborador, assim como, a construção não puramente estratégica, 

mas dupla, de um caminho que busque um desenvolvimento do outro para que ele 
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compreenda e adquira novos privilégios dentro da lógica da racionalidade, e também a 

obtenção de resultados com ênfase no lucro para sua respectiva manutenção nestes espaços. 

E quais os próximos passos a partir destas constatações teóricas? O caminho que 

parece existir é também uma dupla via: a observação prática, real, vivencial e participante em 

ambientes que possibilitem a testagem de ações que sejam orientadas, conduzidas, 

planejadas e pensadas pelos sujeitos daquele espaço e, em simultâneo, e aqui dentro de uma 

perspectiva de médio e longo prazo, continuar estudando os conceitos, as teorias, métodos e 

perspectivas do agir comunicativo e sua aplicabilidade dentro destes ambientes,   
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GT 6- Teoria, produção de sentido e ética da comunicação

POLÍTICA E RELIGIÃO NO JORNAL GAZETA DO POVO
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RESUMO

Este artigo tem como proposta verificar a frequência de publicações cujo conteúdo envolve política e
religião, simultaneamente, no âmbito do jornal Gazeta do Povo. Para tanto, centrou esforços na
identificação de matérias jornalísticas com esse teor no âmbito da editoria República, a qual trata
sobre política nacional e macroeconomia. O período abarcado pelo levantamento compreendeu os
anos de 2020 e 2021. Para fins de delimitação do recorte, o estudo levou em consideração o
cristianismo. Isso porque, de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, a maior parte da população brasileira se declara cristã. Nesses termos, os
objetivos específicos foram delineados da seguinte forma: 1. situar, historicamente, a relação política
- religião; 2. registrar breve panorama sobre a associação entre política e cristianismo no Brasil; 3.
apresentar, brevemente, o jornal Gazeta do Povo; 4. mostrar a relevância quantitativa da temática no
âmago da editoria República, nos anos de 2020 e 2021; 5. identificar os principais elementos que
compõem o conteúdo das publicações pertencentes ao corpus de análise. Por se tratar de pesquisa

3 Pedagoga; Especialização em Educação Especial pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC);
Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); Aperfeiçoamento em
Supervisão Escolar pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); Aperfeiçoamento em Bem-estar
no Contexto Escolar pelo Ministério da Educação do Brasil; Aperfeiçoamento em Educação e
Tecnologia pelo Ministério da Educação do Brasil; Curso Técnico em Administração pelo Colégio
Cenecista Firmino Alves (CCFA); Curso Técnico em Magistério pelo Colégio Cenecista Firmino Alves
(CCFA). genilmafirmino@hotmail.com

2 Jornalista e gastrônoma, com Mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC);
Bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB), Bacharelado em Gastronomia pela Universidade Federal do Ceará (UFC);
Curso Técnico em Jogos Digitais pelo Centro Universitário Estácio de Sá (FIC); Aperfeiçoamento em
Educação e Tecnologia pelo Ministério da Educação do Brasil; Aperfeiçoamento em Bem-Estar no
Contexto Escolar pelo Ministério da Educação do Brasil. firminothais@gmail.com

1 Jornalista, cientista social e gestora desportiva e de lazer, com Mestrado em Comunicação pela
Universidade Federal do Ceará (UFC); Bacharelado em Comunicação Social com habilitação em
Jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Bacharelado em Ciências Sociais
pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer pelo Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); Curso Técnico em Meio Ambiente pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Aperfeiçoamento em Educação e Tecnologia
pelo Ministério da Educação do Brasil; Aperfeiçoamento em Bem-estar no Contexto Escolar pelo
Ministério da Educação do Brasil, Universidade Federal do Ceará, thaianefirmino@gmail.com

441



com cunho qualiquantitativo, o estudo recorreu à análise de conteúdo e empreendeu as técnicas de
pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Os resultados apontaram que a temática em questão
pode ser identificada nas produções da Gazeta nos anos observados, estando concentradas em 2021.
Mostraram também que o tema é recorrente em notícias relacionadas ao Poder Executivo. É possível
afirmar ainda que os textos noticiosos compreendidos no escopo deste estudo apresentam
consonância com as crenças fundamentais do jornal, as quais aduzem convicções políticas e sociais
pautadas no conservadorismo, na esfera dos costumes, e no liberalismo, em áreas como economia,
por exemplo. Ademais, é plausível registrar que o veículo de comunicação possui linha editorial
explícita e, sobretudo a partir de 2017, quando da publicação de seus princípios, tem expostas as
premissas que regem suas produções.

Palavras-chave: Política 1; Religião 2; Gazeta do Povo 3; Brasil 4.

POLITICS AND RELIGION IN THE JORNAL GAZETA DO POVO

ABSTRACT

Abstract: This article aims to verify the frequency of publications whose content involves politics and
religion, simultaneously, within the scope of the newspaper Gazeta do Povo. To this end, it focused its
efforts on identifying journalistic articles with this content within the scope of the República section,
which deals with national politics and macroeconomics. The period covered by the survey comprised
the years 2020 and 2021. For purposes of delimiting the cut, the study took Christianity into account.
This is because, according to the last census carried out by the Brazilian Institute of Geography and
Statistics, most of the Brazilian population declares itself to be Christian. In these terms, the specific
objectives were outlined as follows: 1. historically situate the political-religion relationship; 2. record
a brief overview of the association between politics and Christianity in Brazil; 3. present the
newspaper Gazeta do Povo; 4. show the quantitative relevance of the theme at the heart of the
República editorial, in the years 2020 and 2021; 4. identify the main elements that make up the
content of publications belonging to the corpus of analysis. As it is a qualitative and quantitative
research, the study resorted to content analysis and used the techniques of bibliographic research
and documental research. The results showed that the theme in question can be identified in the
productions of the Gazeta in the years observed, being concentrated in 2021. They also showed that
the theme is recurrent in news related to the Executive Branch. It is also possible to affirm that the
news texts included in the scope of this study are in line with the fundamental beliefs of the
newspaper, which adduce political and social convictions based on conservatism, in the sphere of
customs, and liberalism, in areas such as economics, for example. Furthermore, it is plausible to note
that the communication vehicle has an explicit editorial line and, especially since 2017, when its
principles were published, the premises that govern its productions were exposed.

Keywords: Policy 1; Religion 2; People's Gazette 3; Brazil 4.

1 INTRODUÇÃO

Não por acaso, em diversos momentos no transcurso da história é axiomática a

mescla entre autoridade secular e religiosa - associação que passou a ser ponderada durante

o século XVII, por ocasião de esforço intelectual europeu responsivo às guerras religiosas.

Decorre disso a posterior separação entre Estado e Igreja, e o primeiro passa a marcar não

apenas vigorosa afirmação nos planos econômico e político, mas se afirma como instância de
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poder autônoma (MATA, 2008). Desse modo, o Estado reconhece que não pertence às suas

atribuições o domínio sobre a totalidade da vida dos indivíduos e define seus fins como

estritamente terrenos.

Contudo, de acordo com Mata (2008, p. 238), “o Estado não foi capaz de produzir

“valores e verdades" que substituíssem plenamente aqueles aos quais minara” ao

desvencilhar-se da religião. Por esse motivo, segundo ele, esta última - a despeito de todas

as sentenças de morte - continua a dispor de considerável poder. Para o autor, no entanto, a

religião moderna acopla mecanismos extra-eclesiásticos e, por isso, transita em todas as

esferas humanas, inclusive, a política.

Atualmente, o cristianismo tem assumido papel preponderante no contexto político

mundial, inclusive no Brasil. Apesar de não se tratar de um fenômeno novo, sobretudo nas

terras brasileiras, onde nos anos 1930, 1950 e 1960 foram registradas amplas ligações entre

essas esferas, é evidente que o acontecimento passível de observação retornou com

robustez ao universo da política nacional. A inquietação central, contudo, gira em torno do

fato dessa intensa reaproximação ocorrer poucas décadas após a promulgação da

Constituição Federativa do Brasil de 1988 que, à semelhança da promulgada em 1891, fez

diferenciação entre a atuação do Estado e da Igreja, tendo o primeiro assumido ação mais

ampla.

À vista disso, o propósito deste estudo foi verificar a frequência de publicações cujo

conteúdo envolve política e religião, simultaneamente, no âmbito do jornal Gazeta do Povo.

Para tanto, recorreu à editoria República e considerou publicações que evidenciaram a

temática no período compreendido entre os anos de 2020 e 2021. É salutar registrar,

contudo, que a investigação levou em conta o cristianismo, haja vista que, segundo dados do

último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 86,8% da

população brasileira se declara cristã (IBGE, 2010).

Nesse sentido, as perguntas que nortearam a pesquisa foram: Qual a frequência de

publicações que envolvem política e cristianismo, simultaneamente, no âmbito da editoria

República do jornal Gazeta do Povo entre os anos de 2020 e 2021? E, além disso, quais são

os principais elementos que compõem o conteúdo das matérias jornalísticas estudadas? A

hipótese é que as produções que abarcam a mencionada associação são veiculadas com

frequência pelo periódico em razão do cenário político nacional atual estar envolto por essa

443



mescla e, também, em razão da Gazeta possuir uma linha editorial que transita entre o

conservadorismo e o liberalismo.

Tendo isso em vista, os objetivos específicos foram definidos da seguinte maneira: 1.

situar, historicamente, a relação política - religião; 2. registrar breve panorama sobre a

associação entre política e cristianismo no Brasil; 3. apresentar, brevemente, o jornal Gazeta

do Povo; 4. mostrar a relevância quantitativa da temática no âmago da editoria República,

nos anos de 2020 e 2021; 5. identificar os principais elementos que compõem o conteúdo

das publicações pertencentes ao corpus de análise.

Assim, a pesquisa requisitou expertises das abordagens quantitativa e qualitativa, já

que a natureza de seu problema exprimiu pretensões que necessitaram de exame em ambas

as vertentes. Por isso, o estudo foi desenvolvido a partir de procedimentos metodológicos

baseados na análise de conteúdo (BARDIN, 2011), o que possibilitou a organização

sistemática dos dados e estatísticas, mas também a interpretação desses elementos. As

técnicas empreendidas, por sua vez, foram a pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005) e a

pesquisa documental (OLIVEIRA, 2013). O estudo foi desenvolvido em observância às

seguintes fases: 1) Esquadrinhamento do tema e do contexto; 2) Recolhimento do material a

ser analisado; 3) Coleta de dados; 4) Análise de dados; 5) Redação final.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento da pesquisa a metodologia utilizada foi a análise de

conteúdo que, de acordo com Godoy (1995), inicialmente sofreu influência da busca da

cientificidade e objetividade recorrendo a um enfoque quantitativo para fins descritivos, mas

posteriormente agregou a análise de cunho qualitativo, através da interpretação dos dados.

Logo, se apresentou como mecanismo propício para esta investigação, tanto por possuir a

prerrogativa de reduzir a complexidade da coleção de textos por meio da classificação

sistemática, quanto pela possibilidade de entendimento de características, estruturas e/ou

modelos que estavam por trás das mensagens estudadas.

Além disso, foram utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e pesquisa

documental. A primeira, conforme Stumpf (2005), pode ser identificada como o

estabelecimento de bases, o que permite a adesão ou refutação de proposições teóricas

para, então, potencializar arsenal propício ao reconhecimento de peculiaridades do objeto
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de estudo. Por esse motivo, foi requisitada para obtenção de informações e reunião de

conjunto teórico que, vez por outra, se apresentou de forma dispersa nas mais distintas

publicações.

Já a pesquisa documental, que de acordo com Oliveira (2013) caracteriza-se pela

busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, o

que compreende reportagens de jornais, por exemplo, foi de grande valia para a exploração

do material referente às publicações da Gazeta do Povo. Segundo Cellard (2008), a técnica

favorece a observação do processo de maturação de indivíduos, grupos, conceitos,

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros e, por isso, seu uso

se mostrou pertinente para a empreitada.

A mídia, é importante dizer, para além da ênfase atribuída ao factual, se apresenta

como complexo favorável ao reconhecimento de processos relativos à dinâmica social. Nesse

sentido, manifesta-se como um meio propício para prospectar, em diferentes momentos da

história, aspectos relativos às ocorrências da sociedade. Portanto, pesquisas centradas em

publicações midiáticas favorecem a compreensão de contextos históricos e sociais. Ainda

que, por vezes, suportes comunicacionais sejam questionados no que tange à categorização

enquanto comprovação documental sob o argumento de que apresentam relatos atrelados à

subjetividade.

Nesse ponto, inclusive, é crucial ponderar que a possibilidade de subjetividade

textual não se restringe a documentos como reportagens e notícias, mas também se atrela a

suportes como anuários, catálogos e obras literárias, ou mesmo àqueles que, comumente,

são considerados imparciais, tais como relatórios, boletins e estatísticas. Sendo assim, o

tratamento analítico adequado é o que se apresenta como diferencial em investigações

voltadas à análise de documentos.

No contexto dos jornais, sem dúvida, o texto assume condição de documento ao ser

publicado e disseminado. Isso porque a NBR 6023 (TÉCNICAS, 2000) considera que o

documento se configura pela existência de qualquer suporte que contenha informação

registrada, “formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova”, o que

inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, além de imagens que não

sofreram modificações.
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3 POLÍTICA E RELIGIÃO

A partir do entendimento de que a associação entre política e religião compreende

tema clássico, não há como desconsiderar as postulações de Max Weber (2004) sobre o

assunto. Nesse sentido, é importante registrar que o autor já tratava a mencionada

combinação de forma a considerar tanto os aspectos históricos como os estruturais. Segundo

sua visão, a religião pode ser considerada como um locus metodológico estratégico para

verificação da condição moderna e, nesse caso, se apresentar como fator cerne para

compreensão da dinâmica humana - inclusive quando relacionada às questões econômicas e

políticas. Para ele, os impulsos práticos para a ação encontram seus fundamentos no

contexto psicológico e pragmático das religiões.

Do mesmo modo, Émile Durkheim (2002) enseja percepção que relaciona a religião

com o contexto social. O autor deixa claro que, sob sua perspectiva, a primeira não se

enquadra como um tópico apartado da teoria social, uma vez que pode ser entendida como

“um sistema unificado de crenças e de práticas relativo a coisas sagradas [...] que

unem os seus aderentes numa comunidade moral única” (Durkheim, 2002, p. 46). De

acordo com ele, por sinal, o caráter essencialmente religioso da consciência coletiva é o que

possibilita a manutenção da ordem social e, por isso, não pode existir sociedade sem religião.

Outrossim, quando trata sobre o sistema político inglês, Edmund Burke (1982)

reconhece a legitimidade da religião como fonte primaz para o desenvolvimento de estudos

que envolvem a sociedade. Para ele, a Igreja foi responsável pela criação e conservação do

Estado. Por isso, o pensador julgava justificada a ligação entre Estado e Igreja e entendia que

“a religião pode ser considerada a base da sociedade civil e a fonte de todo bem e de toda

felicidade dos homens” (BURKE apud KRITSCH, 2011, p. 74). Nesse âmago, o autor defendia

ainda a ideia de que a estreita relação entre os dois campos favorece o surgimento de

governantes imbuídos de espírito público.

Tocqueville (2005), por sua vez, acreditava que apesar das crenças religiosas

assumirem importância significativa na coesão social e na convivência político-democrática,

não deveriam estar - ao menos sob o mirante da democracia - unida à política. Para ele, aliás,

é indispensável que haja separação entre Igreja e Estado para que a religião exerça benéfica

influência sobre o espírito da liberdade democrática. Todavia, o autor ponderou que o

sublime seria a coabitação dos ideais democráticos com os costumes, a religião e o respeito
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às leis. Isso porque a religião se comportaria como fonte de interpretação da política e da lei

natural, já que a manutenção de sua dinâmica provocaria equilíbrio na sociedade.

Antes disso, contudo, Maquiavel (2007) - que entendia que a religião cumpre uma

função essencial na estrutura social - já havia postulado que o exercício do poder temporal

por parte da Igreja tende a deteriorar sua missão como entidade espiritual. Para ele, dela

decorre a sobrevivência do Estado por meio de elementos como coesão interna do povo,

amor cívico e devotamento à pátria e, portanto, sua associação com a política - em sua forma

mais moderna (o Estado) - a impediria de exercitar suas prerrogativas imateriais. De acordo

com o pensador, a religião não seria a grande rival da política, como posto pelos ideais

iluministas, mas um elemento importante na conjuntura social que deveria se limitar a um

lugar próprio.

Por outro lado, Rockwell e Paul (2013) assinalam que desde a Revolução Francesa há

uma tentativa de sobreposição do Estado em relação à religião. Para eles, o primeiro deseja

conquistar o espaço da segunda na tarefa de arbitrador do que é certo e do que é errado na

vida privada e cívica do indivíduo. Segundo os autores, a associação entre essas esferas, por

vezes, é permeada por aspectos artificiais, uma vez que os interesses preconizados pelo

Estado nem sempre coadunam com os princípios da fé e pelo fato de que a postura dos

políticos, não raras vezes, infringe os dogmas religiosos. Por esse motivo, acreditam que “as

posições imutáveis e inflexíveis da igreja geram incômodos a ambos os lados do espectro

ideológico, de progressistas à conservadores” (ROCKWELL; PAUL, 2013, n.p.).

Apesar disso, Bourdieu (1974) - que não tem a religião como tema central em suas

obras - admite que ela e a política podem ser campos autônomos ou relacionados entre si, a

depender do contexto. Todavia, ele enfatiza que a primeira tem um caráter político

intrínseco, já que busca dar sentido àquilo que existe ou venha a existir e,

consequentemente, tende a assumir considerável influência em questões importantes

relativas à dinâmica social. Consoante o autor, sua função lógica de ordenação do mundo

acaba por recobrir divisões sociais de grupos ou classes concorrentes ou antagônicas,

reafirmando o caráter legitimador da produção simbólica (BOURDIEU, 1974).

4 O CONTEXTO BRASILEIRO

447



Quando pensada a partir da realidade brasileira, é possível identificar que a relação

entre política e religião apresenta particularidades. De acordo com Alves (2019), ao contrário

do que ocorre em alguns países europeus e nos Estados Unidos da América (EUA), no Brasil a

maioria das universidades não possuem departamentos de religião e teologia e, para ele,

talvez por isso os estudos relativos à área estejam multifacetados e/ou limitados a

verificação de fatos considerados excêntricos.

Sobre isso, Mata (2008) destaca que trata-se de um fenômeno especificamente

brasileiro que não se explica apenas pelo caráter marcadamente normativo da teologia, mas

pelo fato de que as investidas acadêmicas foram iniciadas de maneira a não perscrutar as

nuances que envolviam a Igreja Católica Romana - instituição que assumiu papel com

enorme peso histórico e cultural sobre a formação do país. Conforme o autor, se por um lado

a intenção era ignorar o contexto de forma a pormenorizar atributos da fé, por outro, havia

também o receio em esmiuçar os meandros de uma instituição com notáveis poderes.

Contudo, segundo Usarski (2013), no século XIX era forte a presença de clérigos na

academia, principalmente em áreas como educação, filosofia e história. Isso, sob sua ótica,

garantia que as produções teóricas no país contemplassem discussões no campo da religião.

Azzi (1977) menciona que esse fenômeno está ligado às bases lançadas por carta pastoral

publicada em 1916 por D. Sebastião Leme, à época governador da diocese de Olinda e

Recife, no estado de Pernambuco. O autor afirma que o documento apontava para a

necessidade do ensino religioso como um mecanismo para efetivação do papel de liderança

da Igreja Católica na sociedade e foi posto em prática entre os anos de 1921 e 1930.

Azzi (1977) aponta também que outro objetivo dos líderes do catolicismo na época

era colaborar com o governo para manter a ordem e a autoridade constituída, o que garantiu

o reatamento das relações entre Igreja e Estado no Brasil - adormecidas nos trinta primeiros

anos após a promulgação da Carta Magna de 1891. Nesse ponto, o escritor destaca que

ocorreu a afirmação da hierarquia católica no país, uma vez que o período marcou uma nova

etapa na história da instituição no território brasileiro, denominado de Restauração Católica.

Antes dela, ou seja, durante o período de distanciamento entre esses entes, a separação

entre eles foi rigidamente considerada (AZZI, 1977).

Com o desenvolvimentismo dos anos 1950, a transformação social acelerada e a

racionalização científica posta em voga empurrou com mais intensidade os quesitos

concernentes à religião para debaixo do tapete social (MATA, 2008). No início da década
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seguinte as manifestações religiosas permaneceram invisibilizadas pelo universo científico.

No entanto, em razão da politização dos setores leigos das igrejas Católica e Protestante,

bem como em decorrência das contradições internas e externas provocadas pelo amplo e

veloz desenvolvimento econômico do país, a fé voltou a ocupar centralidade na sociedade -

inclusive, com novos formatos.

Após o Governo Militar, mais precisamente no ano de 1988, o Brasil passou a contar

com uma Constituição que, à semelhança da promulgada em 1891, fazia a diferenciação

entre a atuação do Estado e da Igreja por meio da laicidade. Ainda assim, em diversos

momentos da história política nacional o cenário esteve envolto por nuances religiosas. Em

dados eventos, inclusive, o envolvimento da religião com a política no âmbito das disputas

eleitorais ficou ainda mais evidente.

Segundo Pierucci (2011), desde a eleição de 1986 para o Congresso Constituinte que

no Brasil enseja-se o entendimento de que a investida religiosa em processos eleitorais para

produzir votos é efetiva e eficaz. A despeito disso, porém, ele afirma que houve ocasiões em

que a assertiva não se confirmou e, por isso, acredita que “o voto das massas religiosas não

há de ser necessariamente um voto obediente” (PIERUCCI, 2011, p. 7). No mesmo sentido,

Prandi (2017) acredita que a religião, no contexto ocidental moderno, perdeu

significativamente a capacidade de estruturar a política e a sociedade, principalmente

porque em seu seio dá “tratamento privilegiado às coisas da intimidade em detrimento das

coisas do governo da nação” (PRANDI, 2017, p. 188).

No entanto, como bem pontuou Cunha (2017, p. 106), “não é mais possível ignorar o

lugar das subjetividades e de práticas coletivas delas decorrentes, como as religiões, na

construção de novas formas de reação às demandas tão diversas e plurais na

contemporaneidade”. E aí está incluída a esfera política. Nesse âmago, Mata (2008) acredita

que a forma básica de cristianismo que ganha espaço na esfera política é a que se firma em

um senso de interioridade constituído livre e individualmente. Por isso, ele defende que o

cristianismo jamais se tornará periférico no Ocidente e afirma que a religião assumirá novas

formas para corresponder aos anseios da contemporaneidade.

Isso porque, sob seu entendimento, o cristianismo é permeado pela dinâmica social

de forma que é possível perceber a inexistência de oposição entre ele e a hodiernidade:

“adeptos do cristianismo têm de aprender a ver no mundo moderno [...] um produto do

cristianismo [...] e os inimigos do cristianismo precisam convencer-se de que o mundo
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moderno pode ser emancipado do cristianismo apenas em relação a alguns aspectos”

(TROELTSCH apud MATA, 2008, p. 242). Assim, conforme o autor, mais do que mudanças

teológicas na forma de compreender o cristianismo, é proeminente a perspicácia de

percebê-lo como um ente que possibilita a concatenação entre fé, valores e minúcias

políticas por parte dos seus professos.

5 NOTA SOBRE A GAZETA DO POVO

O jornal Gazeta do Povo foi fundado em 3 de fevereiro de 1919 pelo paraibano

Benjamin Baptista Lins de Albuquerque e pelo alagoano Oscar Joseph de Plácido e Silva. Na

época, o país era essencialmente agrário e o momento era marcado pela pandemia da gripe

espanhola. De acordo com a primeira edição do periódico, o país registrava índice de 70% de

analfabetismo; padrão-ouro na economia, já que ainda não existia o Banco Central; sufrágio

exclusivo para homens alfabetizados com mais de 21 anos, mediante a realização de votação

não secreta; política do café-com-leite consumindo os escassos recursos públicos; alta carga

tributária; e uma máquina pública inchada e ineficiente (GAZETA DO POVO, 2019).

Com sede em Curitiba (PR), no início da década de 1960 o jornal foi comprado pelos

advogados Cunha Pereira Filho (1926-2009) e Edmundo Lemanski (1926-2010) e passou por

transformações estruturais, as quais foram efetivadas, principalmente, por meio da aquisição

de novos equipamentos. A partir disso, foi possibilitada à Gazeta a ampliação do número de

exemplares em circulação, mudanças no formato, aumento no número de páginas por

edição, lançamento de suplementos infantis, publicação de fotos coloridas, entre outras

coisas.

Em 1999, porém, o jornal mudou de direção e a segunda geração dos Cunha Pereira e

Lemanski passou a participar da gestão. A essa altura, no entanto, o periódico já havia

conquistado espaço de relevância na internet e, no ano seguinte, começou a produzir

conteúdo exclusivo para o ambiente virtual. No mesmo período, a versão impressa passou

por reformulações e, em 2002, foi exibida com a disposição de mais informações em menos

espaço. Em 2006, o periódico decidiu pela unificação das redações do jornal impresso e do

online. A proposta foi desenvolver uma nova metodologia de interação de conteúdos onde

cada plataforma aproveitasse suas particularidades.
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Em 2017 o jornal impresso diário encerrou suas atividades e o foco da empresa

passou a ser o jornal digital, sobretudo no que se refere ao acesso a partir de dispositivos

mobiles. Cerca de um ano depois, o periódico despontou como o mais lido do Brasil durante

o mês das eleições de 2018, com 33,7 milhões de visitantes únicos, segundo o painel da

comScore MyMetrix. A essa altura, é importante destacar, a Gazeta do Povo já havia

disponibilizado em seu site as convicções editoriais que norteiam suas publicações. Os

princípios foram publicizados em 2017 e republicados em 2019 - por ocasião do centenário

do periódico.

Tabela 1 - Convicções editoriais da Gazeta do Povo

CONVICÇÕES

O PODER DA RAZÃO E DO DIÁLOGO O ESTADO DE DIREITO

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CULTURA DEMOCRÁTICA

O ALCANCE DA NOÇÃO DE DIGNIDADE DA PESSOA

HUMANA

A FINALIDADE DO ESTADO E DO GOVERNO

DEFESA DA VIDA DESDE A CONCEPÇÃO OS LIMITES DA AÇÃO DO ESTADO

ÉTICA E A VOCAÇÃO PARA A EXCELÊNCIA O QUE É O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

O VALOR DA FAMÍLIA PROPORCIONALIDADE E LIBERDADE PROFISSIONAL

A IMPORTÂNCIA DO CASAMENTO O ESTADO LAICO

A VALORIZAÇÃO DA MULHER LEGISLAÇÃO SOBRE O CASAMENTO

FINALIDADE DA SOCIEDADE E O BEM COMUM LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE: MENOS ESTADO E

MAIS CIDADÃO

LIVRE INICIATIVA

OS RESPONSÁVEIS PELO BEM COMUM AÇÕES AFIRMATIVAS

AS EMPRESAS, SUA FINALIDADE E O BEM COMUM FORTALECIMENTO DO MODELO FEDERATIVO

O VALOR DA COMUNICAÇÃO SIGNIFICADO DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

O VALOR DA DEMOCRACIA VOTO DISTRITAL MISTO
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Fonte: Elaborada pelas autoras com base em informações disponibilizadas pela Gazeta do Povo.

Em relação a editoria República, considerada para o desenvolvimento deste estudo, é

importante registrar que estão compreendidas em seu escopo matérias jornalísticas que

tratam sobre política nacional - no âmbito dos Três Poderes - e macroeconomia. Criada em

abril de 2017, durante a transição do jornal da operação impressa para a digital, a editoria

conta com oito jornalistas profissionais e concentra esforços em dar a personalidade da

cobertura política da Gazeta do Povo.

6 ANÁLISE E RESULTADOS

Antes de tratar sobre a análise e registrar os resultados da pesquisa, é salutar

mencionar que foi indispensável aplicar método científico específico no que tange ao recorte

do corpus para que fossem sanadas possíveis lacunas durante a perquirição. Desse modo,

cabe apontar que no ato da coleta foi considerado o período de 1º de janeiro de 2020 a 14

de setembro de 2021, tendo sido observados componentes pertencentes a editoria

República que se inserem no gênero jornalístico notícia - definido por Van Dijk (1992) como

detentor de estrutura global que obedece a priorização da disposição da informação mais

importante logo no início do texto. Além disso, com base no referencial teórico, foram

definidas palavras-chave para delimitação da coletânea a ser investigada.

Com vistas a atender ao percurso metodológico traçado, bem como por compreender

que nem todas as matérias inseridas na editoria República se relacionam com a associação

entre política e cristianismo, foi entendido como fundamental refinar os dados. Para tanto,

foram demarcados termos centrais de forma a precisar o espectro cristão e o universo

político: Grupo 01 (religião): Deus, religioso, cristão e evangélico; Grupo 02 (política):

conservador, bancada evangélica, bandeira e liberdade. A partir disso, através de investida

que contou com comandos feitos diretamente na barra de pesquisa do Google, com o auxílio

da ferramenta pesquisa avançada, na coleta inicial foram consideradas as notícias que

apresentaram quaisquer um dos termos na manchete.

Após essa etapa, que considerou plural e singular, feminino e masculino das

palavras-chave, foram identificadas nove publicações relativas a 2020 e 22 relacionadas a

2021. Destas, para possibilitar uma investigação mais precisa e, consequentemente, atender

aos objetivos da pesquisa, foram consideradas aquelas que, de fato, se relacionam com a
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temática do estudo, ou seja, que abordam a perspectiva política em associação com o

cristianismo. Por esse motivo, foi suprimida do corpus uma notícia compreendida no escopo

do Grupo 2, mais precisamente no âmbito da palavra-chave ‘conservador’. Isso porque na

matéria4 em questão a nomenclatura foi utilizada para adjetivar tratamento de saúde

aplicado ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), por ocasião de

complicações gastrointestinais decorrentes de cirurgia realizada em 20185.

A partir daí, considerando o quantitativo de 30 publicações que se enquadraram

inicialmente no escopo, foi efetuado o crivo seguinte, que considerou a aparição simultânea

de, pelo menos, duas das palavras-chave de cada grupo na mesma publicação, o que

resultou em nove notícias, localizadas consoante tabela a seguir.

Tabela 2 - Termos-chave (grupos)

GRUPO PALAVRA-CHAVE NOTÍCIAS

GRUPO 01 (RELIGIÃO)

RELIGIOSO(S) 01

EVANGÉLICO(S) 05

GRUPO 02 (POLÍTICA)

CONSERVADOR(S)/(A) 01

BANCADA EVANGÉLICA 02

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Ainda com a finalidade de garantir a precisão da análise, foi aplicada a categorização

com base em três agrupamentos: 1) Poder Executivo; 2) Poder Judiciário; 3) Poder

Legislativo, o que resultou em quatro, três e duas notícias, respectivamente. Feito isto, foi

possível identificar que no agrupamento Poder Legislativo há menor incidência de matérias

que tratam sobre a associação entre política e cristianismo e, quando há, massivamente, o

foco está posto sobre a bancada evangélica e suas estratégias. No grupo Poder Judiciário, por

5 A intervenção cirúrgica no então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, foi
realizada após atentado ocorrido em 06 de setembro de 2018, durante ato de campanha em Juiz de
Fora (MG).

4 Bolsonaro vai ficar internado em tratamento “clínico conservador”, diz hospital. Disponível em
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/bolsonaro-recebe-tratamento-clinico-conservador-exa
mes-hospital/ Acesso em 15 de setembro de 2021.
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sua vez, apesar de haver um número superior de publicações quando comparado ao grupo

que engloba notícias relacionadas ao Congresso Nacional, é notório que todas tratam sobre

indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) e estabelecem uma relação entre o assunto

e a ala evangélica.

No que tange a categoria Poder Executivo, contudo, há maior incidência de matérias

e a associação entre política e religião pode ser evidenciada por meio de abordagens que

colocam em cena atores políticos e eclesiásticos. Além disso, a partir das manchetes já pode

ser verificado conteúdo que coloca como central uma espécie de disputa pelos votos

envoltos por preceitos da fé cristã, o que impõe holofotes sobre os mecanismos utilizados

pelos espectros políticos para manter relações com o eixo cristão. Por esse motivo, este

último se configurou como corpus6 da pesquisa.

Alguns aspectos chamam atenção na categoria analisada. O primeiro deles é o fato de

que todas as notícias tratam sobre as próximas eleições, agendadas para outubro de 2022.

Outro ponto que merece destaque é que o conteúdo dos textos noticiosos, em maior ou

menor medida, projeta a manutenção da polarização política na próxima disputa para

Presidente da República. Também é possível observar que há nas publicações uma espécie

de mapeamento do perfil dos professos do cristianismo que apoiam o atual governo e a

aposta de que haverá a confirmação de votos desse grupo para Bolsonaro (PL) no pleito

eleitoral de 2022.

Além desses elementos, salta ainda a percepção de que, apesar das abordagens

tratarem, essencialmente, sobre o apoio da ala cristã ao atual presidente do Brasil, as

matérias possuem ênfase em nuances que permeiam o contexto político brasileiro como um

todo. Nesse ponto, é importante mencionar que constam entrevistas com atores políticos e

eclesiásticos cujo teor engloba suas vivências e opiniões acerca do cenário nacional. A partir

dessas falas, o jornal produz links com assuntos periféricos à temática central e, em linhas

gerais, constrói uma espécie de panorama com a intenção de situar o leitor.

Entre esses assuntos estão a ida de líderes religiosos das principais igrejas

protestantes ao Palácio do Planalto no primeiro trimestre de 2021; debates e votações de

projetos de lei por parte do Congresso Nacional; vetos presidenciais; articulações do Partido

6 Matéria 1: Evangélicos rechaçam Lula e consolidam apoio a Bolsonaro para 2022; Matéria 2:
Eleições 2022: apoio dos evangélicos ainda será representativo em 2022?; Matéria 3: Lula busca se
aproximar de evangélicos, mas pastores resistem a assédio; Matéria 4: Quem são e o que querem os
evangélicos que vão participar das manifestações do dia 7.
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dos Trabalhadores (PT) para conquistar os eleitores evangélicos; atos pró-governo ocorridos

em 7 de setembro de 2021; análise sobre a próxima corrida eleitoral por parte de

especialistas e estudiosos das áreas de ciência política, antropologia, teologia, entre outras.

7 CONSIDERAÇÕES

Dado o contexto, perscrutar a temática em um jornal que posiciona sua linha editorial

como adepta do conservadorismo, nos costumes, e do liberalismo, em áreas como

economia, por exemplo, possibilitou uma melhor percepção acerca da materialização do

assunto. Sob essa égide, inclusive, foi possível verificar que a hipótese levantada por ocasião

da projeção deste estudo se confirmou. Isso porque em razão do cenário político nacional

atual matérias jornalísticas que abarcam a associação entre política e cristianismo no âmbito

da editoria República são frequentes.

A partir do levantamento efetuado, é admissível afirmar também que, no que se

refere a mencionada editoria, no período compreendido entre os anos de 2020 e 2021 a

combinação entre política e cristianismo aparece, predominantemente, em notícias

relacionadas ao Poder Executivo. No entanto, apesar das abordagens tratarem,

essencialmente, sobre o apoio da ala cristã ao atual presidente do Brasil, as matérias tratam

também acerca de nuances que permeiam o contexto político nacional como um todo.

Cabe considerar ainda que a relevância quantitativa de matérias jornalísticas que

englobam a temática no âmbito da editoria República no período compreendido pelo recorte

deste estudo é significativa, apesar das publicações estarem concentradas em 2021. Também

não há como deixar de registrar que há correspondência entre os textos noticiosos que

compuseram o corpus e as crenças fundamentais elencadas pelo veículo, uma vez que as

pautas transitaram entre tópicos que, direta ou indiretamente, abordaram questões relativas

ao conservadorismo e ao liberalismo.

No que tange ao veículo de comunicação, foi identificado que trata-se de um jornal

posicionado, uma vez que mantém as convicções que norteiam suas produções expostas.

Isso, de certo modo, o configura como detentor de certo grau de transparência, já que o

leitor conhece os princípios por meio dos quais o trabalho é desenvolvido. A despeito disso,

porém, ao menos no que concerne às notícias que compuseram o corpus desta investigação,
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foi verificado que as publicações corresponderam ao gênero jornalístico notícia e

respeitaram sua estrutura global.
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RESUMO 

 

Este artigo tem o intuito de apresentar uma pesquisa em andamento, que possui como questão 

problema a indagação: Como espectadores brasileiros de animês recebem, se apropriam e produzem 

sentidos sobre a imaginação melodramática adotada nas obras? A princípio, os macro-conceitos que 

articulam o estudo são: as animações japonesas como produtos culturais midiáticos, a imaginação 

melodramática enquanto estratégia narrativa, a recepção, os usos e a circulação. A investigação parte 

do entendimento de que as animações japonesas utilizam características do melodrama, que lidam 

com valores morais comuns a várias pessoas, como recurso narrativo para alcançar indivíduos de 

culturas diferentes, agindo como uma mediação entre as obras e os espectadores. Como hipótese, 

pressupõe-se que o modo de narrar melodramático foi apropriado pelos animês, de diferentes formas, 

e se tornou um dos principais fatores do entusiasmo por produtos midiáticos nipônicos. Assim, o 

objetivo geral da tese é entender se os espectadores brasileiros de animações japonesas percebem as 

características melodramáticas no que assistem e de que modo se identificam e se apropriam delas. 

Pretende-se perceber através dos colaboradores da pesquisa a existência de características 

melodramáticas nos animês e como o seu emprego em histórias que possuem contextos japoneses 

contribuem para facilitar o acesso e compreensão de públicos de outras nacionalidades e culturas, 

tendo como recorte o Brasil. Para isso, busca-se aprofundar nos estudos teóricos sobre o tema e a 

metodologia proposta; compreender as estratégias narrativas melodramáticas; realizar grupos de 

discussão com espectadores brasileiros de animês; analisar os dados recolhidos; indicar como as 

características melodramáticas aparecem nos animês, a partir dos apontamentos dos colaboradores 

da pesquisa; identificar como contribuem para a aproximação com a cultura japonesa. Como percurso 

metodológico, propõe-se a realização de pesquisas bibliográficas sobre os temas que envolvem o 

estudo e a organização e execução de grupos de discussão com consumidores brasileiros de animês. 

Deste modo, o texto apresenta a investigação em curso e aspira incentivar diálogos que possam trazer 

contribuições para seu aperfeiçoamento, além de colaborar com outras pesquisas que possuem 

temáticas semelhantes. 

 

Palavras-chave: Animês; Animações japonesas; Melodrama; Imaginação melodramática; Estudo de 

recepção.  
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THE PRODUCTION AND CONSUMPTION OF MELODRAMATIC IMAGINATION IN ANIME 

 

ABSTRACT  
 

This article aims to present an ongoing research, which has as its problem question the question: How 

do Brazilian viewers of anime receive, appropriate and produce meanings about the melodramatic 

imagination adopted in the works? At first, the macro-concepts that articulate the study are: Japanese 

animations as cultural media products, melodramatic imagination as a narrative strategy, reception, 

uses and circulation. The investigation starts from the understanding that Japanese animations use 

characteristics of melodrama, which deal with moral values common to several people, as a narrative 

resource to reach individuals from different cultures, acting as a mediation between the works and the 

spectators. As a hypothesis, it is assumed that the melodramatic way of narrating was appropriated by 

anime, in different ways, and became one of the main factors of enthusiasm for Japanese media 

products. Thus, the general objective of the thesis is to understand whether Brazilian viewers of 

Japanese animations perceive the melodramatic characteristics in what they watch and how they 

identify with and appropriate them. It is intended to perceive through the research collaborators the 

existence of melodramatic characteristics in anime and how their use in stories that have Japanese 

contexts contribute to facilitate the access and understanding of audiences of other nationalities and 

cultures, having Brazil as a cut. For this, it seeks to deepen the theoretical studies on the subject and 

the proposed methodology; understand melodramatic narrative strategies; hold discussion groups 

with Brazilian anime viewers; analyze the collected data; to indicate how the melodramatic 

characteristics appear in the anime, from the notes of the research collaborators; identify how they 

contribute to the approximation with Japanese culture. As a methodological approach, it is proposed 

to carry out bibliographic research on themes that involve the study and organization and execution 

of discussion groups with Brazilian consumers of anime. In this way, the text presents the ongoing 

investigation and aspires to encourage dialogues that can bring contributions to its improvement, in 

addition to collaborating with other researches that have similar themes. 

 

Keywords: Anime; Japanese animation; Melodrama; Melodramatic imagination; Reception study. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O artigo tem o intuito de apresentar uma pesquisa de doutorado, que foi iniciada no 

mestrado e se desdobrou em novas articulações e interesses de investigação. Na dissertação, 

analisou-se3 a imaginação melodramática em três animês4 e constatou-se que esse exercício 

fez sentido, pois as características narrativas do melodrama funcionam como estratégias 

eficazes para propagar os ideais retratados nas obras para públicos diferentes. Apesar dos 

animês terem características japonesas próprias, conversam com o público ocidental, tendo 

em vista que fazem parte de uma indústria e pretendem ser vistos por uma amplitude de 

                                                 
3 As obras analisadas foram Children Who Chase Lost Voices (2011), Garden of Words (2013) e Your Name (2016), 

do diretor Makoto Shinkai. Os títulos estão escritos na versão em inglês.  
4 Termo utilizado para designar as animações japonesas ou aquelas que possuem características similares ao 

estilo japonês de desenho. A escrita pode aparecer em outros textos sem acentuação, apenas anime, similar à 

palavra em inglês, mas prefere-se utilizar com acento para aproximar da sonoridade da leitura em japonês. 
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pessoas, de forma que utilizar o melodrama em seus enredos auxilia esse processo de 

aproximação. 

Ao investigar as animações japonesas escolhidas para encontrar características 

melodramáticas como estratégias para explorar as emoções, surgiram algumas questões 

iniciais motivadoras da tese: Será que utilizar o melodrama nas animações japonesas contribui 

com a capacidade delas em atingir pessoas fora do seu país de origem? Como essa estratégia 

pode ser observada além das próprias obras em si? Como a imaginação melodramática gera 

identificação entre os fãs de animê no Brasil? Como essas produções medeiam a aproximação 

de brasileiros com a cultura japonesa? A imaginação melodramática como recurso narrativo 

é a responsável por cativar esse público diverso? Qual é o papel dos elementos 

melodramáticos na aproximação dos indivíduos? O que os consumidores de animê 

interpretam sobre as obras demonstra características melodramáticas? Uma produção de 

sentido mapeada em campo poderia acionar o repertório da imaginação melodramática? 

Fundamentado nessas inquietações, o tema central da pesquisa é a compreensão do 

uso das estratégias narrativas melodramáticas presentes em diferentes animações japonesas, 

do qual o objeto de investigação é a recepção do público brasileiro de animê sobre essas 

características. Como questão problema tem-se a indagação: Como espectadores brasileiros 

de animês recebem, se apropriam e produzem sentidos sobre a imaginação melodramática 

adotada nas obras? Partindo da problemática, o argumento central consiste em: as animações 

japonesas utilizam características do melodrama, que lidam com valores morais comuns a 

várias pessoas, como estratégia narrativa para alcançar indivíduos de culturas diferentes, 

agindo como uma mediação entre as obras e os espectadores. Assim, a hipótese pressupõe 

que o modo de narrar melodramático foi apropriado pelos animês, de diferentes formas, e se 

tornou um dos principais fatores do entusiasmo por produtos midiáticos japoneses e 

identificação do público brasileiro. Ou seja, preocupa-se em como os sujeitos produzem 

sentido sobre a imaginação melodramática em animês e como essa presença configura os 

usos que os indivíduos fazem dessas mídias.  

O objetivo geral é entender se os espectadores brasileiros de animações japonesas 

percebem as características melodramáticas no que assistem e de que modo se identificam e 

se apropriam delas. Como etapas investigativas, os objetivos específicos são: aprofundar os 

estudos sobre o tema e metodologia proposta; compreender as estratégias narrativas 

melodramáticas; realizar grupos de discussão com espectadores brasileiros de animês; 
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analisar os dados recolhidos; indicar como as características melodramáticas aparecem nos 

animês, a partir dos apontamentos dos colaboradores da pesquisa, e identificar como 

contribuem para a aproximação com a cultura japonesa. 

Segundo estatísticas5, o Brasil é um dos maiores consumidores de animação japonesa 

do mundo, porém, o número de livros em português sobre o assunto ainda é pequeno, o que 

mostra a necessidade de se produzir novos materiais, buscar aprimorar os estudos sobre essas 

produções e o modo como o público brasileiro as consome e ressignifica suas características. 

Deste modo, a importância desta pesquisa está em continuar os estudos iniciados 

anteriormente, aprofundar e dar maior visibilidade para os temas (animês e melodrama) 

dentro da academia. Ademais, pesquisas que associamos dois temas não foram encontradas, 

apenas sobre os assuntos separadamente, o que reforça a relevância da investigação, pois 

avança-se nos estudos da área e cria-se reflexões sobre o poder do audiovisual em conectar 

pessoas de diversas partes do mundo.  

Se a pesquisa anterior tinha o intuito de mostrar a existência de características 

melodramáticas em recortes de três filmes escolhidos, a investigação atual tem a intenção de 

olhar para o fenômeno de uma maneira mais aberta e ir além das análises fílmicas. Por isso, 

os estudos de recepção se mostram um campo rico, pois observa-se as pessoas que possuem 

acesso às obras, o que permite entender a partir delas como a imaginação melodramática 

aparece em suas percepções e auxiliam no processo de identificação, através de qual lugar 

elas acionam partes de suas experiências em produtos midiáticos de outra cultura e as 

ressignificam em suas vidas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Por se tratar de uma pesquisa que abrange questões sobre a imaginação 

melodramática, animações japonesas, cultura e comunicação, com ênfase na Teoria das 

Mediações e os Estudos de Recepção, apresenta-se os temas nas seções subsequentes. 

2.1 Os animês como produtos culturais 

O termo anime (アニメ) surgiu a partir da influência do inglês no idioma japonês 

depois da ocupação americana no país (1945-1952), foi derivado da palavra animation (アニ

                                                 
5 Disponível em: https://www.parrotanalytics.com/insights/the-global-content-marketplace-audience-demand-

for-anime/. Acesso em: 25 jul. 2022. 
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メーション, “animação” em inglês) e passou a designar todos os desenhos animados 

japoneses. As produções pertencem à cultura pop japonesa (conhecida também como japop 

ou j-pop) e ficaram mundialmente conhecidas principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial, quando houve uma grande distribuição das obras para o ocidente. A forma como os 

personagens são desenhados, os cabelos pontudos e coloridos, olhos grandes e expressivos, 

o uso de uniformes de colégios japoneses, cores fortes e contrastantes, onomatopeias, são 

alguns exemplos dos seus atributos mais marcantes.  

Para Jonathan Clements e Helen McCarthy, os animês estão gradualmente sendo 

direcionados para o público internacional e podem ser compreendidos e traduzidos em vários 

países e línguas, o que resultou na popularização de termos em japonês que são 

frequentemente utilizados por fãs dessas obras, como por exemplo a palavra otaku6. Ainda 

segundo os autores, as animações japonesas podem retratar qualquer tipo de mensagem, pois 

as formas de expressão são colocadas com alguma intenção e significado, então, “nem toda a 

violência é gratuita, nem toda a nudez é exploradora” (CLEMENTS; MCCARTHY, 2006, p. XVI, 

tradução nossa)7. Além disso, as animações possuem uma vantagem em relação aos filmes 

live action, pois podem retratar o que seria difícil, ou até mesmo impossível, nessas produções 

e adquirem um maior potencial para explorar diversos contextos, mensagens e imaginários. 

Susan Napier (2005) ressalta que tanto os animês quanto as pessoas que os assistem 

estão se hibridizando, e, com isso, fazem parte de uma cadeia de acontecimentos que 

englobam diversas nações sem um sentido colonizador e discriminador. Como a geração mais 

nova está imersa no mundo virtual e eletrônico com maior intensidade, recebe informações e 

tem acesso a uma variedade de produtos de outros locais, se familiariza com a multiplicidade 

de culturas populares mundiais (NAPIER, 2005) e se torna mais aberta para novos 

aprendizados. Os animês, com suas diversas histórias que misturam características de 

diferentes locais, oferecem “um espaço para exploração de identidade, no qual o público pode 

se deleitar com uma forma segura de alteridade, inigualável por qualquer outro meio 

contemporâneo (NAPIER, 2005, p. 26-27, tradução nossa)8, o que favorece o hibridismo. 

                                                 
6 No Brasil, o termo é frequentemente utilizado para designar pessoas que são fãs assíduas de animações e 

mangás japoneses. Geralmente, esses fãs também praticam o cosplay, ato de se vestirem iguais aos 

personagens de animês, e consomem diversos produtos relacionados às obras. 
7 No original: “Not all violence is gratuitous; not all nudity is exploitative”. 
8 No original: “offers a space for identity exploration in which the audience can revel in a safe form of Otherness 

unmatched by any other contemporary medium”. 
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Apesar da diversidade de combinações proporcionadas pelos animês, os produtos da 

cultura pop japonesa também refletem as condições sociais da sua sociedade ao explorar “não 

apenas as tendências mais contemporâneas e transitórias, mas também os níveis mais 

profundos da história, religião, filosofia e política” (NAPIER, 2005, p. 32, tradução nossa)9, de 

forma criativa e desafiadora, o que pode resultar em vários questionamentos e 

entendimentos sobre sua cultura e normas sociais. Ou seja, “a animação japonesa é muito 

mais do que simplesmente uma válvula de escape para as massas. É também muito mais do 

que simplesmente um ‘reflexo’ das correntes sociais japonesas contemporâneas ou 

‘compensação’ pelas ansiedades sociais japonesas” (NAPIER, 2005, p. 33, tradução nossa)10. 

São produções que carregam mensagens constituídas de valores, sentidos e ideais que surgem 

a partir do contexto em que os criadores vivem. Além disso, 

  

[...] o animê pode ser o meio perfeito para capturar o que talvez seja a 
questão predominante de nossos dias, a natureza mutante da identidade em 
uma sociedade em constante mudança. Com suas rápidas mudanças de 
ritmo narrativo e suas imagens em constante transformação, o meio 
animado está muito bem posicionado para ilustrar a atmosfera de mudança 
que permeia não apenas a sociedade japonesa, mas também todas as 
sociedades industrializadas ou em industrialização. Movendo-se em um 
ritmo rápido – às vezes vertiginoso – e baseado na instabilidade da forma, a 
animação é tanto um sintoma quanto uma metáfora para uma sociedade 
obcecada por mudanças e espetáculo. Em particular, a ênfase da animação 
na metamorfose pode ser vista como o veículo artístico ideal para expressar 
a obsessão pós-moderna com a identidade flutuante (NAPIER, 2005, p. 12, 
tradução nossa)11. 

 

Observar os animês sob essa perspectiva abre portas para perceber que as obras estão 

inseridas em um circuito da cultura, ou seja, os fatores internos e externos das práticas 

                                                 
9 No original: “[...] not only the most contemporary and transient of trends but also the deeper levels of history, 

religion, philosophy, and politics”. 
10 No original: “[...] Japanese animation is far more than simply an escape valve for the masses. It is also far more 

than simply a ‘reflection’ of contemporary Japanese social currents or ‘compensation’ for Japanese social 

anxieties”. 
11 No original: “[...] anime may be the perfect medium to capture what is perhaps the overriding issue of our day, 

the shifting nature of identity in a constantly changing society. With its rapid shifts of narrative pace and its 

constantly transforming imagery, the animated medium is superbly positioned to illustrate the atmosphere of 

change permeating not only Japanese society but also all industrialized or industrializing societies. Moving at 

rapid – sometimes breakneck – pace and predicated upon the instability of form, animation is both a symptom 

and a metaphor for a society obsessed with change and spectacle. In particular, animation's emphasis on 

metamorphosis can be seen as the ideal artistic vehicle for expressing the postmodern obsession with 

fluctuating identity”. 
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culturais a qual pertencem participam dos processos constituintes do produto, pois suas 

concepções não estão dissociadas dos seus contextos de produção, consumo, cultura e 

relações sociais, mas sim estão atravessadas por eles (MONTEIRO; AZAMBUJA, 2018). Deste 

modo, as animações japonesas carregam mensagens construídas por seus produtores, que 

colocam valores, sentidos, cultura e ideais em suas narrativas, que podem surgir a partir do 

contexto de onde vivem. Diante disso, é preciso considerar dois fatores ao observar os animês: 

entender que são produtos culturais, ou seja, produções audiovisuais que estão ligadas com 

a ideia de cultura e registram os modos de vida de determinado lugar (MONTEIRO; 

AZAMBUJA, 2018), e que são objetos comunicacionais produzidos a partir de um contexto, 

isto é, o modo como as obras foram produzidas, o local e por quem foram feitas, influenciam 

no produto final.  

No Brasil, as animações japonesas fizeram parte da televisão aberta nos anos 1960, 

mas tiveram maior reconhecimento em 1990 com a extinta TV Manchete, que inseriu diversos 

animês em sua programação (SATO, 2007). Após o fechamento do canal, o público migrou 

para a internet em busca de mais episódios e, consequentemente, criou uma grande 

comunidade de fãs online. Posteriormente, alguns canais da TV fechada inseriram animês em 

suas programações e plataformas de streaming, como a Netflix e Amazon Prime Video, têm 

disponibilizado vários conteúdos japoneses, como filmes, doramas12 e animês. Ademais, 

existem streamings focados apenas em animações japonesas, como a estadunidense 

Crunchyroll e a brasileira Anistage. Além dos animês, muitos fãs brasileiros de cultura pop 

japonesa também consomem mangás13, músicas, participam de eventos específicos e fazem 

cosplay14. 

2.2 O melodrama e a imaginação melodramática 

A palavra melodrama surgiu na Itália no século XVII e na França no século XVIII 

(THOMASSEAU, 2012) relacionada ao drama cantado, teve seu conceito alterado ao longo dos 

anos e passou a ser utilizada como adjetivo durante a Revolução Francesa para designar 

diversos tipos de teatro que possuíam aspectos que escapavam do clássico, tinham apelo 

dramático e trapalhadas cênicas. As características principais do melodrama, segundo 

                                                 
12 Dramas televisivos em formato de série oriundos da Ásia. 
13 Quadrinhos japoneses. A maioria das produções em animação são precedidas por histórias em mangás e 

adaptadas para o audiovisual. 
14 Prática de se caracterizar igual aos personagens de animê e mangá. 
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pesquisas feitas em autores como Jean-Marie Thomasseau (2012), Peter Brooks (1995), 

Thomas Elsaesser (1991) e Mariana Baltar (2019) são: a polarização do bem e mal, dilemas 

morais, papel regulador e educador, grande apelo popular, personagens de fácil identificação, 

sentimentalismos, exageros, reviravoltas, justiça, busca pela virtude, resolução de conflitos, 

coincidências, habilidade de introduzir o espectador em uma atmosfera de sonhos e fantasias, 

a procura pela manutenção da estabilidade e equilíbrio.  

O melodrama é localizado historicamente e culturalmente, muda de acordo com o 

local em que está inserido, o que propõe uma maior identificação com o público, pois 

representa traços, morais, conflitos, medos e aspirações atuais, além de se apropriar de 

diferentes estilos para dialogar com os espectadores, sempre se reelaborando. A partir do seu 

caráter renovador, o conceito de imaginação melodramática foi utilizado por Peter Brooks 

(1995) e Thomas Elsaesser (1991) no início dos anos 1970 para referir-se à constante 

atualização do melodrama, sua forma flexível e em transformação, que deixa de lado uma 

estrutura fechada de gênero e passa a existir como uma forma de ver o mundo, uma 

imaginação. Segundo Brooks, a imaginação melodramática permite um aumento na 

identificação, pois atua na subjetividade e expressa-se através de metáforas e aspectos 

simbólicos, como os elementos que compõem a própria obra, os cenários, figurinos e objetos.  

A consolidação do melodrama entre os séculos XVIII e XIX respondia às necessidades 

da subjetividade da sociedade moderna, “subjetividade esta atravessada, entre outros 

aspectos, por uma imaginação melodramática que vem a atender, como sintoma e 

instrumento, às ansiedades deste novo contexto histórico” (BALTAR, 2019, p. 99). A 

imaginação melodramática redefiniu e ajustou as regras padrões do melodrama ao atualizar 

o termo e adaptar suas características clássicas para modos mais sutis de aparição nas 

narrativas, de forma a possibilitar a intertextualidade em diferentes meios. Com isso, as 

narrativas que não são consideradas melodramas, no sentido de estarem enquadradas no 

gênero e possuírem todas suas características tradicionais, podem ser apontadas como 

estando em constante diálogo com a imaginação melodramática.  

Assim, o melodrama se torna um modo eficiente de narrar, pois consegue transpor 

valores e morais em diversas narrativas ao redor do mundo e serve como uma formulação dos 

sentidos, pois demonstra questões universais dentro de um imaginário, promove diversas 

sensações em seu público, negocia e auxilia formas possíveis de se viver em uma era em que 

tudo muda a todo momento. Em suas diversas formas adaptáveis, o melodrama conseguiu e 
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continua conseguindo mover inúmeras pessoas em diversos locais e tempos, visto que 

trabalha com as necessidades do momento e descreve os sonhos e esperanças de gerações 

distintas. O modo melodramático tenta alcançar os dramas fundamentais da vida moral e 

busca formas de expressá-los para despertar imaginários (BROOKS, 1995). O melodrama, ao 

engajar o espectador à narrativa, convida-o a fazer parte dela, assumir papéis (PIRES; 

NOGUEIRA, 2017) e compartilhar os sentimentos que estão sendo retratados.  

Para Wimal Dissanayake (1993), estudar o melodrama nas produções audiovisuais 

asiáticas permite um maior entendimento sobre a modernização do continente, de forma a 

apreciar dimensões vitais do desenvolvimento social em termos de diferença cultural, pois o 

melodrama traz à tona as estruturas mais profundas de diversas culturas. Como expressão 

criativa de muitos países asiáticos, o melodrama exemplifica “os diversos moldes da mente, 

formas de emoção, vocabulários de expressão, lógicas imaginativas e prioridades de 

valorização de diferentes culturas” (DISSANAYAKE, 1993, p. 2, tradução nossa)15, pois carrega 

as histórias e estruturas culturais de seus países, aprofunda as relações sociais e condições de 

vida dos habitantes. 

O melodrama asiático geralmente está mais ligado aos mitos, aos rituais, práticas 

religiosas e cerimônias (DISSANAYAKE, 1993), questões ainda muito comuns atualmente. 

Mesmo que as significações e formas de observar e entender o sagrado tenham mudado ao 

longo dos anos, a sua presença é recorrente no cotidiano e cultura dos cidadãos. Outro ponto 

explorado pelos melodramas asiáticos é a concepção do sofrimento e da família, pois o 

sofrimento é visto por muitas culturas asiáticas como componente da vida e essencial para o 

crescimento humano, característica que também aparece em produções ocidentais. O 

simbolismo se tornou um dos pontos fortes do melodrama japonês, tendo em vista que capta 

formas como o sobrenatural, nacionalismo, psicológico etc., transfere para a narrativa e 

levanta questões sobre o papel do sujeito na modernidade, história e vida social. Através de 

questões psicológicas, o personagem serve como uma lente para retratar as preocupações 

ideológicas e dramatizar os momentos históricos. 

O modo de narrar melodramático auxilia o engajamento com o enredo, pois se 

configura como um modo de vida, demonstra uma consciência fundamental na 

contemporaneidade, está associado às emoções acentuadas e abre espaço para a imaginação 

                                                 
15 No original: “[...] the diverse casts of mind, shapes of emotion, vocabularies of expression, imaginative logics, 

and priorities of valuation of different cultures”. 

467



 

 

do público com suas perseguições e reviravoltas. Para Martín-Barbero (1997, p. 158), o gênero 

tornou-se popular por ser o “espelho da consciência coletiva”, pois demonstrava desde a sua 

origem as emoções e experiências de uma população sensibilizada devido à Revolução 

Francesa. A ênfase na atuação e na encenação são características melodramáticas que 

apresentam os gestos como uma codificação da cultura popular, capazes de expressar até 

mais do que as palavras. Dessa maneira, o melodrama explora o imaginário coletivo, torna 

visível as matrizes culturais da qual pertence e estimula o reconhecimento, por isso, o autor o 

chama de o “drama do reconhecimento”. As produções audiovisuais herdaram traços 

melodramáticos, visto que o jeito de simbolizar o social através de metáforas e exageros 

reivindica uma resposta do público, que podem ser risadas, aflições, temores ou lágrimas. 

Levando essas questões em consideração, pensar a imaginação melodramática como 

um recurso narrativo presente nas animações japonesas faz sentido. Para Susan Napier 

(2005), o Japão contemporâneo lida regularmente com a noção de perda, tendo em vista 

todos os desastres que já presenciaram, mas a tendência para o nostálgico perante a história 

é um sentimento comum a várias culturas. Deste modo, as sociedades do século XXI estão 

carregadas de emoções e informações, e necessitam de refúgios para se apoiarem, como o 

melodrama. Contribuindo com esse raciocínio, Maureen Turim (1993) relata que o melodrama 

não representa uma verdade absoluta universal, mas retrata mitos de culturas semelhantes 

que as convocam de maneira emocional, pois a essência do ser humano é fundamentalmente 

melodramática.  

2.3 Comunicação e cultura 

Para Martín-Barbero (1997, 2004), o estudo da comunicação não está apenas nos 

meios, mas nas relações que os indivíduos fazem com eles, no modo como são utilizados e 

que possivelmente configura alguma mudança em suas rotinas. Ou seja, a maneira como se 

relacionam com os meios configura o processo de comunicação, e este está presente na 

cultura. Além das mudanças causadas nas pessoas, os meios também mudam e promovem 

novas relações com o público, que passa a ser visto não mais como passivo ou indiferente, 

mas como pessoas que possuem gostos e jeitos de consumir diferentes. Assim, para Martín-

Barbero, a comunicação é um movimento que atravessa e desloca a cultura, pois  

 

[...] o lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da 
comunicação deixa de ser meramente instrumental para se converter em 
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estrutural: a tecnologia remete hoje não à novidade de alguns aparelhos mas 
a novos modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e 
escritas, à mutação cultural que implica a associação do novo modo de 
produzir com um novo modo de comunicar que converte o conhecimento 
em uma força produtiva direta (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 229-230, grifos 
do autor). 

 

Ao refletir sobre cultura, Martín-Barbero (2000) compreendeu que ela não está 

associada apenas ao conceito sociológico de atividades, práticas e produtos relacionados à 

literatura ou às belas artes, mas também está ligada a uma noção antropológica, ou seja, às 

crenças, valores que orientam a vida, à maneira como a memória é expressada, os relatos e 

atividades. Nota-se a importância de se falar em culturas, no plural, que são diversas por causa 

das diferentes regiões, idades, gêneros e histórias. Ao observar a vida cotidiana e os usos dos 

meios, o autor entende que determinadas tecnologias e meios estão “transformando a 

sensibilidade e os modos de expressão e assim passamos a um outro nível de cultura. Estamos 

falando de cultura, não em termos de cultura de elite ou cultura popular, estamos falando de 

mutações culturais” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 158). 

Os meios de comunicação provocam transformações na sensibilidade, transmitem 

novas linguagens e conhecimento. Apesar das produções escolhidas para a pesquisa terem 

sido feitas em um país geograficamente distante do Brasil, como o Japão, o sentimento 

compartilhado pode aproximar as pessoas, criar vínculos e quebrar barreiras culturais. Ao 

consumir essas obras, percebe-se o outro, mas também se vê nesse ambiente diferente, as 

percepções se misturam. Além disso, algumas mudanças na vida cotidiana também podem 

ocorrer, como, por exemplo, indivíduos de outras nacionalidades podem começar a consumir 

e gostar de comidas japonesas, aprender a usar o hashi16 e a língua japonesa após acessarem 

produtos nipônicos. 

Ou seja, o indivíduo que conhece e consome algo de outra cultura não nega ou 

menospreza a cultura local, mas sim cria vínculos diferentes a partir da identificação. Baseado 

nas ideias de local e global, Nestor García Canclini (2008) acrescenta que as novas formas de 

se relacionar ocasionaram em mudanças nos comportamentos dos indivíduos, que passaram 

a se conectar com mais facilidade e frequência e criaram novas linguagens. Através da 

velocidade de informações e contato com outras culturas proporcionadas pela globalização, 

                                                 
16 Palitinhos (ou pauzinhos) que os japoneses (e demais lugares da Ásia) utilizam como talheres. 
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criou-se identidades que se baseiam não apenas no local, mas se formam em relação ao 

contato com as novas convivências e influências de outros locais. Deste modo, originou-se 

identidades, e até mesmo matrizes culturais, híbridas. O autor descreve que as produções 

contemporâneas cruzam o tradicional e o moderno e aproximam a comunicação entre 

culturas, característica presente nos produtos midiáticos japoneses (em especial o animê), 

que mobiliza culturas transnacionalmente. 

Com essas questões em mente, a Teoria das Mediações proposta por Martín-Barbero 

(1997; 2004; 2018) permite estudar esses fenômenos ao mudar o lugar das perguntas, 

compreender a relação entre sujeitos e meios de comunicação a partir da cultura, percebendo 

a comunicação como um processo complexo de produção social de sentido. O indivíduo 

assiste a um programa com um olhar carregado de referências, ideias, práticas, experiências 

e vontades, tem expectativas do que vai ver, portanto, reconstrói a mensagem recebida a 

partir de mediações. A partir disso, a proposta barberiana percebe a comunicação como uma 

questão de cultura, na qual é preciso rever todo o processo de mediação a partir da recepção, 

do reconhecimento e da apropriação dos usos (MARTÍN-BARBERO, 2018). Investigar os 

processos de comunicação através das mediações e dos sujeitos permite relacionar as práticas 

comunicacionais e os movimentos sociais.  

Os mapas metodológicos foram criados pelo autor para perceber as mediações a partir 

de articulações que envolvem os processos de comunicação, cultura e política (eixos centrais), 

sendo que o pesquisador poderia apropriá-los de acordo com a estratégia metodológica 

adotada em sua pesquisa. Foca-se nesta investigação no segundo mapa (Figura 01), que possui 

dois eixos: o diacrônico ou histórico de longa duração, que articula as Matrizes Culturais (MC) 

e os Formatos Industriais (FI); e o sincrônico: entre Lógicas de Produção (LP) e Competências 

de Recepção ou Consumo (CR). Entre as Lógicas de Produção e as Matrizes Culturais 

encontram-se os regimes de institucionalidade, entre as Matrizes Culturais e as Competências 

de Recepção possuem várias formas de socialidade. Já as Lógicas de Produção e os Formatos 

Industriais, estão mediadas pelas tecnicidades, e os Formatos Industriais e as Competências 

de Recepção pelas ritualidades.  
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Figura 01 – Segundo mapa metodológico das mediações 

 
Fonte: (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 16) 

 

Para Martín-Barbero (2018), esse mapa possibilita reconhecer que os meios 

constituem espaços-chave na intersecção de redes de poder e produção cultural, porém, a 

tecnologia não é o maior mediador entre as pessoas e o mundo, há outras mediações no 

processo que introduzem novos sentidos e usos sociais dos meios. A importância desse mapa 

está em perceber a complexa teia de múltiplas mediações, em que a comunicação medeia 

todas as formas de vida cultural e política da sociedade (LOPES, 2018).  

A mediação “exige pensar ao mesmo tempo o espaço da produção, assim como o 

tempo do consumo, ambos articulados pela vida cotidiana (usos/consumo/práticas) e pela 

especificidade dos dispositivos tecnológicos e discursivos das mídias envolvidas” (LOPES, 

2018). Em outras palavras e adentrando no campo da pesquisa, pode-se pensar nas mediações 

pela forma como as animações foram produzidas, levando em consideração o público e a 

cultura, o modo pelo qual as pessoas fazem uso do que foi visto e apreendido em seu 

cotidiano, as relações sociais e as particularidades do meio. No processo da recepção, a 

imagem (no caso da pesquisa, o animê) é compreendida como parte de um fluxo maior de 

mensagens e práticas. Ou seja, a teoria das mediações entende que os processos 

comunicativos são inseparáveis da dinâmica cultural e política da sociedade, considera todo o 

escopo cultural que ambienta os processos, as potencialidades técnicas dos meios de 

comunicação e os formatos das mensagens.  

O autor destaca que a palavra “transnacional” só foi ser utilizada nas ciências sociais 

recentemente e encontrou maior espaço de diálogo no campo na comunicação. Pensar em 

transnacional em obras audiovisuais aborda algumas questões sobre o conteúdo das 

produções, pois mesmo tendo origens bem demarcadas, ainda conversam 

internacionalmente com outros locais, dependendo das escolhas dos realizadores e temáticas 
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abordadas, e podem falar mais de um coletivo do que apenas do país de origem, característica 

presente nas animações japonesas. A partir do aumento da procura das obras por públicos 

diversos, especialmente ocidentais, muitos animês adotaram narrativas transnacionais que 

facilitam sua inserção nos demais países. A pesquisa parte do pressuposto de que o 

melodrama é um desses artifícios transnacionais que atuam como mediadores entre a 

produção das obras e o público, pois o modo de narrar melodramático busca estabelecer 

pontos de contato entre ambos, ao abordar questões que podem ser assimiladas por qualquer 

pessoa.  

Os mangás e as animações japonesas destacam temas comuns ao redor do mundo, 

como a lealdade, amizade, relacionamentos e coragem, de forma criativa e mais livre do que 

algumas produções ocidentais. A imaginação melodramática inserida em narrativas japonesas 

(mangás e animês) eleva as questões subjetivas próprias do país, mas também aciona assuntos 

identificáveis em outros locais. Pensar a transnacionalidade junto com a teoria das mediações 

pode-se estabelecer discussões sobre a produção e o consumo dos animês, observando o eixo 

sincrônico para perceber as características melodramáticas sendo incorporadas para mediar 

essa relação produtor-receptor.  

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, que, segundo Martino (2018), são 

estudos que se preocupam mais com os significados que estão presentes nas ações humanas, 

pois nada “no ser humano é por acaso, assim como nada é fruto de uma relação totalmente 

determinada de causa e efeito. Por isso, nas pesquisas qualitativas o objetivo principal é 

compreender as ações humanas, não explicá-las” (MARTINO, 2018, p. 99, grifo do autor). As 

ações humanas não podem ser vistas ou reduzidas a apenas uma única concepção ou causa, 

pois estão ligadas a vários fatores que muitas vezes não podem ser explicados, e a pesquisa 

qualitativa “lida com o universo da subjetividade, das motivações e elementos pessoais de 

alguém que, naquele momento, participa da pesquisa” (MARTINO, 2018, p. 99). 

Os instrumentos (ou técnicas) são partes práticas do método, refere-se ao modo como 

os dados serão obtidos (MARTINO, 2018) e auxiliam na construção do conhecimento 

científico. Esta pesquisa utilizará o levantamento bibliográfico (STUMPF, 2005) e a realização 

de grupos de discussão (GASKELL, 2003; WELLER, 2006) como instrumentos. A pesquisa em 

bibliografias acompanhará toda a pesquisa, guiará as investigações e promoverá diálogos 
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teóricos com autores que possam contribuir com as reflexões que surgirão no percurso. Desta 

forma, permite a revisão e aprofundamento de conceitos e teorias, como os estudos culturais, 

mediações, imaginação melodramática, transnacionalidade, dentre outros. 

Por ser um aprofundamento da pesquisa anterior, na qual apontou-se características 

melodramáticas em obras japonesas que auxiliaram a dramatização de suas narrativas, a tese 

pretende entender como as pessoas que consomem animês percebem as características 

melodramáticas nas narrativas e como a imaginação melodramática contribui para a 

aproximação com a cultura japonesa. Assim, propõe-se uma abordagem metodológica com 

inspirações etnográficas para construir dados junto com os colaboradores da pesquisa, 

conhecendo-os e percebendo suas interações e experiências. A etnografia consiste em uma 

pesquisa de campo mais prolongada, em que o objetivo dos pesquisadores é conhecer 

profundamente um determinado grupo, mergulhar no seu cotidiano, saber o que fazem, 

tentar compreender suas razões, sentimentos e emoções, entender sua cultura em um 

sentido mais amplo (MARTINO, 2018).  

Desta forma, o modo etnográfico de olhar para a pesquisa auxilia o pesquisador a 

entender um comportamento, e não a fazer generalizações. O intuito da pesquisa em 

conversar com quem assiste animê é perceber como consomem as animações japonesas, se 

apropriam e produzem sentidos. Trata-se de apreender se as características da imaginação 

melodramática são uma das responsáveis pela preferência dos participantes por animês e 

como se aproximam e adequam componentes da cultura japonesa. Para tanto, as discussões 

serão articuladas em volta de assuntos que fazem os colaboradores a falarem de suas 

animações japonesas favoritas, cenas que foram impactados, características que mais gostam, 

hábitos que passaram a ter por influência das obras e demais questões que revelem as 

percepções desse público sobre os animês e a imaginação melodramática.  

Isto posto, a Teoria das Mediações, com uma perspectiva cartográfica (MARTÍN-

BARBERO, 1997, 2004, 2018), orienta a pesquisa para uma percepção ampla dos fenômenos 

comunicativos e culturais, aponta para os modos pelos quais os indivíduos se apropriam dos 

meios e criam formas de incorporá-los ao dia a dia, como uma resposta para o que foi visto. 

Essa concepção promove um olhar para o novo, a ressignificação e ampliação de conceitos e 

noções, de modo a abrir o pensamento para interpretações ou reinterpretações que entrem 

em ressonância com os participantes da pesquisa (LOPES, 2018). Propõe-se uma atitude 
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transdisciplinar, o cruzamento de ideias, autores e conceitos para entrelaçar referências e 

produzir novas percepções.  

Para tanto, o segundo mapa de Martín-Barbero (Figura 01) foi selecionado para 

integrar o estudo, pois tem como objetivo estudar a cultura a partir da comunicação, ou seja, 

as mediações comunicativas da cultura, e permite analisar qualquer fenômeno social que 

relaciona comunicação, cultura e política, articulando a mídia, as mensagens, receptores, 

produtores e a cultura (LOPES, 2018), pois as mediações são processos que configuram e 

reconfiguram tanto a lógica da produção quanto dos usos. Dentre as possíveis relações entre 

as mediações presentes no mapa, interessa para a pesquisa o eixo sincrônico, que articula as 

lógicas de produção e as competências de recepção, pois parte-se da ideia de que a forma 

como os animês são produzidos utilizando a imaginação melodramática e elementos 

transnacionais consegue atingir e encantar os espectadores. Também é possível perceber a 

validação ou não dos conteúdos, a interação e aceitação do público que determinam a 

continuidade ou não de suas produções, como serão constituídos e produzidos pelos estúdios 

(pensando nas animações japonesas).  

Entre as lógicas de produção e as competências de recepção tem-se os formatos 

industriais, que foi observado na dissertação, onde atentou-se para o próprio animê, sua 

construção narrativa e demais características. Os formatos continuam sendo importantes para 

a investigação atual por levantar questões como: “Se ao olhar para os filmes investigados 

anteriormente pôde-se perceber a imaginação melodramática sendo utilizada, quais os 

sentidos que os indivíduos adquirem ao vê-los?”. Dessa maneira, o modo como as pessoas 

dialogam com o formato, criam e apropriam sentidos, é fundamental para o desenvolvimento 

da pesquisa, pois a noção de circuito mostra que não é só o formato que reflete na recepção 

do conteúdo, mas a própria recepção reflete na produção dos formatos. O consumo de animê 

é um ponto de contato entre as culturas e levanta questões sobre a construção identitária dos 

fãs e de ritualidade (mediação sobre os rituais de consumo) ao adaptarem os sentidos 

adquiridos para o seu cotidiano.  

Utilizar o mapa como um procedimento metodológico e observar o eixo sincrônico 

permite pensar a associação entre a produção e recepção, entendendo-as como parte de um 

circuito articulado que não tem um ponto de partida, pois ambas se refletem, a comunicação 

é um processo que acontece nas trocas e o sentido ocorre nesse circuito. A imaginação 

melodramática aparece como uma mediação entre as obras e os espectadores, pois através 
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de expressões e emoções exageradas, evidencia questões do cotidiano, o que reverbera na 

produção, e os fãs de animê se reconhecem nessas obras por possuírem valores comuns, que 

os aproximam e mobilizam as culturas transnacionalmente. 

4 CONSIDERAÇÕES 

O artigo parte de uma pesquisa em andamento, que tem como propósito principal 

avançar nos estudos sobre a imaginação melodramática em animações japonesas. A questão 

problema do trabalho evidencia o que se pretende descobrir, uma vez que pressupõe que as 

animações japonesas utilizam características melodramáticas como estratégia narrativa para 

alcançar indivíduos de culturas diferentes, tornando as obras mais acessíveis. Para tanto, 

verificar-se-á a partir de discussões com espectadores brasileiros de animê como eles 

percebem e apropriam o que veem.  

A fim de atingir seus objetivos, a investigação parte de uma abordagem qualitativa, 

que utilizará como instrumentos metodológicos o levantamento bibliográfico e a realização 

de grupos de discussão. A metodologia possui inspirações etnográficas, tendo em vista que a 

intenção é construir dados junto com os colaboradores da pesquisa, e utilizará a Teoria das 

Mediações de Jesús Martín-Barbero, para apontar os modos pelos quais os indivíduos se 

apropriam dos animês e os incorporam no seu dia a dia, enfatizando que se trata de um 

público brasileiro consumindo produtos culturais japoneses. Tem-se como ponto de partida o 

eixo sincrônico do segundo mapa das mediações, que articula as lógicas de produção e as 

competências de recepção, como um caminho para entender a relação entre a forma como 

os animês são produzidos e a recepção dos seus consumidores, destacando a característica 

circular dessa mediação, em que não é apenas o formato que reflete na recepção do 

conteúdo, mas a própria recepção reflete na produção dos formatos. 

O animê é um dos produtos mais populares da cultura japonesa, pois movimenta a 

indústria audiovisual e é amplamente consumido por outros países, principalmente 

ocidentais. Apesar de transparecerem seus costumes, cultura e ideais, as animações nipônicas 

mostram uma pluralidade de aspectos que abrangem diferentes nações e se tornam 

chamativas para os diversos públicos, elas expressam as esperanças e pesadelos do mundo 

contemporâneo e as identidades em constante transformação. Partindo disso, nota-se que as 

características clássicas do melodrama não dão conta da sua profundidade e, por isso, 

escolheu-se observá-las a partir da imaginação melodramática, que acompanha as 
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necessidades do momento e mostra que ainda existem valores nos quais as pessoas podem 

se amparar. Porém, ressalta-se que a popularidade do melodrama e o dos animês não significa 

que são superficiais, apenas que conseguiram ser criativos o suficiente ao ponto de 

alcançarem muitas pessoas. 

Assim, a proposta de estudar as características melodramáticas nos animês a partir das 

mediações se mostra uma alternativa interessante para pensar aspectos que vão além dos 

conteúdos midiáticos, introduzindo as questões culturais envolvidas, o modo como as pessoas 

veem as obras, se identificam e fazem ressignificações, e a forma como o melodrama facilita 

esse processo. Por ser uma pesquisa em andamento, tem-se a compreensão que novos 

desdobramentos e questões podem surgir, ocasionando em mudanças no planejamento para 

seu aperfeiçoamento. Há muito a ser explorado e aprendido, assim como o campo de 

investigação também precisa ser definido. Porém, o esforço deste artigo consiste em 

apresentar o que está sendo estudado e o que será feito, com o intuito de contribuir e debater 

com outras pesquisas. 
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GT 7 – Imagens e as Performances Culturais

 REFLEXÕES SOBRE A CIRCULAÇÃO E DESLOCAMENTO DE IMAGENS DE PROTESTOS
SOCIAIS: UM OLHAR PERFORMÁTICO SOBRE O MOVIMENTO MÃES DE MAIO

Maurício Reis Araújo1

Ana Rita Vidica2

RESUMO

Pelo presente trabalho busco refletir sobre os deslocamentos de sentido e o processo de circulação
de imagens de protestos sociais, em específico o movimento social brasileiro intitulado Mães de
Maio, buscando entender o caráter performático das imagens para comunicarem algo. Mães de Maio
é um grupo de mães enlutadas da cidade de São Paulo que buscam a reparação da memória dos
filhos e almejam transformações sociais. O movimento foi fundado no ano de 2006, após uma série
de assassinatos cometidos pelo Estado Brasileiro em retaliação às ações violentas da organização
criminosa Primeiro Comando da Capital, principalmente na cidade de São Paulo.  Para pensar o
objeto imagem, utilizei algumas imagens produzidas pelo movimento e que estão presentes nos
protestos que elas realizam nas ruas. Como primeiro aporte teórico, tenho como referência a autora
Gillian Rose (2016), que entende que as imagens possuem portas de entrada para o mundo e uma
delas é a porta de entrada da Circulação. A reflexão segue ancorada no pensamento dos autores Ana
Maria Mauad (2014), que trabalha relação de imagem e mundo visível, Judith Butler (2018) e Michel
Foucault (2013) que pensam o espaço público. Perpasso por uma breve discussão sobre a
necessidade do Estado Brasileiro em encobrir a violência, quando cometida por seus agentes de
segurança. Para pensar o que as imagens podem comunicar, acrescenta-se o pensamento do autor
Georges Didi-Huberman (2012), onde faz-se uma associação de imagens de álbuns de família,
documentos de identidade e as imagens do movimento Mães de Maio. Tem-se como resultado a
ideia de que a circulação ou performance de imagens com os corpos das mães é um dos pilares
fundamentais das imagens do movimento, pois é na circulação que as imagens se constituem, que
seus sentidos mudam, abrem espaço para transformações sociais e até mesmo produzem o local de
transformação.

Palavras-chave: Circulação; Imagens; Movimentos sociais; Corpo; Documento.

REFLEXIONES SOBRE LA CIRCULACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE IMÁGENES DE PROTESTAS
SOCIALES: UNA MIRADA PERFORMÁTICA AL MOVIMIENTO MADRES DE MAYO

RESUMEN
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Para el presente trabajo busco reflexionar sobre los desplazamientos de sentido y el proceso de
circulación de imágenes de protestas sociales, en particular del movimiento social brasileño Mães de
Maio, buscando comprender el carácter performativo de las imágenes para comunicar algo. Mães de
Maio es un grupo de madres en duelo de la ciudad de São Paulo que busca reparar la memoria de sus
hijos y apuntar a transformaciones sociales. El movimiento fue fundado en 2006, luego de una serie
de asesinatos cometidos por el Estado brasileño en represalia por las acciones violentas de la
organización criminal Primeiro Comando da Capital, principalmente en la ciudad de São Paulo. Para
pensar el objeto imagen, utilicé algunas imágenes producidas por el movimiento y que están
presentes en las protestas que realizan en las calles. Como primer aporte teórico, me refiero a la
autora Gillian Rose (2016), quien entiende que las imágenes tienen puertas de entrada al mundo y
una de ellas es la puerta de entrada a la Circulación. La reflexión sigue anclada en el pensamiento de
los autores Ana Maria Mauad (2014), que trabaja sobre la relación entre imagen y mundo visible,
Judith Butler (2018) y Michel Foucault (2013) que piensan sobre el espacio público. Hago una breve
discusión sobre la necesidad del Estado brasileño de encubrir la violencia, cuando es cometida por
sus agentes de seguridad. Para pensar qué pueden comunicar las imágenes, se suma el pensamiento
del autor Georges Didi-Huberman (2012), donde se hace una asociación de imágenes de álbumes
familiares, documentos de identidad y las imágenes del movimiento Mães de Maio. El resultado es la
idea de que la circulación o performance de imágenes con los cuerpos de las madres es uno de los
pilares fundamentales de las imágenes en movimiento, porque es en la circulación que se constituyen
las imágenes, que sus significados cambian, abren espacio para las transformaciones sociales, e
incluso producir el lugar de la transformación.

Palabras llave: Circulación; Imágenes; Movimientos sociales; Cuerpo; Documento.

1 INTRODUÇÃO

O sofrimento materno pela ausência de um filho é algo enraizado na natureza e que

se constituiu ao longo da história, principalmente pela religião cristã, como algo de extrema

comoção. Existem, inclusive, diversas denominações na igreja católica para Maria, mãe de

Jesus na tradição Cristã, que tem o papel de representar o sofrimento materno. É o caso de

Nossa Senhora das Dores, por exemplo.

Para além da religião como base de referência da dor materna, a noção de sofrimento

mais próxima que temos, na América Latina, talvez seja das Mães da Praça de Maio,

movimento de mães que buscavam seus filhos durante o período da ditadura na Argentina

nos anos 1970.

Em 2006, também no mês de maio e agora no Brasil, surge o movimento Mães de

Maio. Fundado por Débora Maria da Silva, o movimento busca a justiça às vítimas do Estado

Brasileiro. Débora é mãe da vítima Edson Rogério Silva dos Santos (Figura 01), morto aos 29

anos em uma abordagem policial. Ainda no velório, Débora percebeu semelhanças nos

relatos sobre as mortes de outras vítimas da mesma noite. Na busca por punir quem vitimou
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seu filho, ela reúne mães que também perderam os filhos de formas semelhantes e funda o

movimento. As vítimas são principalmente homens, de classes sociais mais pobres que

tinham ou não ligação com as rebeliões nas penitenciárias de São Paulo em 2006. Apesar de

ser intitulado Mães de Maio, o movimento também conta com pais que também buscam

filhos desaparecidos ou que lutam por justiça pelos filhos mortos pelos agentes de segurança

do Estado Brasileiro.

Figura 1: Débora segura a CNH do seu filho

Foto: Yasuyoshi
Fonte: Chiba/AFPhttps://www.redebrasilatual.com.br/revistas/2013/03/cidadania-11/

A violência, quando cometida pelo Estado, tende a ser invisibilizada. E essa

perspectiva é fundamental para entendermos os motivos pelos quais as imagens terão papel

fundamental nos protestos. Conforme escreve Dieguéz:

Se, como argumentam antropólogos, historiadores e psicanalistas, a
cultura ocidental tem procurado cada vez mais silenciar e invisibilizar
a morte e o luto, o problema se agrava quando se trata de espirais de
mortes violentas nas quais o Estado tem alta responsabilidade.
Nesses casos, ignorados ou não resolvidos pela justiça, a tendência
social é falar o menos possível sobre morte e luto, agir como se nada
tivesse acontecido; com exceção dos movimentos empreendidos por
ativistas e lutadores sociais. O direito de lamentar em circunstâncias
de guerras sujas e manipuladas como as que vivemos na América
Latina, é atravessado hoje pelas vicissitudes do corpo em um tempo
em que acabar, desfazer e desaparecer a anatomia humana se
manifesta como o propósito maior. (DIÉGUEZ, 2020, p. 209).
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Para que não haja o esquecimento, o desaparecimento destes corpos e que se

evoque a presença dessas ausências, conforme escreve Diéguez, como forma de protestarem

por justiça, os integrantes do movimento deslocam imagens de álbuns de família ou

documentos das vítimas para as ruas em forma de cartazes, bandeiras, estampas de

camisetas dentre outros suportes. Essas imagens circulam entre e com as mães nas ruas.

Figura 2: Mães de maio na rua

Fonte: Mães de maio: do luto à luta. 2006.

A presença de imagens em protestos, de certa forma nos remete aos vexilos romanos,

uma forma antiga dos estandartes de guerra. Podemos pensar em brasões em velas de

embarcações, escudos, bandeiras dentre outros que nos fazem notar a imagem relacionada a

ideia de um combate. Não ficando restrito ao pensamento europeu e concebendo as

pinturas corporais de guerra em tribos diversas como representações visuais, a imagem

sempre está neste sentido. Se antes as imagens representavam um governo, uma

representação de força, de conquista dos vivos ou em saudosismo aos seus considerados

bem feitores, agora, no Movimento Mães de Maio, elas evocam a presença dos mortos, sem

perder seu simbolismo de enfrentamento e busca.

O objeto de análise deste trabalho é a circulação das imagens desse movimento em

espaços públicos, não exatamente o registro desses atos de protesto, ainda que possuam sua

relevância para construção de significados. Ou seja, a circulação do conjunto de fotografias,

cartazes, banners, dentre tantos formatos. Essas imagens são aqui citadas em um sentido

amplo de representação visual, não somente uma fotografia. Pretende-se refletir sobre como
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as imagens mudam seus significados ou intenções não só por mudarem de espaço ou mídia,

mas como hipótese, elas o fazem pela performance com o corpo de quem a transporta.

Para se constituírem enquanto dispositivo e força de transformação, as imagens nos

protestos circulam. A ideia de circulação de imagens, aqui presente, tem como referência o

conceito metodológico de Portas de Entradas da autora Gillian Rose (2016). Para Gillian Rose,

as imagens possuem portas pelas quais elas se fazem e se comunicam com os seus

espectadores.

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?3 (ROSE, 2016, p.35).

Portanto, fica evidente a necessidade de pensar sobre o movimento que as imagens

fazem, levando em conta quais são os fatores e agentes desse movimento. Pois, é a partir de

uma visão clara sobre a realidade dessas famílias que entendemos como todo este processo

é construído. As fotografias de álbuns de família e de documentos como o registro geral, são

a base na reflexão sobre movimento neste trabalho, pois são elas que são convertidas em

outras mídias ou ocupam outros suportes nessa circulação. Conforme Alves (2019);

O álbum de família e suas variações é colocado, inicialmente, através da
conceituação teórica sobre o álbum de família proposta por Armando Silva (2008,
p.24), para ele há pré-requisitos para a concepção de um álbum de família, ou seja,
três pilares constitutivos, que vão do “sujeito representado” (a família e suas várias
formas e sujeitos), passam pelo “meio visual de registro” (a foto, o retrato e outros
objetos simbólicos ) e chegam à “técnica de arquivo” (álbum impresso ou outra
mídia em que se queira armazenar ) que somados resultam em uma “condição
narrativa”, ou seja, o que se conta com o álbum por meio de imagens, legendas e
narrativas orais. (ALVES, 2019).

O meio visual do registro deixa claro que, apesar deste trabalho citar o termo álbum

de família, essa noção é algo mais amplo. O termo álbum de família neste trabalho é tanto

um conjunto de materialidades (fotografias reveladas e impressas em diferentes materiais e

que habitam diferentes suportes), quanto o próprio álbum como é comumente imaginado,

com capa e páginas em que estão as fotografias. Por outro lado, e também acompanhando

as mães nos protestos, existem as imagens provenientes de fotografias de documentos. E, a

3 Tradução livre do autor: Pensar esse movimento como um local de circulação é focar em como e onde esse
movimento acontece. 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.35).
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noção de fotografia de documento é a de qualquer fotografia que foi em algum momento

pensada e produzida para fazer parte da formalidade, identificação dos sujeitos em um

registro oficial (registro geral, reservista, ficha criminal dentre outros).

Diante da percepção das imagens presentes nas ações no Movimento Mães de Maio,

retratos extraídos de álbuns de família e/ou documentos de identificação, pergunta-se como

ocorre esse processo de circulação de imagens no interior desse movimento? Para discutir

essa questão, passamos a refletir sobre como as imagens circulam, o que fazem na

circulação, onde circulam e como cruzam-se entre si, a fim de perceber aspectos

performáticos envolvidos nesse processo.

2 COMO AS IMAGENS CIRCULAM?

O deslocamento de imagens e todos os processos que envolvem sua criação são

indispensáveis para sua compreensão e interpretação. A imagem que sai do álbum de família

ou do registro de identidade não aparece nas ruas em um passe de mágica. É preciso ter algo

que preceda a sua presença nas ruas, mas que não antecede a produção da fotografia. Esse

entre, neste caso específico, é a ação dos agentes de segurança do estado que, com ou sem

intenção, tiram a vida de jovens de classes sociais e econômicas mais baixas. Conforme já

citado neste trabalho, também existe um fator que não vem das mães, que é a tentativa do

Estado de invisibilizar a violência quando esta é cometida por seus agentes. Então, o primeiro

movimento na circulação dessa imagem está naquilo que está entre sua produção e aquilo

que ela passará a ser, que nada mais é do que a motivação diante do crime.

É válido ressaltar que, essas imagens que ainda não sofreram uma ressignificação,

não são prontas e acabadas. Significação da imagem é aquilo que ela representa para quem

vê, dentro do seu micro espaço de circulação. Posso exemplificar pensando em uma

fotografia em algum espaço de festas de casamento de uma comunidade. Se alguém daquela

vizinhança ver no álbum de alguma família da mesma comunidade aquela fotografia, ele irá

associar que, mesmo que o dono não diga nada, aquela fotografia provavelmente foi tirada

em um casamento no determinado local de comum convívio. Claro, se a fotografia tiver

elementos que levem a essa conclusão. Conforme escreve Ana Maria Mauad (2014);
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No caso da fotografia, há uma identificação automática entre objeto-mundo e o
objeto-imagem. A fotografia realiza a mediação entre sujeitos históricos e o mundo
visível – o mundo que se formata nas memórias, elaboradas por meio das imagens
fotográficas –, uma forma histórica para dar forma ao mundo como imagem. As
imagens não existem no mundo, precisam dos meios para existir. (MAUAD, 2014, p.
116).

Sendo assim, as imagens que vão às ruas não são a mesmas imagens dos álbuns

fotográficos ou de registro de identidade. A questão aqui não é encontrar uma significação

pura da imagem, o seu real, mas refletir sobre como ela vai modificando-se e performando

conforme ela circula, em especial nos protestos. Vale lembrar que tais imagens já podem ter

circulado de diferentes maneiras antes de serem expostas nas ruas. Uma troca de fotos entre

familiares, uma vizinha que tinha uma fotografia em que o filho da outra vizinha aparecia,

são exemplos de como as imagens podem circular. Porém, como esse é um dado não

acessível, é preciso estar nesse exercício de pensar sua circulação pressupondo que a

imagem pertencia à família ou a vítima. Mauad (2014) escreve:

Do ponto de vista antropológico, a fotografia revelaria uma experiência social,
estética e existencial dos sujeitos com o mundo – não se trata de discurso, mas de
uma forma ótica de dar a ver o mundo com maior precisão visual que os nossos
olhos (MAUAD, 2014, p. 118).

Sem cair em preconceitos, o que Mauad escreve é que a fotografia tem a capacidade

de, através dos seus elementos visuais e materiais, nos revelar a condição social de uma

pessoa.

Como segundo movimento de circulação da imagem de protesto, está a sua

catalogação ou edição por parte dos familiares das vítimas. Qual imagem representará

melhor quem faleceu? Qual tem mais qualidade imagética? São esses, dentre outros

critérios, que o familiar poderá fazer sua catalogação. Um terceiro movimento possível para

pensarmos é a edição da pessoa e equipamento que juntos farão as impressões, colagens,

pinturas de cartazes dentro tantas possibilidades.

Há então toda uma movimentação entre pessoas e fotografias. Ir à gráfica, buscar ou

receber essas imagens que serão utilizadas nas ruas, planejar os locais em que farão a

ocupação, pensar em transporte etc. Logo, o quarto movimento é basicamente a logística e

planejamento.
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O quinto movimento da imagem é a sua caminhada junto com as mães que

protestam. É preciso ter um corpo que as levem, daí o seu caráter de performance4 do

mesmo modo que os guerreiros indígenas com suas pinturas corporais ou os estandartes de

guerra. O quinto movimento da imagem é o ato da imagem agir com e para os corpos, tanto

dos presentes quanto dos ausentes. Tento pensar, no próximo tópico, em o que as imagens

fazem na circulação. Para isso é preciso estar aberto a uma prosopopeia da imagem.

2.1 O QUE AS IMAGENS FAZEM NA CIRCULAÇÃO?

Ao performarem com os corpos no espaço público, as imagens ardem5 e fazem as

chamas da indignação e busca por justiça arderem novamente. Mais do que isso, as imagens

são, em certa medida, também sujeitos e equipamentos. Para entender, traço o paralelo com

a fala da antropóloga Jacqueline Moraes Teixeira ao referenciar a autora Judith Butler ao

dizer que “A materialidade fundamental da aliança é o corpo. O corpo é sujeito, pois age e é

equipamento, pois permite a ação de alguém em aliança. A multidão nos permite enxergar o

corpo nessas duas dimensões (TEIXEIRA, 2018).

A imagem (figura 3) abaixo em que há uma fotografia na roupa da mãe, é uma síntese

da imagem que age com o corpo e que permite o corpo agir com ela. Age com o corpo, no

sentido literal do material e age de uma forma simbólica, trazendo a presença do filho. Age,

também, permitindo o corpo a agir, a fazer parte através das roupas estampadas, legitimam

a dor através da ideia de mãe que carrega o filho.

As imagens nos protestos das Mães de Maio se fazem no movimento, em sua

circulação. Não é apenas uma circulação de imagens, mas são imagens que ganham novos

significados pelo local e movimento com os corpos. E, esses corpos, são tanto os de quem

exibe as imagens quanto de quem as assistem e dos corpos ausentes.

5 Referência a Didi-Huberman (2013) em seu artigo “Quando as imagens tocam o real”.
“Assim, podemos propor esta hipótese de que a imagem arde em seu contato com o real. Inflama-se, e nos
consome por sua vez”.

4 A palavra performance está relacionada aqui ao trabalho “Atos Performativos e Constituição de Gênero: Um
Ensaio em Fenomenologia e Teoria Feminista”, onde a autora Judith Butler percebe a performance enquanto
um ato repetido que constitui um gênero.
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Figura 3: Mães de Maio

Fonte: Olivia Soulaba/Mães de Maio.

2.1.1 ONDE AS IMAGENS CIRCULAM?

As imagens dos jovens mortos circulam pelos corpos de suas mães que se

movimentam nas ruas. É na rua que passamos a circular, a fim de compreendê-la

conceitualmente. Pois, o espaço não é algo dado, assim como as imagens. Ao escrever que as

imagens circulam nas ruas, o conceito de rua também se torna algo amplo, abarcando

praças, canteiros centrais, rotatórias etc. Mas esses espaços físicos são construídos

culturalmente. Tenho como referência, duas dimensões do espaço. A primeira é a de

heterotopia, do filósofo Michel Foucault (2013) e a segunda é a noção de espaço público, da

autora Judith Butler (2018).

Para entender o conceito de heterotopia, de Foucault, também temos que pensar na

noção de utopia e distopia. Utopia é um não lugar. Ou, pelo menos, um lugar não tangível e

idealizado. A distopia também é um não lugar, mas é um não lugar idealizado negativamente,

onde a decadência da humanidade é a base de sua existência. Se por um lado temos o real e

do outro essas duas noções, entre eles há um terceiro o qual Foucault chama de heterotopia.

Pois bem, sonho com uma ciência - digo mesmo uma ciência - que teria por objeto
esses espaços diferentes, esses outros lugares, essas contestações míticas e reais do
espaço em que vivemos. Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso
reservar esse nome para o que verdadeiramente não tem lugar algum, mas as
hetero-topias, espaços absolutamente outros; e, forçosamente, a ciência em
questão se chamaria, já se chama “heterotopologia” (FOUCAULT, 2013, p. 20-21).
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A heterotopia é o “outro lugar”. Ou seja, podemos simplificar escrevendo que é o

significado que damos ou que nos dão sobre um espaço. Ele exemplifica citando um espelho,

local onde nos olhamos e que reflete o espaço em que estamos, porém aquele espaço do

espelho não é real, apesar de ter sua localização. Foucault também cita como exemplo os

fundos de quintais onde as crianças brincam e ali dão outro significado para aquele lugar. Dar

significado não é só nomear, mas viver aquele espaço como outro. “Em geral, a heterotopia

tem como regra justapor em um lugar real vários espaços que, normalmente, seriam ou

deveriam ser incompatíveis” (FOUCAULT, 2013, p. 24).

Acrescento o conceito de espaço público da autora Judith Butler (2018, p. 53) “O

“verdadeiro” espaço está, então, “entre as pessoas”, o que significa que assim como

qualquer ação acontece em um lugar localizado, ela também estabelece um espaço que

pertence à aliança propriamente dita”.

Para a autora, o espaço público é e acontece na relação entre pessoas. No próprio

encontro de pessoas, já está tendo uma localização. Logo, uma relação produz uma

localidade. “Em outras palavras, esse espaço de aparecimento não é um local que pode ser

separado da ação plural que leva a ele; não está fora da ação que o invoca e o constitui.”

(BUTLER, p. 87). Então, não podemos pensar o espaço de circulação de imagens como algo

pré-discursivo. A rua é tanto o que pensamos sobre ela, quanto o que ela se torna quando

nela, em relação, estamos.

Em primeiro lugar, ninguém mobiliza uma reivindicação para se movimentar e se
reunir livremente em assembleia sem se mover e se reunir em assembleia com
outras pessoas. Em segundo lugar, as praças e as ruas não são apenas o suporte
material para a ação, mas são, em si mesmos parte de qualquer consideração sobre
uma ação pública corporal que possamos propor. (BUTLER, 2018, p. 81)

Butler nos faz entender que na motivação, na dor compartilhada das mães já é

produzida uma localização. Apesar do senso comum em ver a rua apenas como um local

de trânsito, ela é uma heterotopia na medida em que pode ser o lar de uma pessoa em

situação de rua, pode ser um dispositivo para protestos sociais, um espaço para um show

ou performance. A rua carrega também uma noção de espaço público. E como assinala

Butler (2018), espaço público está na relação com o outro e essa relação não é neutra,

não se escolhe com quem se relacionar, são condições que levam a isso.

A rua é então o lugar onde a visibilidade das imagens torna possível a realização

da ânsia das mães, pois é nela que é produzida uma localidade não só entre as mães, mas
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entre as mães, as imagens e quem as vê. A imagem abaixo sintetiza a maneira como as

mães de maio percebem a rua enquanto local de se fazerem ouvidas através da voz dos

seus filhos mortos.

Figura 4: Faixa das Mães de Maio

Fonte: Ponte.org; 2021.

2.2 COMO AS IMAGENS CIRCULAM NO PRÓPRIO CRUZAMENTO?

As imagens também circulam para além da materialidade, elas circulam e deslocam

quanto aos seus significados. Isso fica mais evidente quando utilizamos a proposta

teórico-metodológica de Didi-Huberman (2013) de cruzamento de imagens. Para isso, irei

traçar semelhanças com fotos de álbuns de família ou de documentos, com uma imagem da

bandeira do movimento na rua.

Conforme Didi-Huberman reflete (2012), esse método de cruzar imagens exige

imaginação e nossa imaginação do que sejam as coisas é atravessada pelo meio em que

vivemos. Isso significa escrever que há elementos nas imagens, na mesma perspectiva de

Mauad (2014), que faz com que nossa imaginação deduza os seus significados.
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Figura 5: Bandeira das Mães de Maio

Fonte: Ponte.org; 2021.

Observemos a imagem abaixo de um documento. A postura, enquadramento, fundo

branco nos fazem perceber que a imagem foi pensada para pertencer ao documento, pois é

o de costume, fotos de documentos costumam obedecer a essas convenções. E essa

identificação visual é tamanha, que é possível vermos apenas a fotografia, sem o papel do

registro e deduzirmos que se trata de uma fotografia de documento. E a julgar pelas

vestimentas e posição da pessoa fotografada, já poderíamos avaliar como sendo para outras

finalidades.

Figura 6: Registro geral

Fonte: Imagem produzida pelo autor. 2022
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Ao ampliar a imagem (figura 5), algumas semelhanças com o que concebemos como

fotos de álbum de família ou de documentos já emergem do mesmo modo do exemplo da

imagem (Figura 6) acima. O recorte abaixo é um exemplo. Proponho que o leitor observe a

imagem e tente deduzir qual fotografia é de um álbum de família e qual é de algum

documento.

Figura 7: Recorte da bandeira das Mães de Maio

Fonte: Recorte do autor. 2022.

Conforme citado, não é possível para o público que vê as imagens presentes no

protesto, a quem pertencem as imagens ou quem são as pessoas das imagens. No entanto,

nossa imaginação que é atravessada pelo meio, por essas convenções, nos fazem pré-julgar

quem são as pessoas das imagens e a quem elas pertencem.

A pessoa da esquerda está sorrindo, logo pressupõe-se um momento de

descontração, sua posição na fotografia não está de acordo com a finalidade de ser uma

fotografia de documento. Dá para perceber que é à noite, deduz-se que seja algum tipo de

comemoração. Por estar um pouco curvado, deduz-se que ele estava dividindo espaço com

mais pessoas na fotografia.

Na fotografia da direita a pessoa está enquadrada nos padrões de fotografias de

documentos, há um cuidado estético com a iluminação, diferente da fotografia da esquerda.

Sua expressão é séria, provavelmente o momento exigia essa formalidade.

A relação do que elas aparentam e do que eu pressuponho passa pelo que

Didi-Huberman (2012) escreve sobre nossa imaginação não ser neutra em relação ao nosso

meio. E, provavelmente, é essa construção imagética do que é ser um bandido que causou a

morte desses jovens. Ainda acrescento o pensamento de Diéguez (2020), para explicitar

como a imaginação é atravessada não só por informações, mas também pela falta delas.
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O excesso de mortes violentas, desaparecimentos forçados, mutilações e destruição
de corpos a ponto de perder a identidade, é uma trágica realidade que marca
muitos países latino-americanos. Essa situação não afeta apenas a vida dos
familiares envolvidos, mas também atravessa o tecido social e simbólico,
desestrutura hábitos, comportamentos e tradições. (DIÉGUEZ, 2020, p. 201)

A citação de Diéguez nos faz retomar a necessidade de haver a presença das imagens

nas ruas para que as Mães de Maio alcancem seus objetivos. Pois, a imaginação de quem

assiste aos protestos não tem como repertório a face humanizada desses jovens e sim a

construção que o Estado produz para justificar suas falhas. A circulação de imagens que

permitem as mães a agirem, é a mesma circulação que permite o surgimento do preconceito

e racismo que causa a morte desses jovens inocentes. A forma como as imagens de pessoas

consideradas perigosas é construída e como essas imagens circulam nas mídias, possuem a

mesma força, talvez força maior, pois as Mães de maio são poucas6 comparadas a potência

de alcance das mídias.

Saindo da ampliação, volto para a imagem como um todo. Cruzando-as entre si e

formando essa grande bandeira, as fotografias formam uma única imagem repleta de

fotografias, texto, ilustração etc. Cada fotografia pode ser interpretada individualmente e no

cruzamento na própria bandeira, já emerge algo novo, que transcende o álbum de família e

as fotografias de documento, podendo, inclusive se opor aos seus significados originais,

respectivamente, marcar um momento doloroso e marcar uma ausência.

A grande imagem com as mães que a carrega, diz algo que não estava no campo da

pressuposição citada, agora já fica evidente que as fotografias foram colocadas juntas com

um propósito. Logo, as imagens do movimento Mães de Maio têm por excelência a

necessidade de circularem para serem interpretadas como um dispositivo de mudanças

sociais. Existe uma ideia de ação, uma necessidade de movimento para acontecer.

3 CONSIDERAÇÕES

Fazer um trabalho sobre a circulação de imagens em protestos sociais é um grande

desafio, ainda mais quando é sobre imagens presentes em protestos de mães enlutadas. A

perda do filho emerge a necessidade de recordar os que foram, logo, evoca-se a imagem. A

6 O livro Memorial dos nossos filhos vivos, de 2019, conta com 23 relatos de mães do movimento. Já o livro
“Mães de Maio: do luto a luta”, de 2011, conta com 8 relatos.
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força de representação de uma imagem, para uma mãe que perdeu o filho, faz com que essa

imagem aumente ainda mais seu valor simbólico. Mas claro, a porta de entrada da recepção

é uma possibilidade de um novo trabalho.

Quando as Mães de Maio protestam com as imagens das vítimas do estado pelas

ruas, as imagens se fazem no movimento. Em grupo, pessoas e imagens produzem um

espaço de transformação social. Dentro desse espaço produzido há as mais diversas histórias

e o que une essas histórias são as imagens. Histórias e imagens que não tinham a intenção

de se cruzarem, mas cruzam-se e agem com e para as Mães. Ao passarem nas ruas, as ruas

tornam-se o outro lugar que não o de trânsito cotidiano, ainda que as mães possam vir a ter

ideias utópicas, a rua é heterotopia quando as imagens estão agindo sobre ela. O espaço

público que já existe na união de mães, é produzido pelas imagens modificando as ruas.
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GT 7 - Imagens e as Performances Culturais 

 

CONTRAVISUALIDADE E ATIVISMO ANTI GORDOFOBIA NO YOUTUBE 
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RESUMO 

 

Segundo Nicholas Mirzoeff,  imagens situadas no complexo da visualidade compõe aquilo que é tido 

como “o normal”, enquanto imagens contravisuais subvertem este conceito propondo "normalizar" o 

que a sociedade coloca como inadequado e desafiam quem as observa a refletir sobre sua realidade. 

O presente artigo objetiva discutir o uso da contravisualidade como instrumento de humor e ativismo 

em prol do movimento anti gordofobia em um vídeo publicado na plataforma de compartilhamentos 

YouTube. Realizamos uma aproximação de imagens partindo do cruzamento entre relatos de situações 

vivenciadas por pessoas gordas reais e esquetes do vídeo “GORDOFOBIA AO CONTRÁRIO: como seria 

se ser GORDA fosse PADRÃO de BELEZA” do canal DR Oficial. Como resultado, foi possível observar 

que os conteúdos em questão podem servir como porta de entrada para a discussão sobre gordofobia 

para um maior número de pessoas, sendo uma forma rápida de disseminação das lutas por direitos 

desta população. No entanto, carecemos de mais estudos para que se comprove a real efetividade 

destas ações, bem como a interferência das empresas responsáveis pelo algoritmo das plataformas 

em que os conteúdos circulam para transformar estas lutas em produtos comercializáveis.   

 

Palavras-chave: Contravisualidade; Gordofobia; Ativismo; YouTube. 

 

Contravisuality and anti-fatphobia activism on YouTube 

 

ABSTRACT  
 

Abstract: According to Nicholas Mirzoeff, images located in the visuality complex compose what is 

considered "normal", while contravisual images subvert this concept by proposing to "normalize" what 

society places as inappropriate and challenge those who observe them to reflect on their reality. This 

paper aims to discuss the use of contravisuality as a tool for humor and activism on behalf of the anti-

fatphobia movement in a video published on the YouTube sharing platform. We performed an 

approximation of images by crossing reports of situations experienced by real fat people and sketches 

from the video "CONTRARY FATOPHOBIA: what it would be like if being FAT were a STANDARD of 
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BEAUTY" from the DR Oficial channel. As a result, it was possible to observe that the contents in 

question can serve as a gateway for the discussion about fatphobia for a larger number of people, 

being a quick way to disseminate the struggles for rights of this population. However, we need more 

studies to prove the real effectiveness of these actions, as well as the interference of the companies 

responsible for the algorithm of the platforms where the content circulates to transform these 

struggles into marketable products. 

 

Keywords: Contravisuality; Fatphobia; Activism; YouTube.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Se em períodos anteriores ao século XIX um corpo gordo era considerado símbolo de 

beleza, fartura e saúde, nas sociedades ocidentais atuais o mesmo sofre diversos 

preconceitos, sendo alvo de julgamentos, humilhações e exclusão. Afinal, “ao contrário do que 

já foi valorizado, hoje a predileção é por um corpo magro, malhado e jovem. Nesse momento, 

o apreço é conseguir um corpo esguio com características cada vez mais exigentes.” (JIMENEZ; 

JIMENEZ, 2020, p. 1). 

Em contraposição a uma sociedade que associa o corpo gordo à doença, feiura e 

desleixo, o movimento anti gordofobia busca combater a discriminação e promover uma 

sociedade mais inclusiva para essa população, tendo encontrado na internet um ambiente 

profícuo para a divulgação da sua causa e organização tanto em nível regional quanto global.  

 

Para tanto, as tecnologias de informação e comunicação tornaram-se uma poderosa 

ferramenta alternativa às mídias tradicionais, permitindo ao ativismo uma nova 

faceta. A internet pode ser entendida como meio fundamental para a divulgação das 

causas, reivindicações e organização de mobilizações. Sabe-se que a internet tem o 

condão de reduzir fronteiras, possibilitando que indivíduos, adeptos ou curiosos, 

busquem e emitam informações, permitindo um salto quantitativo e também 

qualitativo ao discurso. (RODRIGUES; GADENZ; LA RUE, 2014, p. 16) 

 

Assim, as redes sociais online têm se tornado cada vez mais uma ferramenta de 

popularização de ativismos anti gordofobia a partir de relatos de experiência, denúncias e 

fóruns de discussão. Neste contexto, o uso do humor tem se mostrado um dos recursos mais 

eficientes para a disseminação de informações e questionamento do status quo, uma vez que 

é mais palatável à maior parte do público e, portanto, capaz de alcançar um número maior de 

pessoas.  
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Através da aproximação das imagens do vídeo  “GORDOFOBIA AO CONTRÁRIO: como 

seria se ser GORDA fosse PADRÃO de BELEZA”3 com relatos expostos na tese doutoral de 

Jimenez Jimenez (2020) e tendo em vista a proposta de Samain (2012) sobre como nessas 

aproximações as imagens são capazes de dialogar e nos fazer pensar, realizaremos uma 

análise visando investigar o uso da contravisualidade em esquetes do vídeo do canal DR Oficial 

como instrumento tanto de humor quanto de promoção do movimento anti gordofobia. 

 

2 CORPOS CONTRAVISUAIS 

A sociedade na qual nos inserimos vem sendo cada vez mais inundada por imagens 

dos mais diversos tipos. Seja na posição de consumidoras/es ou produtoras/es, a partir da 

mediação de tecnologias digitais ou não, estamos em contato constante com produtos 

midiáticos. Uma vez que, como apontado por Gillian Rose (2001), não existem produções 

isentas ou neutras, é fundamental prestarmos atenção às mensagens que estão sendo 

passadas através das imagens. 

De maneira consciente ou não, quem produz uma imagem coloca em sua criação 

características provenientes de suas vivências e de seu contexto social, enquanto a/o 

observador/a, por sua vez, percebe a obra de acordo com seus próprios conceitos e 

percepções. Isto significa dizer que tanto a produção quanto a recepção de qualquer imagem 

são culturalmente construídas. 

 

Compreende-se a produção das imagens como um ato simbólico e as imagens 

nascem da necessidade de simbolização. Trata-se de uma experiência histórica, pois 

as imagens 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. Esse processo revela 

aspectos interessantes da sociedade que produz e recebe imagens. Em momentos 

diferentes, certas imagens, com sentidos comuns, entram em ação para animar 

valores e transformar o mundo onde os corpos habitam. 

Assim, como nascem as imagens? Poderíamos dizer que da prática social de 

representar e simbolizar, pois nascem dos corpos que se projetam na imagem e das 

imagens que se animam nos corpos. (MAUAD, 2014, p. 115) 

 

Isto posto, é relevante que se coloque que as imagens de corpos predominantes e, 

portanto, de maior circulação em grande parte da nossa sociedade costumam apresentar 

características relacionadas ao padrão estético corporal ocidental: “cabelos lisos, macios e 

                                                      
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ogow9Y-tbow>. Acesso em 08.jul.2022 
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brilhantes, uma cintura bem definida, as unhas bem feitas, a pele clara, lisa e jovem, a barriga 

malhada e, de preferência, pernas firmes, a sobrancelha pigmentada” (JIMENEZ JIMENEZ, 

2020, p. 2). 

Para Mirzoeff (2016), este tipo de imagem corresponde à visualidade, ou seja, àquilo 

que compõe o “normal”, o permitido e o cotidiano. A partir disso, o autor reivindica o direito 

a olhar, ou seja, a autonomia de quem olha em contraposição à autoridade da visualidade.  

Ao esquivar-se da visualidade, o direito a olhar direciona-se em especial àquilo que é 

preterido, mas que também tem o direito de ser visto. Assim, emerge o conceito de 

contravisualidade, que não se resume a ser uma simples oposição à visualidade, mas uma 

proposta de alternativa ao real. Isso significa que imagens contravisuais tanto retratam a 

realidade quanto a contrapõe com um realismo diferente (MIRZOEFF, 2016) 

A contravisualidade vem sendo pouco estudada no Brasil, em especial quando 

tratamos de produtos audiovisuais mediados por redes sociais online, no entanto, conteúdos 

contravisuais são facilmente encontrados nessas mesmas redes sociais. Podemos tomar as 

responsáveis pela produção do conteúdo do vídeo que compõe o corpus deste trabalho como 

exemplo. Criado em 2013, o canal DR Oficial possui aproximadamente 977 mil inscrições e 796 

vídeos4, entre shorts5 e esquetes, com duas novas postagens por semana. Segundo a descrição 

presente em sua página na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, as criadoras 

expõe que: 

 

Fazemos esquetes de humor feminino com propósito e identificação. Aqui as 

mulheres são protagonistas. Nossos vídeos tem sempre uma boa dose de humor 

com uma pitada de reflexão e recheada de empoderamento, com uma porção de 

crítica pra acompanhar. [sic] (DR Oficial, c2013, online).  

 

A publicação que selecionamos faz parte de uma série de vídeos nos quais as criadoras 

partem da pergunta “como seria se…” para imaginar determinada situação de opressão com 

os papéis invertidos. Fazem parte dessa sessão esquetes que apresentam como seriam 

homofobia, machismo e racismo ao contrário, além de outras publicações referentes à 

gordofobia. 

                                                      
4 Dados referentes ao dia 18.jul.2022.  

5 Modalidade de vídeos curtos com formato semelhante aos stories da plataforma Instagram. Neste caso 

específico, são utilizados como prévias do vídeo que será lançado a seguir ou reexibindo trechos de vídeos 

postados anteriormente. 
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A contravisualidade, portanto, aponta para um real imaginado, que tocaria a realidade 

mas também a superaria e, como demonstraremos posteriormente, não se opõe ao real, 

ousando propor algo que inquieta e faz pensar a respeito daquilo que a visualidade aponta 

como normativo, ideia que dialoga com Samain (2012), quando este afirma que a imagem 

promove reflexões a partir das associações com outras imagens, sejam elas visíveis ou 

mentais, alimentando “uma relação privilegiada entre o que mostra, o que dá a pensar e o 

que, sobretudo, se recusa a revelar” (SAMAIN, 2012, p. 22). 

Isto posto, uma imagem contravisual só existe na relação com outra, visual. E é a partir 

dessas associações, mentais ou materiais, que determinada imagem pode tornar-se uma 

representação icônica de uma época ou situação. Mauad (2014), ao abordar os escritos de 

Harriman e Lucaites, apresenta a definição de foto-ícone: 

 

Os autores definem foto-ícones como imagens que aparecem na imprensa e nas 

mídias eletrônica e digital, amplamente reconhecidas e lembradas, e compreendidas 

por representarem eventos historicamente significativos. Na audiência provocam 

respostas emocionais e identificação imediata entre os sujeitos envolvidos e 

circulam por meios variados. Embora os foto-ícones disseminados pelo 

fotojornalismo não possuam extensão universal e não se caracterizem, 

necessariamente, por premiações, mobilizam os ideais de cidadania, da política 

moderna, da igualdade de direito, das obrigações coletivas. Isso porque criam 

princípios comuns para a construção da identidade coletiva na cultura pública 

liberal-democrática (MAUAD, 2014, p. 108). 

 

Seguindo essa linha de pensamento, podemos categorizar conteúdos audiovisuais 

como icônicos, quando também provocam respostas emocionais e identificação imediata 

entre os sujeitos envolvidos, além de mobilizarem os ideais de cidadania e igualdade de 

direitos, características citadas acima e compartilhadas pelos vídeos que compõem o objeto 

de estudo desta análise. Por não se tratarem de fotografias, imagens do vídeo remeterem a 

situações vivenciadas no cotidiano, chamaremos aqui de situações-ícone.  

 

3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Pretende-se aqui realizar uma análise a partir do cruzamento de imagens. Desta 

maneira, buscaremos autoras/es que possam contribuir com a discussão proposta, 

procurando articulá-las/os com as temáticas apresentadas na tese de Jimenez Jimenez (2020)  

e no vídeo citado anteriormente. 
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No Portal de Periódicos CAPES, a pesquisa no modo de busca simples pelo termo 

“contravisualidade” resultou em 11 artigos6, sendo um o próprio texto de Nicholas Mirzoeff, 

um sobre aspectos técnicos de drones, um toma como objeto um filme documental e os 

demais observam fotografias. Dois destes textos foram publicados em português, um em 

inglês e oito em espanhol. 

 

Tabela 1: Resultados da busca pelo termo “contravisualidade” no Portal de Periódicos CAPES 

Objeto do artigo 

Artigo original de 

Mirzoeff 

1 

Filme documental  1 

Drones  1 

Fotografia  8 

 

Idioma de publicação 

Português 2 

Inglês 1 

Espanhol  8 

Fonte: autoria da pesquisa 

 

Compreendendo que as imagens não existem por si só, mas dentro de um contexto 

sócio-histórico, propomos que seja realizado um cruzamento de imagens, como proposto por 

Samain (2012). 

 

A imagem é capaz de ideações - capaz de suscitar ideias -, da mesma forma como 

sabemos reconhecer esse potencial à frase escrita ou à frase musical. Todavia, a ela 

negamos essa habilidade, sem no entanto nos fundamentarmos das razões. 

Evidentemente, sabemos de sua polissemia. Contudo, quando conseguirmos 

resolver imagens cruzadas, é certo, teremos avançado muito na arte de ler imagens. 

(SAMAIN, 2012, p. 34). 

                                                      
6 Dados referentes ao dia 18.jul.2022.  
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O autor pressupõe que não é possível pensar uma imagem sem associá-la (ou seja, 

cruzá-la) a uma complexa trama que envolve todo seu contexto de produção, veiculação e 

recepção. Estudos derivados dessas associações de imagens parecem ser mais comumente 

encontrados. Tendo as pesquisas pelo termo “cruzamento de imagens” na opção de busca 

simples e deste associado com “Samain” na opção de busca avançada apresentado resultados 

insatisfatórios7, buscamos por “Atlas Mnemosyne” no Portal de Periódicos CAPES, uma vez 

que foi esta proposta de Ady Warburg inspirou a pesquisa de Samain. Desta vez obtivemos 

629 resultados8, entretanto a maioria das publicações estava disponível somente em inglês, 

espanhol ou francês e relacionavam-se prioritariamente à área da fotografia. 

Retomando os estudos de Samain, as imagens seriam um lugar de conflitos, disputas e 

articulações, e constantemente correlacionam-se com diversas outras imagens, sejam elas 

visíveis ou imaginadas (como as memórias e idealizações).  

 

Ouso dizer que a imagem - toda imagem - é uma “forma que pensa”. A proposição é 

tanto mais ambígua e complexa que chega a insinuar - até sugerir - que, 

independentemente de nós, as imagens seriam formas que, entre si, se comunicam 

e dialogam. Com outras palavras, independentemente de nós - autores ou 

espectadores - toda imagem, ao combinar nela um conjunto de traços sígnicos 

(traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas pontuações sensíveis e 

sensoriais) ou ao associar-se com outra(s) imagem(ns), seria “uma forma que pensa”. 

(SAMAIN, 2012, p. 34, grifos do autor). 

 

Sendo uma “forma que pensa”, compreendemos que faz sentido trazer relatos com 

fragmentos de realidade para o diálogo com uma realidade imaginada. Cabe aqui pontuar a 

proposição de Didi-Huberman (2012), a respeito da não hierarquização entre imagem e texto, 

que reafirma a fala de Warburg sobre a importância de se  “reconstituir o laço de co-

naturalidade (ou de coalescência natural) entre palavra e imagem” (DIDI-HUBERMAN, 2012, 

p. 210). 

                                                      
7 No primeiro caso, houve uma enorme quantidade de resultados, porém a maioria abordava temáticas muito 

distantes do objeto deste texto. A segunda pesquisa gerou resultados muito específicos e também não satisfez 

o objetivo de averiguar que outras pesquisas vêm sendo feitas a partir do cruzamento de imagens.  
8 Dados referentes ao dia 18.jul.2022.  
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Desse modo, as “imagens textuais”9 de Jimenez Jimenez podem ser colocadas em 

posição de igualdade com as do vídeo do canal DR Oficial10, sendo, assim, possível aproximá-

las e estabelecer correlações.  

Ao ler situações reais descritas por Jimenez Jimenez (2020), três categorias de relatos 

se destacaram: aqueles relacionados à saúde, à afetividade e à estigmatização do corpo gordo. 

Assim, optamos por estabelecer tais categorias a fim de facilitar a análise dos dados obtidos, 

entendendo que a mesma divisão não se reflete na realidade social, havendo 

interseccionalidades e atravessamentos entre os conjuntos estabelecidos. 

Nas exposições categorizadas como relativas à saúde, evidenciam-se situações nas 

quais o preconceito aparece na forma de uma suposta preocupação com a saúde da pessoa 

gorda; na esfera da afetividade, as histórias demonstram a interferência da discriminação em 

relacionamentos diversos, seja com familiares, amigas/os ou interesses amorosos, sendo este 

último aquele no qual nos debruçaremos neste texto; por fim, os relatos tocantes ao estigma 

indicam como as características atribuídas a pessoas gordas afetam sua rotina em ambientes 

sociais, como o do trabalho. 

Por já ser um tipo de conteúdo consumido pela autora deste artigo, a aproximação 

entre as histórias supracitadas e o vídeo ocorreu primeiramente devido à memória da autora 

relacionada ao canal DR Oficial.  

Tendo assistido novamente aos vídeos relacionados à temática da gordofobia 

publicados no canal, foi escolhido o vídeo “GORDOFOBIA AO CONTRÁRIO: como seria se ser 

GORDA fosse PADRÃO de BELEZA”11, cuja imagem de abertura pode ser vista na Figura 1. 

Tendo em mente as categorias que surgiram a partir de Jimenez Jimenez (2020), foram 

então escolhidas três das esquetes encenadas no vídeo para a realização dos cruzamentos, 

sendo uma para cada categoria de análise, as quais serão apresentadas no item 4 deste texto. 

 

 

                                                      
9 Balsebre (2004) argumenta que as técnicas radiofônicas seriam capazes de fornecer uma experiência 

imaginativa-visual, projetando no ouvinte sentimentos que são consequência de uma relação com o seu próprio 

repertório simbólico. O autor chamou este fenômeno de “imagens sonoras”. 
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/c/DROficial/featured>. Acesso em: 18.jul.2022 

11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ogow9Y-tbow>. Acesso em 18.jul.2022 
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Figura 1: Imagem de abertura 

  

Fonte: Canal DR Oficial/ YouTube 2020. 

 

 

4 REALIDADE x IMAGINAÇÃO 

No contato com o real as imagens ganham significado e se fortalecem. Usando-nos das 

palavras de Didi-Huberman, as imagens ardem e se incendeiam a cada novo olhar.  

 

Nisto, pois, 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). 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 

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. Finalmente, 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. 

Mas, para sabê-lo, para senti-lo, é preciso atrever-se, é preciso acercar o rosto à 

cinza. E soprar suavemente para que a brasa, sob as cinzas, volte a emitir seu calor, 

seu resplendor, seu perigo. Como se, da imagem cinza, elevara-se uma voz: “Não vês 

que ardo?”. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 216, grifos do autor). 

 

Assim, a seguir colocaremos as esquetes retiradas do vídeo do canal DR Oficial em 

contato com os relatos descritos por Jimenez Jimenez, esperando que este “incêndio” nos 

auxilie a compreender os caminhos escolhidos pelas produtoras e como este conteúdo pode 

ser utilizado.  
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4.1 SAÚDE 

Em nossa sociedade, um dos discursos de poder mais respeitados e menos 

questionados é o da área médica. O conhecimento médico é tido como uma verdade 

incontestável, o que atribui um grande poder a quem se apropria deste (FOUCAULT, 1979). 

Quando tratamos de corpos gordos, um dos primeiros argumentos utilizados como forma de 

controle é apontar que este é necessariamente um corpo doente, tendo a obesidade sido 

categorizado pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde (CID) sob o código E66. O diagnóstico pode ser confirmado simplesmente 

calculando o Índice de Massa Corporal (IMC)12, o que gera muitas distorções e 

questionamentos por não considerar fatores como estilo de vida, sedentarismo, alimentação, 

entre outros.  

No entanto, estas indagações não parecem impedir que o discurso relacionado à saúde 

sirva de base para julgamentos e restrições a essa população, sendo as categorias “excesso de 

peso” e “obesidade” utilizadas em pesquisas epidemiológicas de diversos órgãos de saúde ao 

redor do mundo, transformando corpos gordos em um problemas de saúde pública e em alvo 

de ações de prevenção e medicalização (ALVES, GUILHERME E DOS SANTOS, 2021). 

A partir disto, a esquete selecionada satiriza este posicionamento a partir da 

encenação de uma conversa entre mãe e filha. 

Figura 2: Mãe e filha discutem sobre a saúde da última 

  

Fonte: Canal DR Oficial/ YouTube 2020. 

                                                      
12 Segundo o CID-11, versão mais recente da classificação, o diagnóstico deste CID é confirmado quando o IMC 

é igual ou superior a 30. Essa taxa é obtida através do seguinte cálculo: Peso (kg) / altura (m) x altura (m). 
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Durante uma refeição, a mãe questiona se a filha irá comer “só isso”, ao que a filha 

responde ter pedido exatamente o mesmo prato que a primeira. A mãe alerta que a filha não 

irá arranjar um namorado se não tiver “um pneuzinho onde ele possa pegar”, afirmando que 

isso é falta de vontade. A filha rebate dizendo que seu corpo é desse jeito e não irá mudar 

muito independente do que faça, ao que a mãe minimiza ao falar que isso é bobagem e que, 

em sua época, quando as pessoas queriam ter um corpo bonito era só abrir a boca. Após um 

corte, a conversa é retomada quando a mãe afirma que, além do exposto, a mulher magra 

tem dificuldade para engravidar, o que provoca a indignação da filha que diz não estar nem 

pensando em engravidar e que seus exames estão todos em dia. A mãe rebate diminuindo a 

importância dos exames e declarando que o importante é ter “cara de saúde”. Um novo corte 

acontece e a cena prossegue com a filha se queixando por não ter a sorte de ter “tendência 

para engordar” como a mãe, ao que a última censura afirmando que a mais jovem não tem 

sorte, mas também não se esforça, enfatizando que “tem nome isso: PRE-GUI-ÇA” e finaliza 

com “é simples!”. 

Ao cruzarmos esta cena com a imagem escolhida no texto de Jimenez Jimenez (2020), 

podemos identificar o depoimento da própria autora que explicita como tais supostas 

preocupações com sua saúde geralmente serviam de gatilho para momentos de ódio com o 

próprio corpo.  

Minha obsessão pela magreza também existiu, em momentos pontuais, geralmente 

impulsionados por algum comentário ou comportamento de exclusão e julgamento 

do corpo gordo como ruim, doente, inapropriado. Foram muitos regimes, exercícios, 

contudo, depois sempre engordava. Na adolescência, a preocupação com o corpo 

foi uma busca pela admiração social, tomei remédios e fiz dietas malucas que me 

deixavam mais doente do que saudável, e sempre depois engordava. (JIMENEZ 

JIMENEZ, 2020, p. 51). 
 

Já na fase adulta, a autora passou por uma perda neonatal por conta de um mioma em 

seu útero, o que exigiu um período prolongado de repouso. Segundo seu texto, neste ínterim 

ela pode refletir “o que é importante de verdade na vida e por que um corpo gordo 

incomodava mais do que toda a tragédia que eu estava passando”, uma vez que os 

comentários que ouvia fantasiavam-se de preocupação com sua saúde e bem-estar, mas 

poucos perguntavam o que era perder uma filha e estar com um mioma que causava 

hemorragias em seu útero (JIMENEZ JIMENEZ, 2020). 
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Além desta suposta atenção à sua saúde física, os comentários também pontuavam o 

risco que aquele corpo representava ao seu relacionamento. 

 

Agora que sua filha morreu, aproveita e faça um regime sério, porque ficar gorda 

depois dessa tragédia, com certeza vai fazer seu marido procurar outra, isso sempre 

acontece, você já não deu um filho pra ele e gorda ele não vai querer mais você [sic]. 

(JIMENEZ JIMENEZ, 2020, p. 51). 

 

É válido ressaltar que mesmo que tenha sido um caso extremo e traumático, uma vez 

que a autora estava vivendo momentos de luto e dor não relacionados com seu peso ou forma 

física, a autora pontua que este momento não foi uma exceção.  

A preocupação demonstrada pela personagem da mãe intencionalmente assemelha-

se aos relatos de pessoas gordas, como o descrito acima. Nessa situação-tipo podemos 

identificar que os diversos pontos de intersecção geram aqui um efeito de humor quando 

expõe que este controle corporal não seria relacionado com uma forma de cuidado. A partir 

da subversão, buscou-se demonstrar levantar a reflexão sobre a não concomitância entre 

magreza e saúde, bem como a hipocrisia de se usar o argumento médico sem de fato cuidar 

do bem-estar do outro. 

 

4.2 AFETIVIDADE 

Quando tratamos de relacionamentos interpessoais de quaisquer natureza, pessoas 

gordas costumam relatar formas diversas de violências. No item anterior podemos ver um 

breve exemplo deste conflito no âmbito familiar, mas aqui nos focaremos nas questões 

abordadas nos relacionamentos amorosos/ sexuais. 

Tendo em vista que um corpo gordo é, por si só, contravisual, não surpreende que 

pessoas gordas, apresentem frequentes queixas de solidão, seja por não se relacionarem ou 

por estarem com companheiros que se ocupam apenas do seu próprio prazer. Por não 

estarem adequados à norma, estes corpos são considerados como indesejáveis e incapazes 

de sentir ou proporcionar prazer sexual (JIMENEZ JIMENEZ; DA SILVA, 2021).  

Ao tratarmos da sociedade em que nos inserimos, isto se mostra ainda mais evidente 

quando tratamos de mulheres, especialmente em relacionamentos cisheteronormativos. 

Ainda que os padrões estéticos corporais atravessem todos os indivíduos, Menezes, Ferreira 

e Melo (2020) afirmam que a gordura pode ser lida como uma questão de gênero tendo em 

vista que “a repressão das pulsões e dos apetites que têm demarcado os modelos de 
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feminilidade instituídos ao longo de nossa trajetória civilizacional” (MENEZES; FERREIRA; 

MELO, 2020, p. 4), o que se refletiu nas relações problemáticas que esta parcela da população 

estabelece com a gordura nos próprios corpos. 

Essa questão pode ser exemplificada pela imagem trazida por Jimenez Jimenez a partir 

do depoimento de Neuza. 

 

Eu sempre me masturbei e sempre gostei disso, desde adolescente, apesar de ter 

sido educada numa casa onde qualquer coisa relacionada com corpo, sexo eram 

tabus, e castigos aconteciam se houvesse a tentativa de falar sobre. Tive dois 

namorados antes de casar e sempre recorria à masturbação porque com eles não 

era prazeroso, depois casei e a coisa foi pior ainda, eu gostava de sexo, mas nunca 

tinha feito algo gostoso pra mim, meu marido gostava de ver filme pornô e aquilo lá 

pra mim era muito agressivo, ou sem preliminares, eu gosto de preliminares, gosto 

de que me toquem e não que só enfiem coisas dentro de mim. Ele fazia coisas que 

eu não gostava e falava pra ele e ele me ignorava, ele gostava muito de sexo anal, 

oral e me obrigava fazer, eu vomitei algumas vezes, era muito violento e autoritário, 

eu achava que sexo era pra satisfazer ele, muitas vezes bebia antes de ir para o 

quarto para fazer tudo e não sofrer, mas depois vomitava. Ele nunca via porque, 

depois de gozar, caia morto na cama. Um dia estava me masturbando no banheiro e 

ele entrou de repente, foi em casa buscar um documento e me viu excitadíssima, 

tirou a roupa e me comeu tão forte que fiquei toda machucada, ele falava: vai, sua 

vadia, é disso que você gosta né? Depois daquele dia, se eu já não gostava, as coisas 

pioraram muito, ele me xingava de puta, vadia, biscate, gorda que gostava de pau, 

gorda insaciavel, dizia que eu gostava daquilo porque me masturbava escondido, 

foram anos de horror. Uma vez fui internada porque o colo do meu útero virou uma 

ferida. Ele gostava de enfiar coisas em mim enquanto enfiava seu pinto do outro 

lado, era horrível aquilo, não sei como morri. [sic]  (JIMENEZ JIMENEZ, 2020, p. 157). 

 

Utilizando-se do fato de Neuza ser uma mulher gorda que se masturbava, seu 

companheiro a violentava de formas cada vez mais agressivas, afirmando que a esposa era 

uma “gorda insaciável”. Este tipo de expressão de machismo e extrema violência contra o 

corpo da mulher somado à gordofobia é satirizada na esquete selecionada. 

Figura 3: Homem assedia mulher em festa 

  

Fonte: Canal DR Oficial/ YouTube 2020. 

506



 

 

O homem se aproxima da mulher afirmando que ela é “bonitona mesmo” e após uma 

breve pausa ressalta: "de rosto". A mulher responde perguntando se o seu corpo então podia 

ser jogado fora, ao que ele rebate dizendo que homens gostam de “ter onde pegar”, caso 

contrário sentem que irão quebrá-la ao meio, acrescentando que isto seria apenas uma 

“questão de preferência”. Após um corte, o homem continua afirmando que sempre quis 

saber como era uma magra na cama, referindo-se ao ato sexual, pois “mulher magra nunca 

transa, aí quando aparece uma oportunidade ela vai com tudo [sic]”. A mulher afirma que, 

com ele, ela não irá com nada e se retira da cena. Para a câmera, o homem se queixa pela 

rejeição: “Como assim? É por isso que nunca transa! Coisa de magra!”.  

Mais uma vez, o relato trazido por Jimenez Jimenez apresenta uma situação 

extremamente traumática e dolorosa, mas que não é exceção. Na situação-tipo do vídeo, o 

homem não se preocupa em como a mulher poderia sentir prazer ou afeto, ocupando-se 

apenas de “elogiá-la” e propor uma relação sexual na qual ele sairia satisfeito, uma vez que 

ela seria uma “magra insaciável” por nunca ter oportunidade como a que ele estava 

oferecendo praticamente num ato de caridade. O efeito de humor provém desta relação 

unilateral pela qual a mulher deveria se sentir extremamente feliz e satisfeita, evidenciando a 

completa ausência de preocupação afetiva a que pessoas gordas relatam ser submetidas em 

seus relacionamentos. 

 

4.3 ESTIGMA 

O termo estigma vem sendo utilizado desde os gregos, em referência “a sinais 

corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre 

o status moral de quem os apresentava” (GOFFMAN, 1988, p. 5). No entanto, aqui 

utilizaremos a expressão em concordância com o conceito apresentado por Goffman.  

 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias: Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm 

probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de relação social em 

ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com "outras pessoas" 

previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, quando um estranho nos é 

apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus 

atributos, a sua "identidade social" - para usar um termo melhor do que "status 

social", já que nele se incluem atributos como "honestidade", da mesma forma que 

atributos estruturais, como "ocupação".  
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Baseando-nos nessas pré-concepções, nós as transformamos em expectativas 

normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso. (GOFFMAN, 1988, p. 5). 

Assim sendo, quando se fala de uma estigmatização do corpo gordo, entendemos 

como o conjunto de características e comportamentos socialmente atribuídos a pessoas 

gordas tendo em conta apenas essa condição (ser gorda/o).  

Considerando que vivemos em uma sociedade capitalista, o ambiente do trabalho 

ocupa um grande espaço de tempo e importância na vida das pessoas. Na revisão bibliográfica 

realizada por Alves, Guilherme e Dos Santos (2021), as autoras apontam que as mulheres 

aparecem como as principais vítimas desse tipo de violência nos estudos que analisaram, 

sobretudo as nutricionistas, que têm seus corpos imediatamente associados à incompetência 

profissional. Tal julgamento se reflete em exclusão e menos oportunidades de trabalho para 

pessoas gordas independentemente de suas capacidades intelectuais ou de suas experiências 

prévias, o que demonstra o efeito da estigmatização sobre a vida profissional de pessoas 

gordas.  

Este questionamento das competências profissionais e intelectuais da profissional é 

satirizado na esquete que encena uma entrevista de emprego. 

 Figura 4: Entrevista de emprego 

   

Fonte: Canal DR Oficial/ YouTube 2020. 

Inicia-se a cena com o entrevistador elogiando a entrevistada por suas qualificações, 

mas em seguida pontua que há um receio por parte da empresa em relação ao estilo de vida 

de seus funcionários, uma vez que pessoas “mirradinhas” como ela passariam a impressão de 

fraqueza e a empresa não gostaria de passar a imagem de desleixo. Quando a entrevistada 

argumenta que não passa fome, somente é magra, o entrevistador ironiza afirmando que “é 

o que todas dizem”. Há um corte e a cena retorna com o entrevistador dizendo que querem 
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contratar pessoas saudáveis, responsáveis com a própria aparência, e garantindo que 

“ninguém fica assim por acidente”. Após a expressão de assombro da entrevistada, ele 

continua assegurando que pessoas magras ficam inventando coisas como metabolismo 

rápido, salada ou ossos pequenos, mas que “mirradinha assim, magrinha, franzina”, ri e 

determina: “ta comendo pouco que eu sei!”. 

Além de presumir que a entrevistada não possui hábitos saudáveis e de autocuidado, 

é possível ver uma culpabilização da mulher por sua condição física, o que também é visto no 

depoimento de Bia, trazido por Jimenez Jimenez. 

Não vou comer fora já faz muito tempo, não dá. Além das cadeiras não serem feitas 

pra gente, nem o banheiro e às vezes os espaços entre as mesas que temos que 

passar. Todos olham com caras esquisitas para meu prato. Minha última vez foi um 

almoço com a escola que trabalho, estávamos em 12 pessoas era self service, nos 

servimos e na hora de pesar o rapaz da balança que parecia ser o dono, com cara de 

constrangimento me disse: Você não come salada? Todos meus companheiros de 

trabalho começaram a falar sobre minha alimentação durante o almoço todo. Saí da 

mesa e fui chorar no banheiro, quando voltei as pessoas estavam caladas em 

silêncio, foi horrível. Depois, meu coordenador me chamou e disse que eu poderia 

mudar aquela situação se quisesse, deveria mudar meu tipo de alimentação, criar 

hábitos saudáveis, eu fiquei muito mal com aquilo. Mas, o pior é que quando 

chegamos ao restaurante ele mesmo disse em tom de piada, salada eu como em 

casa ou quando estou de regime [sic] (JIMENEZ JIMENEZ, 2020, p. 157). 

Basicamente, o mesmo argumento apresentado na situação-tipo do vídeo é utilizado 

pelos colegas de trabalho de Bia para constrangê-la. Responsabiliza-se o alvo das críticas, 

atribuindo-lhe um suposto desleixo com a própria imagem e qualidade de vida por conta da 

falta de força de vontade para realizar as adequações necessárias para ter melhores condições 

de saúde, o que se relaciona também com a primeira categoria de análise que apresentamos.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos com o presente artigo apurar a respeito do uso da contravisualidade nas 

situações-tipo presentes em esquetes do vídeo “GORDOFOBIA AO CONTRÁRIO: como seria se 

ser GORDA fosse PADRÃO de BELEZA” do canal DR Oficial, partindo do cruzamento destas com 

imagens textuais descritas na tese doutoral de Jimenez Jimenez (2020). Tivemos aqui como 

objetivo compreender a utilização do recurso da contravisualidade como instrumento de 
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humor e ativismo anti gordofobia, partindo das categorias saúde, afetividade e estigma para 

realizarmos as análises.  

Foi possível perceber que a subversão das posições de opressor e oprimido causam um 

efeito imediato de reflexão a respeito do conteúdo das falas reproduzidas. A atuação 

exagerada das situações colocadas tem o fim de explicitar a hipocrisia presente nos discursos 

proferidos, que parecem ridículos por serem vazios de argumentos concretos.  

Se a obesidade está na CID, histeria feminina e homossexualidade também o estiveram 

até 1952 e 1990 respectivamente; se é uma “questão de gosto”, este gosto é fruto de uma 

construção social que impõe apenas um tipo de corpo como passível de ser desejado ou 

amado; se a culpa pela gordura é individual e dependente apenas da força de vontade, o 

número de pessoas categorizadas como obesas não teria aumentado de maneira tão 

expressiva nos últimos anos13. Tanto o conhecimento biomédico, quanto o desejo e as crenças 

são construções sociais que podem (e devem) ser questionadas, revistas e alteradas de forma 

a incluírem um maior número de pessoas.  

Conteúdos online, como vídeos humorísticos, podem servir de porta de entrada para 

que uma parcela da população seja inserida nessas discussões, uma vez que não teriam acesso 

a tais reflexões de outra maneira ou mesmo não se interessariam por conteúdos formais sobre 

o assunto. Mesmo que tenham um “tom” mais leve que as situações vivenciadas por pessoas 

reais, é possível que haja uma sensibilização da audiência para as questões abordadas, sendo 

necessárias mais pesquisas sobre o assunto para que se possa obter mais respostas para esta 

hipótese. 

É importante que se ressalte que, apesar dos ganhos sociais do ativismo online, ainda 

estamos tratando de plataformas pertencentes a grandes empresas, como Google no caso do 

YouTube. Dessa forma, os conteúdos publicados podem estar sendo utilizados como forma de 

retroalimentar as próprias plataformas e maximizar os lucros das empresas responsáveis por 

elas, sendo uma forma de transformar lutas sociais em produtos rentáveis. Abre-se aqui mais 

um leque de possibilidades de pesquisas futuras.  

 

 

                                                      
13 NUPENS USP. Prevalência de obesidade em capitais brasileiras quase dobra nos últimos 15 anos. 2022. 

Disponível em: <https://www.fsp.usp.br/nupens/prevalencia-de-obesidade-em-capitais-brasileiras-quase-

dobra-nos-ultimos-15-anos/>. Acesso em: 23.jul.2022.  
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GT 7 - Imagens e as Performances Culturais 
 

FEMININO, FOTOGRAFIA E CERRADO:  
CONSTRUÇÕES DE CONTRAVISUALIDADES  

 
Pollyanna de Oliveira Brito Melo1   

Ana Rita Vidica2  

 
 

Resumo: Esse artigo tem como objetivo pensar inter-relações entre feminino, fotografia e Cerrado. 
Para isso, foram produzidas duas pranchas imagéticas, a partir da metodologia do cruzamento de 
imagens, do Atlas Mynemosyne de Aby Warburg. A primeira prancha, leva como título: “Sobre 
maternidade, invisibilidades e resistência” e a segunda: “Sobre dor, coletividade, maternidade, força 
e recomeços”. Nossa intenção é partir dessas pranchas, vistas como contravisualidades, 
questionarmos o círculo da homogeneização do olhar, trazermos imagens que nos façam questionar, 
provoquem ruídos e tensões. Entre as imagens selecionadas para compor essas pranchas visuais estão 
a das mulheres do Grupo de Produção Flor do Cerrado, localizado em Samambaia, entorno de Brasília-
DF. Sendo este um coletivo de mulheres artesãs que procura trabalhar com flores, folhas e sementes 
do Cerrado de forma sustentável. Imagens consagradas pela história da fotografia (Dorothea Lange: 
Mãe Migrante de 1936),  imagens da minissérie “Maid”(Netflix, 2021) que traz a narrativa de uma mãe 
solo, que tenta sair de um relacionamento abusivo e dos seus desafios nesse processo, e de outras 
artesãs, além de imagens do Cerrado Brasileiro. Nossa intenção é procurar os rastros culturais, o que 
essas imagens comunicam, pulsam, contam, quais são os cruzamentos que estas imagens despertam. 
Nesse processo, encontramos os seguintes rastros e cruzamentos: dor, invisibilidades, maternidade, 
força, resistências e recomeços. E propomos questionamentos e desconfortos através dessas imagens: 
Por que o trabalho feminino é tão invisibilizado? Por que o trabalho doméstico não é remunerado? 
Por que não falamos sobre mães solo? A quem interessa que continuemos a não falar sobre tudo isso? 
Com essa pesquisa, concluimos que as imagens das pranchas visuais se cruzam, geram 
contravisualidades e nos conclamam a pensar sobre o direiro de olhar.  
 
 
Palavras-chave: Feminino, Fotografia, Cerrado, Contravisualidades, Feminismo.   
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Cultura. Mestre em Cultura Visual (PPGACV) da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG (2012). Licenciada em 

Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás (UFG) (FAV) (2016). E-mail: pibrito.melo@gmail.com.  
2 Doutora em História pela Faculdade de História-UFG (2017) com doutorado sanduíche na École des Hautes 

Études en Sciences Sociales (EHESS-Paris / PDSE-CAPES), Mestre em Cultura Visual pela Faculdade de Artes 

Visuais-UFG (2007) e Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Federal de Goiás (2003). Email: ana_rita_vidica@ufg.br. 
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FEMININE, PHOTOGRAPHY AND CERRADO: 

VISUAL CONSTRUCTIONS 

 

Abstract: This article aims to think interrelations between female, photography and Cerrado. For this, 

two imagery planks were produced, based on the methodology of image crossing, from The 

Mynemosyne Atlas of Aby Warburg. The first plank, it is titled: "About motherhood, invisibilities and 

resistance" and the second: "About pain, collectivity, motherhood, strength and rebeginnings". Our 

intention is to start from these boards, seen as contravisualities, we question the circle of the 

homogenization of the gaze, bring images that make us question, cause noises and tensions. Among 

the images selected to make these visual boards are that of the women of the Flor do Cerrado 

Production Group, located in Samambaia, around Brasília-DF. This is a collective of women artisans 

who seek to work with flowers, leaves and seeds of the Cerrado in a sustainable way. Images 

consecrated by the history of photography (Dorothea Lange: Mother Migrant of 1936), images from 

the miniseries "Maid" (Netflix, 2021) that brings the narrative of a solo mother, who tries to get out of 

an abusive relationship and her challenges in this process, and other artisans, as well as images of the 

Brazilian Cerrado. And we propose questions and discomforts through these images: Why is women's 

work so invisible? Why is housework unpaid? Why don't we talk about solo moms? Who cares if we 

keep not talking about all this? With this research, we conclude that the images of the visual planks 

intersect, generate countervisualities and call us to think about the right to look. 

Keywords: Female, Photography, Cerrado, Contravisualities, Feminism. 

 

1 INTRODUÇÃO - ATLAS MYNEMOSINE: CRUZAMENTO DE IMAGENS    

 

 
 Eu já arriscava trazer pra cá, pra elas aprender a empreender. Pra ver se elas 

faziam alguma coisa, porque eu não agüentava mais ver elas parada. E eu ia 

toda tarde pra lá, insistia, e elas não queria nada. Sabe o que é nada? 

Nooossa Senhora! Aí eu falava:  

Gente, olha, vocês precisam aprender alguma coisa. Isso é profissão.  

Não é ser dona de casa só que é profissão. Saber bordar... Se você bordar 

cada vez mais, você vai ganhar dinheiro, 

 e aí eu trazia o Secretário do Trabalho, elas vinham pra cá, tiravam as 

carteirinhas delas. Aí eu falava:  

olha, quando perguntar sua profissão, você fala que é artesã.  

( Roze Mendes, coordenadora do Grupo Flor do Cerrado)  
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Prancha 1: Atlas Mynemosine. Sobre maternidade, invisibilidades e resistênsia.  

 

 

 
 (Pollyanna Brito)   
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Prancha 2: Atlas Mynemosine. Sobre dor, coletividade, maternidade, força e recomeços.  

 

(Pollyanna Brito)   
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Um pensamento por imagens, assim é descrita a construção do Atlas  Mnemosyne de 

Aby Warburg. O termo escolhido, Mnemosyne, é a própria personificação da memória, mãe 

das nove Musas, mas, “Mnemosyne é antes de tudo, uma disposição fotográfica” (DIDI- 

HUBERMAN, 2013, p.2).  Aby Warburg foi um historiador da arte alemão que reuniu em 

pranchas de imagens fotográficas conjuntos de imagens, que juntas, dialogavam, contavam 

uma narrativa, produziam sentidos (Didi-Huberman, 2013).  

Esses conjuntos de fotografias eram anacrônicos, de tempos e temas distintos, e assim 

dispostas, permitiam comparativos, contrastes e diálogos entre tempos tão distintos. Suas 

imagens em séries permitiram a estrutura visual de todo o pensamento de Warburg (DIDI- 

HUBERMAN, 2013).  

Durante toda sua vida, Aby Warburg tentou fundar uma disciplina na qual, em 

particular, ninguém tivesse que fazer a pergunta: quem surgiu primeiro, a imagem ou a 

palavra. Em sua iconologia dos intervalos, a disciplina inventada por Warburg, oferecia-se 

como a exploração de problemas formais, históricos e antropológicos onde, segundo ele, 

poderíamos acabar de “reconstituir o laço de co-naturalidade”. Ou seja, não haveria 

hierarquia entre a imagem e a palavra (DIDI-HUBERMAN, 2012). 

Neste artigo, propomos essa mesma relação, nossa intenção é que imagem e palavra 

dialoguem, conversem, sem hierarquias. Apresentamos para tanto, duas pranchas visuais, 

colocadas no inicio do texto, séries de imagens dispostas que procuram trazer 

questionamentos, sentimentos e contravisualidades. Ao longo deste texto apresentamos 

ainda possibilidades de reverberação dessas imagens.   

Intercalando as pranchas de imagens com as falas3 da coordenadora do Grupo de 

Produção Flor do Cerrado, Roze Mendes, sendo esse um coletivo de mulheres que, através do 

artesanato com flores, folhas e sementes do Cerrado, procuram trazer renda e autonomia 

para suas vidas, trazer protagonismo para suas histórias. Em suas falas, Roze Mendes deixa 

claro que o projeto nasce da vontade de ajudar outras mulheres, algumas, foram abandonadas 

por seus maridos, mulheres que são mães solo e que de repente precisaram cuidar sozinhas 

de suas famílias, mulheres que têm um sonho.   

                                                 
3 Falas retiradas da tese: “De bonecas, flores e bordados: investigações antropológicas no campo do artesanato 

em Brasília”. De Aline Sapiezinskas Canani.. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/3661. 
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Nessas pranchas imagéticas ainda trazemos imagens da série da Netflix “Maid” de 

2021. Baseada no livro homônimo, da autora Stephanie Land. A série narra a história da 

personagem Alex, uma mãe solo que tenta sobreviver e se reerguer após um relacionamento 

abusivo, sem rede de apoio ou estrutura familiar. Uma realidade tão comum e tão presente, 

sobretudo no contexto das famílias brasileiras4.   

Nosso intento com esse trabalho é refletir sobre o Feminino, o Cerrado e a Fotografia. 

Pensar sobre o feminino, e como a  fotografia pode ser um caminho (SAMAIN, 2012) para 

vermos e refletirmos sobre essas questões. Propondo diálogos entre as imagens das Pranchas 

Visuais 1 e 2, entre determinadas características do feminino: dor, invisibilidades, 

maternidade, força, coletividade, resistências e recomeços, também presentes no Cerrado 

brasileiro, um bioma que vem sendo ameaçado de tantas formas e por tanto tempo. E que 

ainda hoje, tem sua potência e importância negligenciadas.    

 

2  O FEMININO – “MAS AQUELAS MULHERES ERAM MUITO SOFRIDAS...” 

2.1 A DOR           

 
E naquele meio eu fui observando as mulheres que tinham sonho. As que eu 

fui ensinando, tinha mulheres de todos os jeitos: mulheres que o marido não 

deixava, não era o meu caso, por que meu marido era muito companheiro, 

mas aquelas mulheres eram muito sofridas, mas tinham sonho. Aí eu fui 

separando as que tinham sonho, eu chegava e falava pra elas: o que você 

pensa da sua vida?  

(Roze Mendes, coordenadora do Grupo Flor do Cerrado) 

 

 
O que significa ser mulher? O que nos une enquanto mulheres? O que significa ser 

mulher em nossa contemporaneidade? Essas perguntas abrem margem para diversas 

questões que extrapolam esse artigo, entretanto, a partir de trechos da entrevista de Roze 

Mendes, coordenadora do Grupo de Produção Flor do Cerrado, tentamos encontrar alguns 

caminhos que dialoguem entre, o feminino, a fotografia e o Cerrado. Para pensarmos 

                                                 
4 Segundo dados colhidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2005, 10,5 milhões de 

famílias já eram compostas por mulheres sem cônjuge e com filhos, sendo elas as principais responsáveis pela 

criação dos mesmos. Nos últimos 10 anos, o número de “mães solo” no Brasil aumentou em mais de um 

milhão. Disponível em: https://labedu.org.br/realidade-das-maes-solo-no-brasil/. Acessado em: 9 de agosto de 

2022.  
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inicialmente, sobre o que vem a ser mulher, ou o que nos une enquanto mulheres, um dos 

itens, infelizmente, é o da dor, seja pela violência física, sexual ou psicológica.  

Segundo o Relatório Global da Organização Mundial de Saúde (OMS), com base em 

dados de 2000 a 2018, uma em cada três mulheres em todo o mundo (cerca de 736 milhões 

de pessoas) sofre violência física ou sexual, principalmente por um “parceiro” íntimo. E essa 

violência começa cedo: uma em cada quatro mulheres jovens (de 15 a 24 anos) que estiveram 

em um relacionamento já sofreram violência de seu “parceiro” por volta dos 20 anos. (ONU 

Mulheres, 2020)5. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência no Brasil. Segundo 

o Atlas da Violência de 2021, 66% das mulheres assassinadas no Brasil em 2019, eram negras. 

Isto é, a cada dez mulheres mortas, seis são negras. 

Ainda segundo a pesquisa, com relação ao mercado de trabalho, a Agência Patrícia 

Galvão divulgou uma pesquisa (2022) que revela que 76% das mulheres já foram vítimas de 

violência, sendo que quatro em cada dez foram alvos de xingamentos, insinuações sexuais ou 

receberam convites dos colegas homens para sair. Na mesma proporção, as trabalhadoras 

tiveram seu trabalho supervisionado excessivamente, depreciação das funções que exercem 

e/ou receberam um salário menor do que seus colegas homens com o mesmo cargo6. 

A pandemia aumentou ainda mais essas tensões, segundo o relatório da OCDE, as 

alterações bruscas na vida das famílias e da sociedade em geral, com o isolamento, os índices 

de violência doméstica aumentaram consideravelmente no mundo. As mulheres tiveram ainda 

mais dificuldades de acesso às redes de proteção e aos canais de denúncia, o que prejudicou 

o levantamento real dos dados e o devido acompanhamento aos demais tipos de violência 

contra as mulheres. 

O isolamento social aumentou ainda mais a sobrecarga de trabalho das mulheres:  com 

o acompanhamento escolar diário, trabalho remoto, o convívio prolongado com seus 

“parceiros” dentro de casa, representando um risco, especialmente em um contexto em que 

as preocupações e inseguranças trazidas pela pandemia e a crise econômica, que também 

marca a atual conjuntura do país, elevam as tensões e os conflitos familiares e aumento de 

                                                 
5 Disponível em: https://teoriaedebate.org.br/2022/03/07/mulheres-em-situacao-de-violencia-numeros-

avancos-e-desafios. Acessado em: 27 de jun. De 2022.  
6 Disponível em: https://teoriaedebate.org.br/2022/03/07/mulheres-em-situacao-de-violencia-numeros-

avancos-e-desafios. Acessado em: 27 de jun. De 2022.  
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casos de violência de gênero7. A partir do exposto, não podemos negar que a dor e o 

sofrimento seja um dos elementos que nos une enquanto mulheres, infelizmente.   

 

2.2  A MATERNIDADE  

 

Ser mãe não é algo em comum a todas as mulheres, nem o desejo de ser mãe também. 

Entretanto, esse é um tema que perpassa o universo feminino, seja pela escolha ou não de 

ser mãe, mas por sermos mulheres e termos essa potência dentro de nós.  

Ao longo da história do feminismo a maternidade foi um tema de pauta constante. 

Segundo a pesquisadora Lucila Scavone (2001) ainda hoje, nas responsabilidades parentais, 

são as mulheres as mais sobrecarregadas e este é um dos fatores relevantes para as mulheres 

recorrerem a recursos radicais como a esterilização e a opção pela não-maternidade. Ainda 

segundo a autora, a maioria dos estudos constata um tipo de parentalidade, onde as mulheres 

continuam tendo uma relação mais comprometida com os/as filhos/as do que os homens, 

sendo ainda elas que assumem a maioria das responsabilidades parentais (SCAVONE, 2001). 

Lucila Scavone (2001), ainda nos apresenta as diversas formas como essas mulheres 

vão encontrando os seus caminhos, seus tipos de ser mãe (mães donas-de-casa, mães chefes-

de-família, mães “produção independente”, casais “igualitários”) e as diversas soluções 

encontradas por elas para os cuidados das crianças (SCAVONE, 2001). Porque na nossa 

sociedade, infelizmente, ainda “quem pariu Mateus que o balance”, quase sempre, os filhos 

ainda são de responsabilidade da mãe.  

Escolas com tempo integral, creches públicas, babás, escolinhas especializadas, 

vizinhas que dão uma olhadinha, crianças entregues a seus próprios cuidados, avós solícitos... 

As dificuldades de quem precisa conciliar trabalho fora e dentro de casa e maternidade. E a 

maternidade vai se transformando, seguindo tanto as pressões demográficas, natalistas ou 

controlistas, como as diferentes pressões da sociedade e os desejos, ou a forma como cada 

mulher vai encontrando para criar os seus filhos (SCAVONE, 2001). 

Já a pesquisadora Georgiane Vásquez (2014), pontua como surgiu o estereótipo da 

mãe que precisa ser “perfeita”, segundo a autora, para diminuir a “culpa” da luxuria do ato 

sexual caberia a mulher ser uma boa mãe, ou seja, colocar a criança em primeiro lugar na sua 

                                                 
7 Disponível em: https://teoriaedebate.org.br/2022/03/07/mulheres-em-situacao-de-violencia-numeros-

avancos-e-desafios. Acessado em: 27 de jun. De 2022. 
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vida, ser recatada, ser generosa, ser compreensiva e sofrer calada. Foi o movimento feminista 

que denunciou, por meio de sua segunda onda, que o fenômeno do patriarcado tem suas 

origens e se reproduz no fato da responsabilização quase que exclusiva das mulheres nos 

cuidados com seus filhos.  

E que é esse excesso de trabalho e demandas que impossibilitava, ao menos 

parcialmente, uma maior participação da mulher na esfera pública. O movimento feminista 

da atualidade busca uma atuação conjunta entre homens e mulheres para a criação dos filhos, 

se desejarem ter filhos (VÁSQUEZ, 2014).   

 

2. 3  COLETIVIDADE - MULHERES SENDO REDE DE APOIO PARA MULHERES  

 

Eu ia de manhã, tinha mulher na rua, parada nas portas. Eu voltava de tarde, 

tinha mulher parada nas portas. Aquilo me incomodava, sabe? Eu falava: 

gente! Esse povo não trabalha, não? Eu não sei o que fazer! Será que se eu 

ensinar alguma coisa, essa mulher sai da porta? Eu queria tanto que essa 

cidade melhorasse, sabe?   

(Roze Mendes, coordenadora do Grupo Flor do Cerrado). 

 

O trabalho de Roze Mendes e das artesãs do Grupo de Produção do Cerrado é realizado 

de forma comunitária, elas se propõem a transformar a comunidade em que vivem, gerando 

renda e autonomia para as mulheres daquela região. Um projeto de arte coletiva que auxilia 

mulheres a conquistarem autonomia e empoderamento8, ou seja, a assumirem o controle de 

seus próprios assuntos, de sua própria vida, de seu destino, tomar consciência de sua 

habilidade e competência para produzir, criar e gerir, construindo uma autoimagem de 

confiança positiva, desenvolvendo a habilidade para pensar criticamente e tomar decisões 

(STROMQUIST, 1997).  

 

Quando falamos de processo de “empoderamento”, nos referimos à 

posições relativas ao poder formal e informal desfrutado por diferentes 

grupos socioeconômicos, e às consequências dos grandes desequilíbrios na 

distribuição desse poder. Um processo de empoderamento busca intervir 

nestes desequilíbrios e ajudar a aumentar o poder daqueles grupos 

                                                 
8 Ressalte-se que o conceito de empoderamento surgiu com os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos 

nos 1970, através da bandeira do poder negro, como uma forma de auto valoração da raça e conquista de uma 
cidadania plena (COSTA, 2008). E, aqui, no artigo, toma-se o termo “empoderamento” no sentido de 
autovaloração de si e do ser mulher. 
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“desprovidos de poder”, relativamente aos que se beneficiam do acesso e 

uso do poder formal e informal (OAKLEY; CLAYTON, 2003, p.9).  
 

 

Por muito tempo as mulheres têm buscado homens da ciência para resolverem seus 

conflitos, inclusive, dentro do viés da maternidade. Segundo a pesquisadora Renata Tomaz 

(2015), por séculos, a mãe que se procurava não deveria ser mais aquela formada nos 

conselhos e diretrizes das mulheres mais velhas, mas nas orientações dos homens da ciência 

(SCAVONE, 2004a; FREIRE, 2008; MARTINS, 2008).  

Nesse momento, os periódicos e os manuais foram ferramentas fundamentais na 

disseminação das ideias que iriam construir o imaginário da mãe moderna – forjada, não mais 

na sabedoria das avós, sogras, comadres, vizinhas, parteiras e curandeiras, mas no domínio 

da ciência, mais especificamente, dos homens da ciência (TOMAZ, 2015). 

Em 1968, foi lançada no Brasil a revista Pais e Filhos, com circulação nacional até hoje. 

O slogan da época, “A revista da família moderna”, apontava para sua principal proposta: 

oferecer às mulheres informações e diretrizes para a criação de filhos de 0 a 18 anos, baseadas 

no conselho e no conhecimento de especialistas, sobretudo do campo psicológico (TOMAZ, 

2015). 

A pesquisadora Renata Tomaz (2015), pontua que só agora, no início do século XXI, as 

novas tecnologias se tornam lugares de interação entre as mães, que não abriram mão dos 

especialistas, mas começam a se incluir nessa categoria, dando conselhos umas às outras, 

compartilhando suas experiências, questionando não só as antigas figuras de autoridade, mas, 

em alguns casos, os próprios especialistas. Mulheres ensinando mulheres, mulheres cuidando 

e sendo rede de apoio para outras mulheres.    

Segundo a filósofa contemporânea Silvia Federici9, as mulheres não poderiam ser 

totalmente desvalorizadas e privadas de sua autonomia se não tivessem passado por um 

longo e intenso processo de degradação social, o que ocorreu ao longo dos séculos XVI e XVII. 

                                                 
9 Silvia Federici é filósofa contemporânea, professora e ativista feminista italiana radicada nos Estados Unidos. 

Ela foi nos anos 1970 uma das pioneiras nas campanhas que reivindicavam salário para o trabalho doméstico. É 

autora dos livros: Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva (2004), O ponto zero da revolução: 
trabalho doméstico, reprodução e lutas feministas (2013),[1] Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias 

atuais (2018) e O patriarcado do salário: notas sobre Marx, gênero e feminismo (v.1) (2020). Atualmente 
é professora emérita da Universidade Hofstra em Nova York. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Silvia_Federici. Acessado em: 24 de jul. De 2022.   
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Nesse período as mulheres tiveram duras perdas em seus direitos conquistados. Foram ainda 

declaradas como seres inerentemente inferiores aos homens, excessivamente emocionais e 

luxuriosas, incapazes de se governar, e tinham de ser colocadas sob o controle masculino 

(FEDERICI, 2017).    

Em pleno período da Época da Razão (Revolução Francesa de 1789), “eram colocadas 

focinheiras nas mulheres acusadas de serem desbocadas, como se fossem cães elas eram 

exibidas pelas ruas; as prostitutas eram açoitadas e enjauladas” (FEDERICI, 2017, p.203). A 

definição das mulheres como seres demoníacos e o histórico de humilhações e sofrimento 

pelo qual passaram deixaram marcas em sua psique coletiva e em seu senso de possibilidades, 

sob todos os pontos de vista: social, econômico, cultural, político (FEDERICI, 2017).    

Esse período destruiu toda uma história de relações coletivas e de sistemas de 

conhecimento que haviam sido as bases do poder das mulheres na Europa pré-capitalista. A 

coletividade sempre foi um traço feminino, mulheres cuidando de mulheres, mulheres 

ensinando mulheres, uma característica que foi arrancada da nossa história e que pede novo 

recomeços através de Coletivos Femininos como do Grupo de Produção Flor do Cerrado.     

 

2.4 INVISIBILIDADES - O CORPO FEMININO COMO OBJETO   

 

A educadora brasileira Ana Mae Barbosa (2004), pesquisadora que se detêm sobre arte 

e gênero, pontua que não é possível conhecer um país sem compreender sua arte. Ao se 

debruçar sobre as questões de gênero, a autora explica que as mulheres artistas foram 

apagadas da História da Arte brasileira do século XIX. Que só a partir do Modernismo elas 

passaram a ter alguma visibilidade, principalmente com o destaque das pintoras como   Tarsila 

do Amaral e Anita Malfatti, ambas, duramente criticadas pela liberdade em sua representação 

de sexualidade, rompendo com o que a sociedade esperava das mulheres: paisagens sem 

graça e temas religiosos, segundo Ana Mae Barbosa:  

  

Venho me interessando há muito tempo pela análise do reconhecimento das 
mulheres na Arte e verificando que os países onde são mais reconhecidas são 
exatamente os países mais democráticos. As ditaduras buscam reprimir as 
mulheres, limitar a visibilidade de seus fazeres artísticos ou apaga-las da 
História... As democracias tendem a estimular e reconhecer a importância da 
participação profissional e até do pensamento das mulheres na sociedade 
(BARBOSA, 2004). 

 

523



 

 

Ao visitar a exposição no ano 2000 sobre os 500 anos da colonização do Brasil pelos 

portugueses, a educadora brasileira percebeu que não havia uma representação feminina no 

século passado. “Não havia nenhuma mulher entre os quase duzentos artistas apresentados 

apesar de que muitas foram bem sucedidas em vida, ganhando prêmios até na Europa” 

(Barbosa, 2004).  

A pesquisadora Linda Nochlin, que dedicou-se aos estudos da história da arte 

feminista, em seu ensaio mais conhecido “Por que não houve grandes artistas mulheres?”,  

sobre a invisibilidade das mulheres na história da arte, pontua “A falha não está em nossas 

estrelas, nossos hormônios, nossos ciclos menstruais ou nossos espaços internos vazios, mas 

em nossas instituições e nossa educação” (NOCHLIN, 1973,p. 8).  

 

Como apontou John Stuart Mill há mais de um século: “[...] tudo que é 
costumeiro parece natural. Sendo a sujeição das mulheres aos homens um 
costume universal, qualquer desvio desta norma naturalmente parece 
antinatural.” A maioria dos homens, apesar do blá blá blá em prol da 
igualdade, estão relutantes em desistir desta ordem “natural” das coisas na 
qual suas vantagens são tão incríveis (NOCHLIN, 1973, p 13).  
 
 

É importante entender que sempre existiram muitas mulheres grandiosas e 

excelentes nas artes, assim como em praticamente todas as outras áreas, mas na tradição 

da sociedade patriarcal, eventualmente elas sofriam pressões para se dedicarem 

exclusivamente às tarefas que lhes eram esperadas: o cuidado com a casa e a criação dos 

filhos10. 

As mulheres não tinham permissão para assistir a sessões de desenho ao vivo de uma 

modelo nua, embora as mulheres pudessem desfilar nuas, uma afirmação de seu lugar como 

objeto e não como criadora autônoma.  

Silvia Federici (2017) nos fala sobre como a invisibilidade feminina foi sendo construída 

ao longo dos séculos. Sobre como a partir dos séculos XVI e XVII, com a intensa perseguição, 

humilhação e violências às mulheres, várias perdas de direitos conquistados, surgiu um novo 

modelo de feminilidade: a mulher e esposa ideal: passiva, obediente, parcimoniosa (aquela 

que evita despesas), casta, de poucas palavras e sempre ocupada com os afazeres domésticos, 

domesticada, irracional (FEDERICI, 2017).         

                                                 
10 Disponível em: https://diplomatique.org.br/por-que-nao-existiram-grandes-mulheres-artistas-na-historia/. 

Acessado em: 2 de jun. De 2022.  
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A autora narra sobre o período histórico conhecido como “A Grande caça às Bruxas na 

Europa” que continua sendo, ainda hoje, um dos fenômenos menos estudados na história da 

Europa, sendo para muitos, ainda hoje, apenas uma história de folclore. Esse foi um dos 

grandes genocídios da história. Ao longo de dois séculos centenas de milhares de mulheres 

foram queimadas, enforcadas e torturadas (FEDERICI, 2017).          

 

3 O FEMININO E O CERRADO - RESISTÊNCIAS E FORÇA  

 

Quando eu falo assim: eu me sinto responsável, Aline, é porque eu vou ao 
cerrado, eu vejo, eu vou colher flor e colho lixo. Os sacos, a gente usa esses 
sacos porque são resistentes, são de ração, é o único que, pra carregar, eles 
não rasgam... E a gente traz sacos de folhas e sacos de lixo, porque as pessoas 
não têm consciência. Até hoje eu não entendo por que eles queimam o 
cerrado, entendeu, eles queimam, mas os bichos que estão ali morrem, e daí 
aonde que vem? As doenças também... são coisas que a gente tem que falar 
pras pessoas, sabe?”. (Roze Mendes, coordenadora do Grupo Flor do 
Cerrado) 

 
Por que eu vejo que as pessoas falam muito na questão ambiental, na 
questão ambiental, mas ninguém faz nada. Eu seria uma pessoa, a primeira 
pessoa a estar trabalhando com uma matéria prima que vai buscar solução 
pra essa matéria prima. Por que os outros sempre esperam que a solução 
chegue a eles. E eu não, eu estou envolvida dentro da situação, que eu acho 
que ela não pode continuar assim. Eu tenho que ir buscar. Eu me sinto assim 
responsável de estar fazendo isso. Eu que estou lá escutando e vendo eu falo 
sempre que o Cerrado não fala, mas ele chora. Você chega lá e você vê aquilo 
ali pedindo socorro. Então eu acho que isso eu herdei, e quero passar pros 
meus filhos. (Roze Mendes, coordenadora do Grupo Flor do Cerrado) 

 

 

Segundo as pesquisadoras Leda Guimarães e Eliane Chaud (2009) o trabalho artesanal 

apresenta-se como uma resistência, que, geralmente, as mulheres lançam mão para buscarem 

formas de manutenção, para superarem dificuldades e romperem barreiras. Enfrentamentos 

como a pobreza e os preconceitos impostos à mulher na sociedade. Revelam ainda uma 

vontade, uma busca de aprender, de sair de um lugar para outro, de uma condição para outra, 

de independência financeira (GUIMARÃES, CHAUD, 2009).  

A cultura do cerrado envolve uma tradição que passa de mãe para filha, seja no 

manejo, nas histórias, culturas e lendas, nas plantas medicinais, na religiosidade, no respeito 

e no olhar e escuta atenta. Um conjunto de saberes passado entre mulheres, ao longo de 

muitas gerações.  
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Socorro Teixeira é presidenta da Rede Cerrado e coordenadora do Movimento 

Interestadual das Quebradeiras do Coco-Babaçu (MIQCB), quando perguntada sobre o que 

é a palmeira ela responde sem hesitar: “É só tudo. Porque a gente tira a amêndoa e da 

amêndoa faz o óleo, faz o leite, faz a cocada, faz o sabão, um monte de coisa. E do coco, da 

fruta inteira, a gente tira a casca que faz o carvão e o artesanato, a gente tira o mesocarpo.  

Da palmeira em si, quando cai, a gente tira o adubo. A palha que cobre as nossas casas, que 

faz o piso de nossas casas, faz nossas paredes, o cofo, o abano, o quibano, cerca as nossas 

hortas, cerca nosso criatório de galinhas. Não tem na palmeira um produto que não seja 

aproveitado pelas quebradeiras”11.  

E por meio desses múltiplos usos, como ela bem cita: a palmeira é tudo, e por isso, 

é chamada de “mãe-palmeira”, como dizem as quebradeiras, traz alimento e sustento para 

milhares de famílias do Cerrado. Esse saber tradicional se materializa em uma relação na 

qual natureza e povos tradicionais se confundem, como expresso na fala de Socorro: “Pra 

gente que é quebradeira, a relação com a palmeira é como se fosse com outra mulher, com 

outra companheira. A dor da palmeira é a dor da gente, a dor da gente é a dor da palmeira.”. 

Mulheres que cuidam de mulheres. Cerrado que nutre, abriga, sustenta, traz cura, que 

também padece de dores mas se ressignifica no sofrimento e floresce. E essa relação faz da 

luta em defesa de seus direitos uma luta intrinsecamente relacionada à defesa do 

Cerrado12. 

 

4- FOTOGRAFIA - CONTRAVISUALIDADES  

O que são contravisualidades? O pesquisador Nicholas Mirzoeff (2016) nos propõe 

compreender as contravisualidades como manifestações políticas que desafiam 

determinadas “ordens” e delimitações das estruturas que conformam as narrativas 

hegemônicas, provocando ruídos e tensões, além de questionar os sistemas de ajuizamento 

de valores morais. 

Ainda segundo Mirzoeff (2016) visualidade é uma palavra antiga que faz referência à 

visualização da história. Esta prática deve ser imaginária ao invés de perceptual. Porque o que 

                                                 
11 Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-forca-das-mulheres-do-cerrado-raizeiras-e-quebradeiras/. 

Acessado em: 24 de jul. De 2022.  
12 Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-forca-das-mulheres-do-cerrado-raizeiras-e-quebradeiras/. 

Acessado em: 24 de jul. De 2022.  

526



 

 

está sendo visualizado é criado a partir de informações, imagens e ideias. E esta habilidade 

para compor uma visualização manifesta a autoridade do visualizador.   

O autor (Mirzoeff, 2016) ainda nos fala sobre quem tem o direito a olhar, que  contesta 

primeiramente o direito de propriedade sobre outra pessoa, eu posso te olhar. O direito a 

olhar, simplesmente reconhece a genealogia escravocrata patriarcal de autoridade - e sua 

recusa. Para o autor, a autoridade pode ser definida como o poder sobre a vida, ou biopoder, 

fundamentalmente definido pela autoridade sobre um “escravo”, a forma-mercadoria da vida 

humana (Mirzoeff, 2016). Precisamos entender que mulheres não são invisibilizadas à toa. 

Essa invisibilidade reflete um biopoder, precisamos refletir: a quem interessa que mulheres 

continuem à margem da sociedade?   

Isso só pode também indicar a escravidão como a remoção do direito a olhar. A 

cegueira torna a pessoa um escravo e remove a possibilidade de recuperação do status de 

pessoa livre. Este arquétipo da cegueira da escravidão foi transformado pela prática formal da 

vigilância própria da visualidade (MIRZOEFF, 2016).  

Os comerciantes transatlânticos de escravos não cegavam fisicamente os escravizados, 

pois sabiam que o seu trabalho requeria um engajamento visual, e assim escravos fugitivos 

eram encontrados por todo o hemisfério. No entanto, a autoridade legal da escravidão agora 

policiava a imaginação dos escravos. Por exemplo, na colônia britânica da Jamaica, os 

escravizados eram proibidos até mesmo de “imaginar a morte de qualquer pessoa branca” 

(MIRZOEFF, 2016).  

Mirzoeff (2006) ainda relata em seu texto, que em 1951, um fazendeiro chamado Matt 

Ingram foi condenado por agredir uma mulher branca na Carolina do Norte, porque ela não 

tinha gostado da maneira como ele olhou para ela a uma distância de sessenta e cinco pés. 

Este monitoramento do olhar se manifestou também na fase de Abu Ghraib da guerra no 

Iraque, quando os prisioneiros recebiam ordens como “não crave seus olhos em mim!”.   

As contravisualidades nos ajudam a questionar o círculo da homogeneização do olhar, 

no qual os dispositivos de visibilidade formalizam o que é representável e o que não pode ser 

visto. Trata-se de narrar uma alternativa a outras realidades, onde a presença, em geral 

invisibiliza o ‘outro’ e de outros contextos socioculturais, é requisitada. As possibilidades das 

contravisualidades como dispositivos eficientes para visibilizar outras histórias, provocar, 
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incomodar, levantar discussões e gerar desconforto naqueles que determinam o que pode ou 

não ser visto (MIRZOEFF, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através das Pranchas Visuais 1 e 2 propomos trazer contravisualidades, imagens que 

provoquem ruídos, desconfortos e levantem discussões. Por que o trabalho feminino é 

invisibilizado? Por que tantas mulheres precisam sustentar sozinhas suas famílias? Por que o 

trabalho doméstico não é remunerado? Por que quem “pariu Mateus é quem deve balança-

lo?” (Como se uma mulher fizesse um filho sozinha). Por que não falamos sobre mães solo? 

Por que historiadores não se dedicam ao grande genocídio da Caça às Bruxas? Por que 

precisamos falar baixo, sermos recatadas e do lar? A quem interessa que continuemos não 

falar sobre tudo isso?  

Por que o Bioma Cerrado continua sofrendo esse imenso abandono? Por que não 

temos políticas públicas eficientes sobre a preservação do Cerrado? Por que os povos 

tradicionais do Cerrado foram e continuam à margem da sociedade e/ou estão sendo 

assassinados? Por que nossos ambientalistas e mulheres negras estão sendo assassinados?  

A quem interessa que as coisas continuem como estão? Existe uma história não 

contada, invisibilidades que são extremamente interessantes a determinados segmentos da 

sociedade. Ao olharmos para essas imagens, muitas questões vão surgindo (nem todas foram 

respondidas nessa comunicação), mas essas são costuradas à partir das relações traçadas 

entre as imagens fotográficas das pranchas, as falas de Roze Mendes, e as discussões que 

tocam o feminino (dor, maternidade, coletividade e invisibilidades) e as resistências do 

cerrado. 

 Já que segundo o pesquisador Etienne Samain (2012), todas as imagens nos convocam 

a pensar, nos fazem falar. E precisamos VER, como diria o fotógrafo Henri Cartier-Bresson 

“Não há nada a dizer. Temos que ver, olhar. É tão difícil fazer isto. Estamos acostumados a 

pensar, todo o tempo. É um processo muito lento e demorado, aprender a olhar. Um olhar 

que tenha um certo peso, um olhar que questione”. Que possamos abrir espaços para novas 

contravisualidades e questionemos antigas e hegemônicas visualidades.  
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Olhar para as pranchas visuais expostas no inicio do texto nos faz pensar sobre o 

feminino (a dor, a maternidade, a coletividade e as invisibilidades) presentes nas imagens de 

Dorothea Lange, da série Maid, das mulheres do coletivo Flor do Cerrado, que se mesclam ao 

poder de resistência do bioma Cerrado. E, enquanto imagens fotográficas se cruzam e geram 

contravisualidades, conclamando o direito a olhar. 
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GT 7 – Imagens e as Performances Culturais

PENSAMENTOS SOBRE FABULAÇÃO DE SI E A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Letícia Castro Simões1

RESUMO

O presente texto é parte da pesquisa de doutorado da autora, atualmente em processo. A
pesquisa se propõe a esmiuçar a fabulação de si no campo cinematográfico a partir de
curtas-metragens contemporâneos brasileiros. A hipótese é se essa estratégia narrativa,
muito identificada com o diário, a confissão, a auto-ficção, enfim, poderia se constituir como
uma prática de resistência quando aplicada ao audiovisual. Este artigo apresenta o
curta-metragem “Na missão, com Kadu”, de Aiano Bemfica, Kadu Freitas e Pedro Maia de
Brito, realizado em um exercício de rememoração do embate entre o Movimento de Luta nos
Bairros, Vilas e Favelas com a Polícia Militar de Minas Gerais, narrado por Kadu Freitas, um
dos realizadores e também líder da Ocupação Vitória, a maior ocupação de Belo Horizonte.
Através de uma análise crítica do curta-metragem em uma articulação sobre o conceito de
“fabulação de si”, proposto por Gilles Deleuze, propomos deslocar esse gesto que advém do
campo da literatura para uma idéia de expressão e resistência política no campo da
comunicação social.

Palavras-chave: fabulação de si; sujeito; comunicação social.

THOUGHTS ON SELF FABULATION AND COMMUNICATION STUDIES

ABSTRACT

This text is part of the author's PhD research, currently in process. The research proposes to
scrutinize the Idea of self-fabulation in the cinematographic field from contemporary
Brazilian short films. The hypothesis is whether this narrative strategy, very identified with
the diary, the confession, the self-fiction, in short, could be constituted as a practice of
resistance when applied to the audiovisual. This article presents the short film “In the
mission, with Kadu”, by Aiano Bemfica, Kadu Freitas and Pedro Maia de Brito, carried out in

1 Doutoranda em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob
orientação do prof. Dr. Fabrício Lopes da Silveira. Atualmente, cursando uma mobilidade acadêmica na
Universidade do Porto. Mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense
(UFF). E-mail: leticia.c.simoes@gmail.com.
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an exercise to remember the clash between the Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e
Favelas with the Minas Gerais Military Police. The film is narrated by Kadu Freitas, one of the
directors and also leader of the Vitória Occupation, the largest occupation in Belo Horizonte.
Through a critical analysis of the short film in an articulation about the concept of “fabulation
of the self”, proposed by Gilles Deleuze, we propose to shift this gesture that comes from the
field of literature to an idea of   expression and political resistance in the field of social
communication.

Key-words: self-fabulation; being; communication studies.

1 INTRODUÇÃO

1.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

“Na missão, com Kadu”2 é um curta-metragem de cerca de 28 minutos, dirigido por

Aiano Bemfica, Kadu Freitas e Pedro Maia de Brito. Aiano é mineiro, cineasta e militante do

Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, uma organização nacional por melhores

condições de moradia urbana. Sua tese de mestrado em Comunicação Social na UFMG

“pesquisa as interseções entre a lutas sociais e a produção/circulação de imagens realizadas

no bojo destes processos”3. Este é seu primeiro filme. Pedro Maia de Brito é recifense,

cineasta e videoartista. Seu trabalho, seja no cinema, seja nas artes visuais, consiste em “a

partir das noções de delírio e pesadelo, especular sobre as imagens possíveis do e no

inconsciente brasileiro”4. Este também é o seu primeiro filme. Kadu Freitas era um dos

líderes da Ocupação Vitória, na região de Isidora, nas frestas de Belo Horizonte, Minas

Gerais. A ocupação se formou em Junho de 2013 e “hoje já conta com cerca de 4,5 mil

famílias sem-terra e sem-casa que não toleram mais a pesadíssima cruz do aluguel e estão

lutando por moradia própria digna”5. Este foi seu único filme.

“Na missão, com Kadu” é organizado em três grandes seqüências. Na primeira,

conhecemos Kadu através do olhar do outro: Aiano e Pedro, os realizadores. Pedro é

apresentado como um cineasta recifense e Aiano, que segura a câmera, como um

antropólogo amigo e também organizador do fórum.doc.6 Com o olhar sempre direcionado a

6 Aiano é, efetivamente, formado em Antropologia. O Fórum.doc, festival de documentários etnográficos de
Minas Gerais, existe há 25 anos buscando pensar a relação entre antropologia e cinema.

5 Texto de apresentação da Ocupação Vitória:
https://ocupacaovitoria.blogspot.com/?fbclid=IwAR3vu-1hI1RFzbzsxxARXgGu5MopeRVSlliLvYB4471pI-PdlHYiM
Xb7sfw.

4Texto informado pelo próprio autor, em sua plataforma pessoal: http://pedromaiadebrito.com/index.php/bio/.

3 Texto informado pelo próprio autor, a partir da plataforma Lattes.

2O curta-metragem está disponível, na íntegra, em: https://www.youtube.com/watch?v=E9tewVeNPPU.
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Kadu, somos apresentados ao acampamento Vitória; estamos de dia. Kadu contextualiza o

histórico de sua relação com a ocupação até a montagem nos levar à segunda seqüência. A

palavra “esperança” aparece em sua fala introdutória.

O segundo momento se dá dentro de uma tenda. Encontramos Kadu ao lado de uma

companheira da ocupação, Ana. Aqui, Kadu começa a lembrar a passeata do dia 19 de Maio.

Em uma seqüência centrada no testemunho de Kadu, marcada pela câmera trêmula de

Aiano, Kadu, agora devidamente apontado como um dos líderes fundadores da Ocupação

Vitória, assume a fala e revive o dia com algum amargor em seu discurso. Inicialmente, Ana

busca olhar para o ocorrido de outra forma, “foi bom o que aconteceu porque ganhamos

experiência”. Kadu balança a cabeça, negando.

Ele acaba desabafando sobre o pacto que os moradores tinham feito, o de se não

demorar na dor. Ele rompe com esse pacto e narra que há dois anos as pessoas moravam ali,

e as coisas nunca havia saído de controle. A marcha do dia 19 de Maio foi pensada para ser

uma manifestação pacífica das famílias e, inclusive, foi solicitado apoio institucional ao

governo de Minas Gerais. Este teria sido concedido e estaria ali representado na figura da

tropa policial, que deveria atuar inerte, acompanhando a caminhada. Mas, para Kadu, o

movimento foi interrompido por policiais infiltrados, que atacaram os manifestantes. Ana,

que a princípio cumpria o acordo, termina por também trazer à tona sentimentos de medo e

raiva, especificamente sobre a criança que tinha certeza que iria morrer.

A terceira seqüência é iniciada: agora é noite e os cineastas vão projetar as imagens

feitas por Kadu no dia da manifestação. Vamos ver, segundo ele, “as imagens que viajaram o

mundo todo”7. Pela montagem, somos arremessados àquele dia. Inicialmente, o protesto

aparece pacífico, com crianças jogando futebol e a polícia servindo como uma barreira para

acompanhar a caminhada e proteger os moradores/manifestantes. Contudo, rapidamente o

cenário se transforma quando os helicópteros da mesma polícia começam a jogar bombas

sobre a marcha. Parece um sinal: enquanto alguns policiais mandam as pessoas evacuarem,

outros já incorporam a atitude agressiva, apontando armas e agredindo as pessoas com

cassetetes. A tropa atira, adultos se jogam no chão com gritos de que há crianças na marcha

e aquilo não pode ser feito. Kadu inicia seu périplo de fuga e denúncia: ao mesmo tempo em

7 A filmagem feita por Kadu e disponibilizada no YouTube dias depois da manifestação efetivamente viralizou,
sendo usada como instrumento de denúncia de violência policial pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e
Favelas.

533



que carrega a sobrinha nos ombros, que grita estar com medo de morrer, nunca pára de

filmar a truculenta ação policial.

Quatro meses depois das filmagens do curta-metragem, Kadu Freitas foi assassinado

em uma emboscada policial.

2. BASE TEÓRICA

2.1 UMA PESQUISA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Estou, nesse momento, cursando um intercâmbio com a Universidade do Porto, em

Portugal. Aqui, fui alocada no departamento de Literatura, Cultura e Estudos Interartísticos.

Em diversas ocasiões, me questionaram sobre o que a minha tese se debruça e de qual área

de conhecimento venho. Quando respondo que estudo os conceitos de “fabulação”, “escrita

de si” e “biografema”, com suas aplicações não na literatura, mas no audiovisual,

compreendem a minha mobilidade para o dito departamento.

O cinema, aqui, é visto como parte integrante das Belas Artes, descendente do

grande campo das Letras.8 Quando mencionei que, entretanto, no Brasil, minha pesquisa se

dá em Comunicação, meus colegas de turma me olharam intrigados. Já me perguntaram se o

jornalismo não é contraditório à idéia de fabulação, assumindo que o campo comunicativo se

restringe ao campo jornalístico. O meu professor da disciplina de Estética Literária, Luís

Fernando Adriano Carlos, argumentou que a nomenclatura para o campo de estudo

“Comunicação Social” só existiria no Brasil, se configurando uma certa aberração.

A fala do meu professor me remeteu ao texto de Erick Felinto, quando investiga o que

seria, afinal, a atual zona de trabalho da comunicação social. Felinto levanta a hipótese de

uma teoria das mídias, mas antes disso, ele se pergunta, exatamente, qual seria o papel dos

meios de comunicação.

Quero dar um passo adiante em relação às observações de Albuquerque e
sugerir que talvez a comunicação seja algo, como diriam os americanos,

8 De acordo com a explicação dada pelo professor Luís Fernando Adriano Carlos, a universidade portuguesa
remete à organização das universidades gregas, onde as artes eram reunidas sob o grande guarda-chuvas das
Letras. Contudo, na década de 1980, as Letras aqui foram divididas em Faculdade de Belas Artes (onde há os
diplomados de Escultura, Pintura, etc.) e Faculdade de Literatura, Cultura e Estudos Inter-Arísticos, onde estão,
por exemplo, as graduações referentes à Arqueologia, Ciência da Informação, Estudos de Cultura, Estudos
Portugueses, Jornalismo (também chamado de Ciência da Comunicação), Filosofia, História, História da Arte,
Línguas, Relações Internacionais, Literatura, e Sociologia.

534



highly overrated e que pode mesmo não constituir um problema central dos
estudos da sociedade e da cultura em anos vindouros. Será, de fato, que
hoje o papel central dos meios de comunicação é “comunicar”? Ou terão
eles prioritariamente outras funções ligadas à regulação social e à produção
de experiências de natureza não semântica? (Felinto, 2011, p. 240).

Então, passei a me perguntar: o que tem a ver, afinal, esses conceitos os quais me

debruço com o que entendo por um estudo de Comunicação Social? E, por outro lado, o que

interessa à Comunicação Social, esta aberração brasileira, as operações narrativas de

determinados curtas-metragens – como “Na missão, com Kadu”?

Estas são as inquietações que suscitam esses movimentos do pensamento em texto.

2.2 O CONCEITO DE FABULAÇÃO

Gilles Deleuze, quando escreve sobre fabulação (Deleuze, 1997; Deleuze, 2003) parte

da literatura, inicialmente se debruçando sobre a escrita de Proust (Deleuze, 2003) e alcança

o cinema, quando faz a distinção entre imagem-movimento e imagem-tempo, aplicando

esses conceitos na produção cinematográfica de ficção, mas também na documental

(Deleuze, 2006). O gesto da fabulação, em Deleuze, se refere a encontrar outras

possibilidades de vida dentro de um mesmo sujeito.

E falar de sujeito, em Deleuze e Guattari (Deleuze; Guattari, 1992; Araújo, 2020) é

falar de violência: não existe uma unidade, mas sim um incessante multiplicar de

identidades, que estão quase sempre em choque e, num processo de acúmulo e cisão,

circulam em constante fagocitose, gerando novos elementos que contêm os anteriores; a

idéia de um processo rizomático que nunca cessa. A fabulação seria uma engrenagem dentro

desta violência criadora de constituição do sujeito; uma ferramenta de re-visão do que se

considera falso para um entendimento de potência do real. Do vir-a-ser, do poder ser. E

podendo ser, se torna.

A fabulação, assim, não seria uma ferramenta de construção do passado ou de

narrativa histórica, mas algo que “dá ao falso a potência que faz deste uma memória, uma

lenda, um monstro”. (Deleuze, 1997, p. 28) É fácil perceber a operação da fabulação em

Proust, por exemplo, objeto de estudo de Deleuze (2003); mas como observá-la no cinema,

ainda mais no documentário? A construção do sujeito Kadu, inicialmente visto por um outro,

535



depois, em um testemunho, e por último, quando seus olhos se tornam os nossos, poderia

ser visto como uma operação fabulatória?

“Na missão, com Kadu” poderia (e foi, em alguns casos) ser visto somente como um

filme denúncia; uma operação jornalística de duas tragédias, tanto aquela ocorrida durante a

marcha quanto o conseqüente assassinato de Kadu após a divulgação do filme, que circulou

por festivais nacionais e internacionais, alcançando instâncias outras para além do YouTube.

Mas acredito que há algo a mais em sua construção cinematográfica – e não à toa seus

realizadores partilham uma pesquisa teórica sobre imagem e os efeitos desta na sociedade

brasileira –, algo que interessa aos estudos de Comunicação, a possibilidade do uso das

mídias digitais em seu gesto fabulatório como uma construção de resistência frente ao

violento processo de vida da sociedade brasileira.

Encontrar a função fabuladora é reencontrar o elo entre a vida e a ficção. É
fazer ver a realidade da ficção, é fazer ver que a sua potência falsificadora é
antes de tudo uma potência criadora de mundos, de mundos habitáveis e
vivíveis. Portanto o que é afirmado não é a verdade da ficção, mas a sua
realidade falsificadora. Talvez a tenhamos separado da vida por prudência.
(Pimentel, 2010, p. 136).

3. METODOLOGIA

3.1 UMA LEITURA CRÍTICA DO CURTA-METRAGEM

Estamos pensando formas de não morrer. Kadu, infelizmente e tragicamente, morreu.

Kadu, entretanto, no documentário, vive.

O exercício da fabulação no documentário brasileiro torna-se um exercício contra a

morte do sujeito, morte que por vezes ocorre no sistema real e fatídico da sociedade

brasileira, mas que sobrevive no sistema simbólico da criação e da comunicação. Não se

trata de dar voz ao oprimido ou escrever a história dos vencidos, mas margear a escrita da

história, constituindo outras entradas e outras saídas; por fim, outras possibilidades de vida.

Kadu não retornará ao cotidiano de seus pares. Mas suas existências foram unidas à

nossa, nesse complexo processo apontado por Deleuze como um possível caminho para

compreender a constituição de um sujeito imerso em seu processo histórico e político.

A fabulação de si, trazida da literatura para o audiovisual, se torna, então, o

entendimento da própria existência como um fragmento, um estilhaço pleno de potência.
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Narrar os acontecimentos como algo que foi mas também está cheio do que será.

O que o cinema documentário nos faz ver são estados de mudança no
presente, e isso porque como apontamos acima a imagem-fábula é uma
imagem constituída por uma dobra da ficção. (Pimentel, 2010, p. 139).

No filme “Na missão, com Kadu” temos três momentos desse personagem: sua

apresentação, seu testemunho, num exercício de rememoração do acontecimento vivido, e

sua experiência vivida, que se inicia como o registro de uma vitória e termina como a

denúncia de uma derrota. Mas poderíamos mesmo usar essa palavra, derrota?

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 RESGATAR O CONCEITO DE RESISTÊNCIA NA HISTÓRIA ORAL BRASILEIRA

Penso, nesse momento, no historiador João José Reis; mais particularmente em seu

livro “Ganhadores: A Greve Negra de 1857 na Bahia”. Nele, Reis conta a história do que ele

considera o primeiro momento em que a população negra se reuniu em um movimento

organizado e logrou fazer-se ouvida. Os trabalhadores escravos da cidade, através de um

peculiar sistema de organização, conseguiram parar todo o estado da Bahia até que suas

reivindicações fossem atendidas.

Reis é um historiador que se debruça sobre as estratégias de resistência da população

escravizada que estão mais ligadas à oralidade do que ao registro escrito e, portanto, foram e

são mais difíceis de serem historicizadas. No caso da greve, especificamente, segundo Reis,

um dos principais métodos de reunião de tantas pessoas se deu através dos cantos de rua,

ou cantos de trabalho. Eram composições feitas na hora pelos trabalhadores que ocupavam a

cidade e, à noite, voltavam para a casa de seus senhores. Ganhador, aliás, segundo Reis, era

o termo dado ao trabalhador escravo que saía para a rua da metrópole a fim de ganhar

dinheiro para o seu senhor. Na maior parte das vezes, eles trabalhavam carregando carros de

transporte de pessoas e cargas pelas ladeiras da cidade; para cada carro, se necessitavam

quatro homens. E entre o trafegar de ruas e o subir e descer de ladeiras, estes homens

cantavam.

Para quem estava de fora, ou seja, para os brancos, as canções muitas vezes eram

incompreensíveis na fala – pois variavam entre os diversos dialetos africanos, ou traziam

palavras estrangeiras ao português comumente falado – ou eram simplesmente anedotas
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cômicas e musicais. Na realidade, através destas canções, eram transmitidas mensagens

sobre se determinada pessoa estava presa ou não, a localização de um ou outro quilombo, o

horário e o lugar de reuniões clandestinas para a organização da dita greve. (Reis, 2019, p.

36). Pode parecer, inclusive, um contra-senso utilizar a nomenclatura “greve”, par de

estruturas institucionais como “sindicato” e “associações”, para falar de trabalho escravizado.

Reis é consciente desse aparente paradoxo (Reis, 2019, p. 41) e argumenta que, na sociedade

brasileira e, particularmente, a baiana, de 1857, as leis sobre o trabalho escravo mais

confundiam do que esclareciam, uma vez que apresentavam condições para a compra da

carta de alforria, tentavam regulamentar a atividade urbana, mas ainda escrava, e as

punições para o contrabando de produtos vendidos e a fuga de pessoas escravizadas.

Cada trabalhador circulava com uma carta assinada pelo próprio senhor, que

autorizava a sua presença na rua. No específico caso dos ganhadores, era estabelecida uma

conta de 70% do lucro para o senhor e 30% para o escravo do ganho diário. O lucro era

utilizado, na maior parte das vezes, para a compra da liberdade. Com o aumento da emissão

de cartas de alforria e diminuição da arrecadação de impostos do estado da Bahia, por

questões externas que não cabem a esse texto, houve uma pressão dos senhores para que a

lei fosse alterada. O motivo desencadeador da greve, então, foi a alteração da dita legislação

pela Câmara Municipal, que obrigava a cada escravo o pagamento ao governo de uma

autorização para o trabalho escravo urbano. Quem não a tivesse, seria preso. Cabia, agora,

ao trabalhador, e não mais ao senhor, o pagamento do imposto para que ele pudesse ganhar

o dinheiro. Com a alteração, o sonho da alforria torna-se, na prática, impossível.

Em uma sociedade onde a organização política da população escravizada era punida

com a morte, estas estratégias orais, em especial, a dos cânticos, forjou uniões entre pessoas

advindas de distintas regiões do continente africano, com outras relações familiares,

consangüíneas, de fé e de língua. Assim como a operação “malungo”, ou seja, a formação de

um laço identitário subjetivo e eterno a partir da experiência violenta da travessia negreira, a

operação dos cânticos entre os ganhadores criou algo novo entre diferentes, uma relação

produzida a partir da tensão da violência. Através dos cantos de rua – mas também de

encontros clandestinos em Irmandades, associações ditas religiosas mas que eram, na

prática, também políticas -, os trabalhadores conseguiram parar Salvador. Nenhuma carga foi

movida, nenhum morador, transportado. Mesmo com as prisões de quem se negou a

trabalhar, o impacto foi sentido: por fim, a resolução foi revogada.
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4.2. RESISTÊNCIA NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

E isto me remete, mais uma vez, a Deleuze, mas dessa vez, a seu pensamento sobre

comunicação. Para ele, a comunicação seria o estudo do agenciamento de encontros

aparentemente impossíveis.

A comunicação para Deleuze, na visão de Balke, é o que ocorre quando se
junta aquilo que não parece poder ser juntado, uma relação tensa que se
estabelece temporariamente. Por isso esse destaque ao caráter criativo da
comunicação, aludido como aquilo que torna possível o novo: é a partir da
relação entre diferenças, entre heterogêneos, que a criação se produz.
(Araújo, 2020, p. 25).

Se pensamos a comunicação como um campo não aberto a tensões, mas justamente

feito de tensões, visando à criação de novas relações que, por fim, movimentam a criação de

outras relações políticas, visando à criação de um novo mundo, talvez resida então a chave

para compreender a inserção desta pesquisa no campo da Comunicação Social.

Para João José Reis, lhe interessa desvelar os mecanismos de constituição da sociedade

baiana do século XIX, focando na articulação das teias que formavam a rede escravagista

como mecanismo de compreensão da articulação do processo histórico brasileiro como um

todo. Passado e presente se relacionando a todo momento, como chaves de leitura de

processos históricos que forjam instituições disso que chamamos Brasil. No caso desta

pesquisa, me interesso particularmente por esse mecanismo, as canções de rua, sendo

utilizadas como uma tecnologia da Comunicação Social: através delas foi organizado um

movimento político, que começa com uma potência do comunicar, amalgama identidades

até então díspares, que se unem em torno de uma mesma direção, a resistência política.

4.3. PENSAR A RESISTÊNCIA É PENSAR A COMUNICAÇÃO

Novamente, voltando a Felinto, ele provoca que as pesquisas em Comunicação, talvez

almejando uma arqueologia das mídias “tenham um engajamento cada vez mais ativo com a

noção de história” (Felinto, 2011, p. 247).

Trata-se de sugerir heteronomias, de imaginar futuros possíveis, de esboçar
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linhas de fuga. Nas palavras de Zielinski, “o cultivo das dramaturgias da
diferença é um instrumento efetivo contra a crescente padronização
(Ergonomisierung) dos mundos midiáticos tecnológicos sob a égide do
progresso linear” (Zelinski, 2002, p. 297). (Felinto, 2011, p. 247).

Considero que “Na missão, com Kadu” ultrapassa a dimensão do filme – denúncia ao

se relacionar com essa idéia de “dramaturgia da diferença”, realizada pelo gesto da fabulação

do líder Kadu Freitas dentro da história do conflito fundiário, cristalizada por uma realização

audiovisual documental.

De certa forma, a proposta de um filme – denúncia se inicia e se encerra na potência

jornalística do termo; talvez o entendimento português do que seria o estudo da

Comunicação Social. Mas quando encaro o curta-metragem e, ainda mais, os objetos

acadêmicos de estudo de ambos realizadores (bem como suas obras posteriores a “Na

missão, com Kadu”), consigo enxergar uma potência relacionada ao conceito de

“biografema”, desenvolvido por Roland Barthes, inicialmente pensada ainda e também no

campo da Literatura.

Em A câmara clara (1980), o biografema é apresentado como um “traço
biográfico”, como o ponto (punctum) que coloca o observador para fora da
obra histórica propriamente dita. (Costa, 2010, p. 28).

Partir desse puctum, desse biografema, para avistar o sujeito é admiti-lo em sua

postura fragmentada e que não almeja uma completude. Um sujeito captado em seu

instante histórico, e que implica, em um conjunto maior, no entendimento biográfico de uma

identidade descontínua. Escrever a vida de modo que abarque, ou ao menos contemple, por

um instante, as violentas relações transformadas em possibilidades de vida do sujeito.

Pensar o biografema na realização documental (o que no audiovisual é a dimensão

mais próxima do que se considera, na literatura, o biográfico) talvez seja uma proposta

metodológica para pensar as relações constituintes desse sujeito pulverizado em seu próprio

momento histórico. Se um rizoma, na acepção de Deleuze e Guattari, é esse mapa de

relações imprevistas, comunicações violentas e transversais que constituem o indivíduo,

sendo todo indivíduo uma multiplicidade de elementos heterogêneos e externos que se

disputam em potência e devir, o biografema poderia atuar como uma chave de entrada

nesse mapa.
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“Na missão, com Kadu”, assim, poderia ser visto como um biografema da história do

Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas? Um punctum trágico, mas de onde se

observam tensões e se delineiam possibilidades de futuro? E, ainda, ao analisar os

subseqüentes filmes de Aiana Bemfica e Pedro Maia de Brito, o curta-metragem “Conte isso

àqueles que dizem que fomos derrotados” (2018) e o longa-metragem “Entre nós talvez

estejam multidões” (2020), ambos documentais e ainda preocupados com o mapeamento

das relações políticas e emocionais dos envolvidos no conflito fundiário urbano, e que

apostam no gesto fabulatório de suas narrativas, poderíamos apontar um caminho para o

documentário brasileiro contemporâneo, que busca utilizar o audiovisual como ferramenta

de resistência e também de criação de vida?

Ao não pactuar com o determinismo histórico, a biografia passa a ser um
dispositivo para que a própria produção de vida seja colocada em questão,
tal como Corazza (2006, p.29) escreve: “os modos de vida inspiram maneiras
de pensar e escrever; os modos de pensar e escrever criam maneiras de
viver”. Pensar, ler e escrever a vida de um outro passam a ser três
movimentos indissociáveis. (Costa, 2010, p. 27-28).

5 CONCLUSÃO

Esse texto se guiou por dois caminhos paralelos e concomitantes. O primeiro diz

respeito a pensar se e como os conceitos de “fabulação”, desenvolvido por Gilles Deleuze e

“biografema”, desenvolvido por Roland Barthes, abordados predominantemente no campo

literário e filosófico, interessam ao estudo da Comunicação Social, pensando nos estudos

brasileiros.

Dentro dessa proposta, trago os termos para a aplicação na produção audiovisual

contemporânea, em especial no documentário de curtas-metragens. Decidi focar a pesquisa

nos curtas-metragens por serem objetos de livre acesso, uma vez que são mídias digitais e

que seus realizadores partilham do interesse de uma maior exibição de seus filmes. Ainda

que sua circulação inicial seja, predominantemente, pelos festivais nacionais e

internacionais, restringindo seu primeiro público a quem freqüenta esses espaços, logo em

seguida, os realizadores decidem manter os filmes disponíveis em espaços como YouTube e

Vimeo, atingindo não só outros públicos como também outra discussões para além do

âmbitos dos festivais.
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Entrelaçado ao pensamento de Deleuze sobre a função da comunicação na

constituição do sujeito – uma relação, sempre, permeada por violência e constituições

heterogêneas –, proponho enxergar nos documentários que ultrapassam a dimensão

biográfica ou realística ou jornalística para alcançar uma dimensão fabulatória da realidade

uma potência de resistência. O uso da comunicação em mídias digitais em uma função de

criação de mundos outros, e também como uma possibilidade de mapeamento de estruturas

de poder através do enxergar de suas relações constituintes.

Por fim, o outro caminho desse texto é quando me pergunto se o curta-metragem

“Na missão, com Kadu” pode ser inserido nessa estratégia de análise. Ao encarar o filme

como uma biografema, um punctum dessa fabulação dos cineastas e pesquisadores

acadêmicos Aiano Bemfica e Pedro Maia de Brito sobre o conflito fundiário urbano no Brasil,

mais especificamente em Minas Gerais, passo a considerar que sim.

Eu abordo textos como máquinas de produção, como criadores de efeitos,
afetos e pensamentos que se entrelaçam com os planos não discursivos da
cultura e, desse modo, eles são sempre multiplicidades que não podem ser
reduzidas aos usos e interpretações majoritários ou hegemônicos. Sempre
há potencial para outras e novas conexões (Parikka, 2007, p. 31). (Felinto,
2011, p. 246).

Contudo, é importante salientar que esse é um texto-registro do processo de uma

pesquisa em curso, tendo como fim uma tese de doutorado em Comunicação Social, mas

que abarca teorias advindas de outros campos de estudo, como a Filosofia e a Literatura e

que necessita ser aprofundado em cada proposta de movimento.
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GT 7 - Imagens e as Performances Culturais 

 
CORPOS LÉSBICOS EM PRIMEIRA PESSOA NAS REDES SOCIAIS 
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RESUMO 

 
A invisibilidade dos corpos lésbicos que são interseccionados por marcadores sociais 

historicamente objetificantes - como a raça, etnia, classe, gênero, sexualidade e acesso à 

educação formal e aos bens de consumo - tem sido pautada nos diversos movimentos 

lesbofeministas que ganham força em todo o mundo. Paralelamente a essa construção endógena 

aos movimentos sociais organizados, é perceptível que a pauta alcança também os meios de 

comunicação social de referência ou convencionais, a exemplo de jornais e revistas. Essa 

expansão também é verificada, a partir de uma tentativa de apreensão rápida, nas redes sociais 

mais populares e em outras plataformas contra hegemônicas de comunicação. Diante da 

necessidade realizar pesquisas que movimentem os estudos dos processos comunicacionais nesse 

contexto de contínua transformação social, novos sujeitos sociais ganham força tanto na chamada 

mídia de referência quanto nas iniciativas insurgentes fora das plataformas legitimadas pela 

estrutura de poder dominante. Toda essa movimentação exige investimento em um pensamento 

complexo e aposta em análises dos processos comunicacionais não hegemônicos como 

importante componente de produção cultural e reorientação do imaginário social. De posse dessa 

conjuntura, o presente artigo traz exemplos de representações lésbicas na imprensa 

convencional para fazer um exercício metodológico de contraposição às mediações feitas em dois 

perfis de Instagram considerados contra hegemônicos, conduzidos por lésbicas e que alcançam a 

métrica de mais de 10 mil seguidores. O campo teórico escolhido está circunscrito ao que pode 

ser nomeado como novas tendências nos estudos de comunicação, configurando essa escrita 

como parte de pesquisa maior em andamento. Entre as considerações aqui alcançadas, está a 

compreensão de que os perfis do Instagram analisados sugerem possibilidades de existências 

lésbicas e novas linguagens e construções narrativas que podem ser a chave para promover 

mudança no imaginário sociocultural. Adicionalmente, essas construções comunicacionais contra 

hegemônicas podem inspirar a chamada imprensa de referência no sentido de vetar violações aos 
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direitos humanos. 
 
Palavras-chave: Narrativas da Diferença; Processos Comunicacionais; Redes Sociais; Lesbianidades. 
 

 

FIRST PERSON LESBIAN BODIES ON SOCIAL NETWORKS 

 
ABSTRACT 

 
The invisibility of lesbian bodies that are intersected by historically objectifying social markers - 

such as race, ethnicity, class, gender, sexuality, and access to formal education and consumer 

goods - has been highlighted in the various lesbofeminist movements that are gaining strength 

around the world. Parallel to this endogenous construction to the organized social movements, it 

is noticeable that the agenda also reaches the reference or conventional mass media, such as 

newspapers and magazines. This expansion is also verified, from a quick grasp, in the most popular 

social media and other counter- hegemonic communication platforms. Given the need for 

research that moves the study of communication processes in this context of continuous social 

transformation, new social subjects gain strength both in the so-called reference media and in 

insurgent initiatives outside the platforms legitimized by the dominant power structure. All of 

these social movements require investment in complex thinking and a focus on the analysis of 

non-hegemonic communication processes as an important component of cultural production and 

reorientation of the social imaginary. In possession of this conjuncture, the present article brings 

examples of lesbian representations in the mainstream press to make a methodological exercise 

of counterposition to the mediations made in two Instagram profiles considered counter 

hegemonic, led by lesbians and that reach the metric of more than 19,000 followers. The chosen 

theoretical field is circumscribed to what can be named as a new trend in communication studies, 

making this writing a part of a larger research in progress. Among the considerations reached 

here is the understanding that the analyzed Instagram profiles suggest possibilities for lesbian 

existences and constructions of new languages and narratives that may be key to promoting 

change in the sociocultural imaginary. Additionally, the constructions of these counter- 

hegemonic communicational narratives can inspire the so-called mainstream press to veto 

human rights violations. 
 
Keywords: Narratives of Difference; Communicational Processes; Social Networks; Lesbianism. 
 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Desde os anos de 1970, quando começam a se organizar espaços de resistência 

política e social, que o tema da invisibilidade lésbica tem sido debatido desde uma 

perspectiva lesbifeminista. Pensadoras, acadêmicas, artistas lésbicas ao longo da história e 

desde variados territórios, a exemplo de Monique Witting (1978), Adrianne Rich (1980), 

Cheryl Clark (1988), Gloria Anzaldúa (1987), Ochy Curiel (2013) e muitas outras 

problematizam por diversas narrativas a invisibilidade imposta, a violência e as opressões 
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que atravessam as vidas de mulheres e lésbicas. 

As violências se complexificam ainda mais na medida em que carregam outros 

marcadores sociais como classe, raça, localização geográfica, identidade de gênero e 

idade. São  marcadores  que, muitas  vezes,  não  encontram  representação  nos  

veículos de 

comunicação social e seus processos de construção de imaginários sociais e culturais. 

Pensar em como estes eixos de opressão se entrecruzam em mulheres e lésbicas permite 

perceber um doloso movimento de tornar tais corpos abjetos que, de acordo com Judith 

Butler (2002), são os corpos que estão fora da norma, que são jogados para o exterior, o 

“invisível” o “inabitável”, o que se mantém à margem. 

A falta de ocupação de espaços de poder, de participação política, de tomada de 

decisões e influência junto aos veículos de comunicação, governos ou instituições de 

educação reforça o imaginário de que mulheres e lésbicas estão muito distantes do 

exercício pleno da cidadania. Estereótipos que passam pela pornografia e pela violência 

são reproduzidos pelos meios de comunicação social, o que vulnerabiliza ainda mais 

mulheres e lésbicas, que conduzem uma vida cotidiana de luta contra o preconceito. É 

recorrente, ainda, o acionamento de histórias trágicas sobre perseguição e assassinato 

cometido contra mulheres lésbicas serem reproduzidas em veículos de comunicação sem 

qualquer cuidado editorial e ético, conforme relatam Luciene Dias e Ralyanara Freire 

(2020). 

Especialmente no Brasil, as telenovelas, filmes é reality shows ainda carecem de 

direcionamento respeitoso uma vez que recorrem a representações enviesadas desse 

grupo social. As violências que marcam a vida de mulheres e lésbicas são de ordem 

estrutural, sendo que o debate profundo e a elaboração de uma narrativa responsável 

socialmente não compõem, geralmente, o processo de produção da informação. Daí a 

defesa explicitada nesse artigo da necessidade de reflexões sobre como o corpo lésbico 

se comunica com a cidade, como vive seu cotidiano, sua participação cultural e como 

consolida-se a interação social. 

Estrategicamente está proposto aqui um debate sobre duas produções de 

telenovelas brasileiras que incluíram representações lésbicas em seus roteiros. São as 

telenovelas Torre de Babel (1998) e Senhora do Destino (2005), produzidas e 
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transmitidas pela Rede Globo de Televisão, o maior canal aberto brasileiro na 

contemporaneidade. A hipótese aqui aventada é a de que esses produtos midiáticos 

ainda não reconhecem as décadas de desenvolvimento teórico lesbifeminista para 

construir suas narrativas e personagem. 

Não reconhecer as lutas de mulheres e lésbicas dá vazão para a invisibilidade de 

corpos lésbicos negros, corpos lésbicos indígenas, corpos sapatão não bináries, corpos 

gordos lésbicos. Além de apagar diversas narrativas que estão colocadas, como as de 

mães lésbicas, caminhoneiras, marimachas, machorras, que não estão registradas nas 

produções novelísticas brasileiras. Por outro caminho, há a investida na imagem da 

lésbica como fetiche sexual pronto a atender à cisheteronormatividade. 

Para desenvolver a discussão aqui proposta, são úteis abordagens como a de 

Jesús Martin-Barbero (1997), que defende os processos de comunicação a partir da 

cultura considerando que cultura política e comunicação são elementos constitutivos das 

dinâmicas e mudanças sociais que afetam as subjetividades individuais e coletivas. Para 

esse pensador, os estudos de comunicação não se limitam a uma única teoria para 

encontrar “o caminho do movimento social na comunicação, a comunicação em 

processo” (MATIN-BARBERO, 1997, p. 278), mas caminham por diversas possibilidades 

teóricas e conceituais. 

Com tal sustentação teórica é que está o diálogo com produções gráficas e 

audiovisuais mediadas por autoras, ativistas e produtoras lésbicas veiculadas através de 

seus perfis de Instagram. Nesse momento da escrita foram escolhidos os perfis 

@katumirim, protagonizado por Katu Mirim, indígena e lésbica, que conta com mais de 

100 mil seguidores e @maternidadesapatao, conduzido por um casal de mulheres, mães 

e negras que apresentam as especificidades do que chama de maternidade sapatão e que 

conta com quase 20 mil seguidores. O objetivo aqui proposto é discutir os códigos 

discursivos que elas utilizam para se comunicar com as milhares de pessoas que estão 

seguindo esses perfis no Instagram. 

Analisar os discursos propostos e produzidos por estas mulheres desde suas 

existências e complexidades lésbicas pode provocar a “tomada de palavra” que, de 

acordo com Luciene de Oliveira Dias (2014), está posta para existências não 

hegemônicas, e reorientar a própria produção de sentidos, rompendo com uma espiral 
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hegemônica cisheteronormativa. As produções aqui pensadas foram escolhidas para 

estimular a observação atenta, uma escuta a partir das fronteiras, das margens, das 

propostas dos movimentos sociais de resistência. Acionar informações que circulam para 

além do poder instituído pode ser uma estratégia para uma comunicação mais fluida e 

mais dialógica. 

Metodologicamente, é feita a observação e análise dos dois perfis do Instagram 

aplicando “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” (MARTIN-

BARBERO, 1997, p. 288). Também são utilizadas na análise as perspectivas teóricas de 

pensadoras lésbicas, negras e feministas. Dessa forma, pretende-se tensionar a narrativa 

hegemônica das telenovelas e outras novas narrativas propostas nas redes sociais. 

 

2 IMAGENS LÉSBICAS IMPOSTAS 
 

 
A televisão no Brasil é um dos principais veículos de comunicação de massa desde 

a década de 1970. Ela chega a um número ainda muito grande de pessoas “abrindo e 

restringindo a compreensão da realidade cotidiana do Brasil e do mundo” (BECKER, 2005, 

p. 23). Ao longo desses anos, a televisão esculpiu imaginários sociais sobre condutas 

pessoais, autorreconhecimento e localização geográfica. Essa abrangência envolve tanto 

os telejornais e programas de entretenimento quanto as telenovelas. 

No primeiro exemplo aqui trabalhado, a telenovela Torre de Babel (1998-1999), 

havia um casal de mulheres lésbicas - Rafaela e Leila - que morrem em uma explosão de 

um shopping center. De acordo com Silvia del Valle Gomida (2006, p. 171) “o atentado foi 

inserido como recurso para dar fim às personagens, que estavam sendo rejeitadas pelo 

público. (...) Além das duas lésbicas, morreram um viciado em drogas, um assassino e ex-

presidiário”. As personagens escolhidas e a forma dramática como morreram projeta uma 

ideia e reflete uma noção de que se trata de sujeitos rejeitados pela ampla sociedade e 

que, por isso, são retirados da cena pública. 
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Imagem 1: Rafaela e Leila em explosão do shopping. 

 

Fonte: Captura de Tela de cena da telenovela Torre de Babel. 

 
As personagens Rafaela e Leila, da telenovela Torre de Babel, eram duas mulheres 

lésbicas de aproximadamente 40 anos que representavam uma relação harmoniosa e 

bem- sucedida. Manter o desenvolvimento de personagens lésbicas com esse perfil 

provocou rejeição na audiência - predominantemente heterossexual – e conduziu a 

produção a matar violentamente as personagens, cuidando para que não houvesse 

responsabilização pelas mortes na trama e confirmando o imaginário de que experiências 

erótico-romântica-sexual entre lésbicas são apenas uma fase da vida. Alimenta-se 

também aí a convenção de que mulheres lésbicas, velhas, com família e bem-sucedidas 

não podem existir. 

Já a novela Senhora do Destino (2003-2005), trouxe o casal Eleonora e Jenifer, 

bem recebido pela audiência. Elas representavam duas mulheres brancas, jovens, magras 

e feminizadas. De acordo com Gomida (2006), essa aceitação está diretamente 

relacionada aos perfis das personagens e reflete, inclusive, a fetichização 

heteronormativa dos corpos lésbicos. Isso porque muitas cenas foram investidas de 

paixão e sensualidade e não de perversão sexual como no caso anteriormente analisado. 
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Imagem 2: Eleonora e Jenifer na cama. 

 

Fonte: Captura de tela de cena da telenovela Senhora do Destino. 

 

A duas telenovelas foram transmitidas pela Rede Globo de Televisão em anos 

diferentes e trouxeram representação de dois casais lésbicos que se diferenciavam na 

idade e no tipo de relacionamento, uma vez que as primeiras eram lésbicas assumidas 

publicamente enquanto as segundas mantinham um relacionamento escondido da 

sociedade e conflituoso. Contudo, quando observa-se a construção corporal das 

personagens, o que se apresenta são corpos brancos, femininos, magros e bem definidos. 

As primeiras, Rafaela e Leila, são mulheres adultas, vivendo um relacionamento 

estável e foram retiradas de cena com uma morte nas telas e outra morte simbólica 

porque trata-se de uma morte que transmite a informação de que às mulheres lésbicas 

não é possível a estabilidade que propicie vida profissional, conjugal e familiar 

reconhecida. A morte deste casal faz coro às manchetes de jornais e revistas que 

noticiam assassinatos, perdas, promiscuidade e vulnerabilidade envolvendo mulheres e 

lésbicas. 

As segundas, Eleonora e Jenifer, são mulheres que alimentam o fetiche 

heterocisnormativo. Tal afirmação se confirma também com a capa da Playboy Brasil de 

(2005), uma revista que se identifica como “revista de entretenimento erótico 

direcionada para o público masculino”, de acordo com seu perfil @ 
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revista_playboy_brasil do Instagram. Circulando no mesmo ano em que a novela foi 

projetada, a capa traz uma foto da atriz brasileira Bárbara Borges, que representou 

Jenifer em Senhora do Destino, com a chamada "para a lésbica que existe em você", o 

que suplanta as existências lésbicas reais e cotidianas e limita tal existência a algo oculto, 

interno, escondido. 

 

Imagem 3: Capa da Playboy do mesmo ano de transmissão da novela Senhora do Destino. 

 

Fonte: Captura de tela do perfil 

@revista_playboy_brasil no Instagram. 

 
 

Nas construções visuais, conceituais e referenciais das personagens nas duas 

telenovelas e na revista impressa Playboy, são identificadas narrativas que reforçam os 

preconceitos contra mulheres e lésbicas. Verifica-se, ainda, um apagamento compulsório 

de existências marimachas, caminhoneiras, machorras, lésbicas da quebrada, das favelas, 

lésbicas negras, indígenas, racializadas. São essas invisibilizadas, aliás, que resistem nas 

cidades, nas periferias, nas margens e que são alvos diretos da violência lesbocida. Assim 

é que entre homens e mulheres cisnormativos e heterossexualizados, “se privilegia aos 

primeiros ao estabelecer a apropriação da força de trabalho material, emocional, sexual 

e simbólica das segundas” (CURIEL, 2013, p. 28). 

Em um empenho para uma análise macro, ressalta a informação de que há uma 
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sub- representação de mulheres e lésbicas na indústria midiática brasileira. A jornalista 

lésbica Thays Guimarães (2017) escreveu para a revista digital Híbrida33 que pelo menos 

três produções de longa-metragem da nova produção de cinema brasileira apresentaram 

no centro de sua trama o envolvimento entre duas mulheres. Para a jornalista, são “sinais 

de que esse cenário pode estar em vias de transformação”. Contudo, ela registra que 

entre os anos de 2010 e 2017 somente 6 filmes - incluindo os três projetados no Festival 

de Rio de 2017 - representam personagens lésbicas, casal lésbico ou grupo de amigas 

lésbicas. 

Vale aqui a observação de que até o ano de 2019, a plataforma Google 

direcionava a sites pornográficos qualquer pessoa que pesquisa pela palavra lésbica. 

Sendo esse o mais conhecido mecanismo de busca da internet, é destacável seu poder 

para construir imaginários estereotipados e preconceituosos contra mulheres e lésbicas. 

A grande imprensa relatou que o fim desse direcionamento por parte da plataforma 

influenciou campanhas, inclusive do Twitter, buscando o combate à lesbofobia. Além, 

certamente, de provocar um respiro às mulheres lésbicas. Problematizar essas 

construções imagéticas pode funcionar como estímulo para as mudanças sociais tão 

necessárias. 

 

3 RASURANDO MAPAS DO LESBOCÍDIO 
 
 

De acordo com informações do Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 

2017 (2018), a violência lesbofóbica tem como maior alvo as mulheres lésbicas negras, 

que performam um corpo considerado não feminino e empobrecidas. A pesquisa busca 

as principais causas “da motivação lesbofóbica dos assassinatos, do ódio às lésbicas, e, 

por fim, o mapeamento dos assassinatos e suicídios de lésbicas no país” (PERES; SOARES; 

DIAS, 2018, p. 25). Para isso, utiliza-se de dados obtidos a partir de jornais, sites e redes 

sociais. 

As pesquisadoras que propuseram o Dossiê tratam o suicídio de lésbicas como 

lesbofobia e não como suicídio “uma vez que há detecção de circunstâncias de privações 

                                                           

3 Ver: https://revistahibrida.com.br/revista/edicao-1/cade-as-sapatoes-no-cinema-nacional/ Acesso 

em: 28 jul. 2022. 
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de direitos limítrofes que levam algumas lésbicas a optarem pelo suicídio” (PERES; 

SOARES; DIAS, 2018, p. 13). Diante disso, é relevante observar que raça, etnia, classe, 

gênero, constituição familiar e sexualidade atravessam corpos lésbicos de forma tão 

intensa que pode efetivamente levar ao suicídio.os E impossível pensar a violência contra 

as mulheres e corpos dissidentes da norma e excluídos dos imaginários socioculturais 

hegemônicos, sem considerar como os marcadores de diferença lhes interseccionam. 

Negras/os, transexuais, sapatões, afeminadas, machonas, putas e travestis 

constituem corpos-subjetividades privilegiados nas relações de poder, nas 

violências, assujeitamentos e opressões, em que uma necroeconomia da 

matabilidade (vidas que se tornam cada vez mais matáveis), um necropoder 

(poder de morte) e uma necropolítica (política da morte) (MBEMBE, 2018), 

infelizmente vão colocando em degradês econômicos as vidas que são mais 

possivelmente matáveis ou mais matáveis do que outras. (Fátima LIMA, 2018, 

p. 74) 

 

São existências negligenciadas pela maior parte dos meios de comunicação social 

que, ao deixar de fora o mundo do cotidiano e das complexas subjetividades dos corpos 

das lésbicas, negras, indígenas e periféricas provocam a morte. Há nessa organização 

social de negligência, repressão, exclusão e invisibilização “uma dupla operação de 

negação, ou melhor, esta se configura em dois modos de operação: a não-representação 

e a repressão” (MARTIN- BARBERO, 1997, p. 38). Tal violência faz com que “em 55% dos 

registros de casos de lésbicas mortas entre 2014 e 2017, as lésbicas eram não-

feminilizadas [...]. Em 42% desses mesmos registros, as lésbicas eram negras” (PERES; 

SOARES; DIAS, 2018, p. 77). 

 

4 TECENDO SENTIDOS LÉSBICOS 
 

A comunicação aqui trabalhada é um processo coletivo, fluido e circular. Por isso, 

a defesa de que produções que denunciam e confrontam os dispositivos hegemônicos 

podem também protagonizar existências lésbicas. Os espaços digitais, especialmente 

redes sociais como o Instagram, quando ocupados a partir dessa compreensão de 

comunicação oferecem alternativas de ruptura com a violência e de abertura para tecer 

outros e novos sentidos. Tais sentidos são completamente divergentes da noção que “é 

transmitida desde a infância através de contos de fadas, televisão, filmes, propaganda, 

canções populares ou cerimônias de casamento para naturalizar o desejo das mulheres 

pelos homens” (CURIEL, 2013, p. 48). A busca, então, é por diferentes linguagens capazes 
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de provocar a transformação. 

A linguagem relaciona-se com um importante campo político onde o que está 

em jogo é o poder, ou, mais ainda, uma rede de poderes, uma vez que existe 

uma multiplicidade de linguagens que constantemente agem sobre a realidade 

social. (WITTIG, 1980)4. 

 

Deslocar os estudos de comunicação focalizados nos conflitos tecnológicos para 

as mediações é importante e urgente diante das mudanças socioculturais 

contemporâneas marcadas por “uma valorização profundamente nova do cultural” 

(BARBERO, 1991, p. 285) provocada pelos diversos movimentos sociais. Nesse 

sentido, iniciativas atentas aos atravessamentos sociais, políticos, econômicos e 

culturais são potenciais aberturas para o diálogo sobre as pluralidades e complexidades 

lésbicas, bem como à construção do bem viver. 

A busca pelo bem viver talvez ajude a compreender quem é Katu Mirim, que faz a 

gestão de @katumirim no Instagram. Trata-se de uma cantora, compositora, ativista e 

influencer digital indígena do povo Boe Bororo, que apresenta conteúdo que dialoga 

diretamente com sua experiência como mulher indígena lésbica. As letras de suas 

composições tratam da ferida colonial, da resistência indígena, do resgate e defensa da 

ancestralidade, da pessoa indígena no contexto urbano e denuncia o genocídio e o 

extermínio dos povos indígenas conduzido pela estrutura colonial e patriarcal. 

 

Imagem 4: Foto do perfil de Katu Mirim no Instagram. 

 

Fonte: Captura de tela do perfil @katumirim no Instagram. 

                                                           
4 Este texto foi lido pela primeira vez em New York na Modern Language Association Convention em 1978 e 
dedicado às lésbicas estadunidenses. 
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Com mais de 114 mil seguidores, Katu Mirim produz materiais audiovisuais com a 

intenção de autorrepresentar-se numa demonstração de resistência, resiliência e 

autonomia. Ela posiciona-se, em seu conteúdo, como um corpo que resiste à negação da 

sua existência por normativas de controle cristãs, brancas, estatais e heterossexuais. Sua 

imagem, seus áudios e sua composição musical são amplamente divulgadas como uma 

estratégia de memória a lembrar que mulheres indígenas lésbicas existem, resistem e 

têm muito a dizer. 

 

Imagem 5: Conteúdo audiovisual que pode ser encontrado no perfil @katumirdo no 
Instagram. 

 

Imagem 5: Capturas de Tela do perfil @katumirdo no 
Instagram. 

Imagem 6: Alessandra e Aline com seus filhos Jawari e Jamal. 

 

Fonte: Captura de tela do perfil @matenidadesapatao no 
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Da mesma forma que no perfil @katumirim, o que encontramos em 

@maternidadesapatao pode ser transcrito aqui como amor, ancestralidade, possibilidade 

de maternar sapatão da quebrada negras e espiritualizadas. Aqui, lidamos com a gestão 

de Aline Brito, que se apresenta no próprio perfil como “sapatão de quebrada”, e 

Alessandra Ayába, que se apresenta em seu perfil como mãe, sapatão “e tudo o que eu 

quiser ser”. Com mais de 19,6 mil seguidores, elas publicizam outras maternidades 

possíveis. 

A política cotidiana dos corpos lésbicos que maternam está em todo o conteúdo 

produzido. Os corpos de Aline e Alessandra fazem as mediações nessa rede social e 

centralizam todo o diálogo em suas corporeidades e identidades políticas e dialogam com 

as complexidades de habitar a maternidade sapatão negra nesta sociedade com uma 

cultura extremadamente colonial. 

 

Imagem 7: Fotos publicadas em @maternidadesapatao no Instagram. 
 

Fonte: Captura de Tela do perfil @maternidadesapatao no 
Instagram. 

 

Miriam Santos (2018) analisa o problemático apagamento das imagens acerca da 

maternidade de mulheres negras. Com a colonização, as pessoas negras foram arrancadas 

da sua condição humana e escravizadas. Para as mulheres negras, isso significou controle 

total de seus corpos, o que as impediu de maternar. Para a pesquisadora, “rejeita-se a 

negra enquanto mulher, reforçando o pensamento patriarcal e reduzindo-as à 

desumanização” (SANTOS; 2018, p. 83). Desumanização esta que pode também ser 

encontrada nas narrativas midiatizadas hegemônicas e que aparecem através da 
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hipersexualização e da gordofobia, igualmente de raiz colonial. 

As mulheres negras na sociedade estruturada pela colonialidade são colocadas no 

não-lugar, que corresponde a “um espaço vazio que se sobrepõe às margens da raça e do 

gênero” (Grada KILOMBA, 2019, p. 97-98). Nesse sentido é que experienciam tripla 

dimensão de opressão onde racismo, sexismo e lesbofobia se articulam como camadas 

que produzem efeitos catastróficos. O perfil @maternidadesapatao ocupa, no imenso 

espaço da internet, esse espaço vazio nos processos de comunicação, se habilitando a 

narrar experiencias, denunciar violências e dialogar desde a diferença. Trata-se de uma 

iniciativa capaz de “gerar materiais que tenham implicações tanto para as maneiras pelas 

quais ‘raça’ e gênero têm sido teorizadas até agora quanto para a teoria social em geral” 

(Grada KILOMBA, 2019, p. 109). 

Assim como a perspectiva barberiana que “analisa o que está equidistante da 

emissão e recepção como parte de um processo integrado às práticas culturais e políticas 

de seus agentes comunicativos” (SATLER; DIAS; LIMA, 2020, p. 143), os perfis aqui 

analisados ocupam essa equidistância, um não-lugar ocupando pelas cotidianidades, 

pelas margens, pelas diferenças. Aline é Alessandra, mulheres negras, mães e lésbicas 

narram suas experiências e colocam seus corpos à disposição para novas elaborações. 

Katu Mirim, indígena, lésbica e urbana denuncia as violências, mas, ao mesmo tempo, 

narra sua história como amor, resistência, rebeldia e visibilidade. O acesso a essas 

narrativas da diferença amplifica as possibilidades de um mundo que respeite as 

pluralidades. 

 

4 CONSIDERAÇÕES 
 

 
Os perfis @maternidadesapatao e @katumirim são interpretados aqui como 

“lugares dos quais provêm as construções que delimitam e configuram a materialidade 

social e a expressividade cultural” (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 292). São esses lugares 

que configuram o mapa de estudo das comunicações potencializados no presente artigo. 

Outro fator relevante é acreditar que estudos sobre essas mediações e narrativas 

propostas pelos perfis analisados representam um passo inicial e fundamental para que a 

lesbianidade possa ser pensada como uma realidade humana carregada de lutas e 
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também conquistas. 

O debruçar-se sobre as diferenças com o propósito de compreender sua 

operacionalização, suas narrativas e seus engajamentos, pode trazer para a superfície do 

debate diferentes possibilidades de produzir ciência. Também a representatividade está 

em jogo, uma vez que quanto mais diversa a narrativa, maiores as chances de diferentes 

pessoas entrarem no diálogo. Ocupar a rotina de produção de conteúdo a partir do lugar 

de mulheres e lésbicas se torna, assim, um ato de resistência e resiliência constantes. 

As rotinas dos conteúdos de Katu Mirim e Maternidade Sapatão inspiram 

imaginários sociais que rompem com a invisibilidade e, ao mesmo tempo, propõem devires 

lésbicos. Corpo e comunicação se encontram nessas propostas, uma vez que são 

mulheres, lésbicas, negras, indígenas, mães e que performam um corpo livre em relação à 

feminilidade imposta que estão produzindo conteúdo. São narrativas da diferença 

dispostas a “caminhar para a construção de identidades afirmadas, propositivas” (Luciene 

DIAS, 2014, p. 332). São janelas de entrada para o bem viver. 
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RESUMO 

 

As imagens nos fazem pensar e ampliam nossa compreensão sobre o mundo, orientam representações 

e imaginários coletivos. Elas também orientam reflexões e permitem experiências, sejam a partir do 

encantamento estético real ou imaginário. A partir do entendimento do social pelo cultural e 

visualidades e colocando as imagens na “caixa das coisas vivas”, considera-se que um conjunto de 

imagens pode permitir reflexões sobre modelos, sobre ideais, sobre o desejável e o indesejável no que 

se refere às mais diferentes temáticas e realidades, por seu caráter simbólico. A construção de 

significados por meio da linguagem é possível devido à operação de um sistema representacional, 

típico do círculo da cultura. Mais do que isso, as imagens construídas e difundidas pela mídia, 

(entendida como conjunto de veículos e plataformas de interação digital) possuem recursos simbólicos 

capazes de orientar construções imaginárias sobre papéis sociais, comportamentos, identidades e 

profissões. Nesse sentido, passa pela mídia a ideia que se tem sobre que é “ser professor”. Tal contexto 

nos apresenta algumas indagações que buscam por respostas na proposta deste trabalho: Como é o 

professor para o Google Imagens? Quais são as imagens que aparecem no Google imagens quando da 

busca por professor? Há diferença entre os resultados para a busca dos termos “professor” e 

“professora”? O artigo pretende discutir teoricamente, a partir de uma breve revisão de literatura, os 

aspectos relacionados aos pensamentos e ações das imagens, bem como identificar quais imagens 

estão relacionadas à ação docente e se, de alguma maneira, elas se relacionam. A proposta 

metodológica considera a) a porta de entrada das imagens em si e da circulação – em busca de analisar 

as modalidades tecnológica, composicional e social para as duas portas de entrada, , b) o processo de 

aproximação das imagens cruzadas e memória/presente/destino e c) as imagens-tipo. Assim, 

pretende-se tensionar os conceitos de imagem, representação, imaginário para analisar imagens 

resultados de buscas no Google para os termos “professor” e “professora”. 

Palavras-chave: Imagem; Imaginário; Professor; Professora; Google Imagens.  
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IMAGE, IMAGINARY AND REPRESENTATION: 

NOTES ON THE IMAGE OF TEACHERS 

 

Abstract: Images make us think and expand our understanding of the world, guide representations 

and collective imaginations. They also guide reflections and allow experiences, whether from real or 

imaginary aesthetic enchantment. From the understanding of the social by the cultural and visualities 

and placing the images in the “box of living things”, it is considered that a set of images can allow 

reflections on models, on ideals, on the desirable and the undesirable with regard to the most different 

themes and realities, due to their symbolic character. The construction of meanings through language 

is possible due to the operation of a representational system, typical of the culture circle. More than 

that, the images constructed and disseminated by the media (understood as a set of vehicles and 

platforms of digital interaction) have symbolic resources capable of guiding imaginary constructions 

about social roles, behaviors, identities and professions. In this sense, the idea that people have about 

what it means to “be a teacher” passes through the media. This context presents us with some 

questions that seek answers in the proposal of this work: How is the teacher for Google Images? What 

are the images that appear on Google images when searching for teacher? Is there a difference 

between the results for the search for the terms “teacher” and “teacher”? The article intends to 

theoretically discuss, based on a brief literature review, aspects related to the thoughts and actions of 

the images, as well as to identify which images are related to the teaching action and if, in some way, 

they are related. The methodological proposal considers a) the entrance door of the images 

themselves and the circulation - in order to analyze the technological, compositional and social 

modalities for the two entrance doors, b) the process of approximation of the images and 

memory/present/destiny and c) the type-images. Thus, we intend to stress the concepts of image, 

representation, imaginary and gender to analyze images resulting from Google searches for the term 

“teacher”, which in Portuguese do gender inflection. 

Keywords: Image; Imaginary; Teacher; Google Images.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As imagens estão presentes em, basicamente, todos os momentos das nossas vidas. A 

partir de imagens percebemos o mundo e o interpretamos. As imagens orientam, inclusive, 

representações e imaginários coletivos. Elas também orientam reflexões e permitem 

experiências, sejam a partir do encantamento estético real ou imaginário. Portanto, o esforço 

deste artigo é o de tentar compreender os tensionamentos entre os conceitos de imagem e 

de imaginário para depois tratar da representação e das imagens-tipo relacionadas à profissão 

docente. 

Pretende-se discutir teoricamente, a partir de uma breve revisão de literatura, os 

aspectos relacionados aos pensamentos e ações das imagens, bem como identificar quais 

imagens estão relacionadas à ação docente e se, de alguma maneira, elas se relacionam. 

Compreende-se, aqui, a imagem não como mera ilustração do real, mas como elemento 
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importante no processo comunicacional e como uma forma de conhecimento autônomo: algo 

que já está ali e se revela ao expectador. 

Como análise empírica serão apresentados e analisados os resultados de buscas 

realizadas no Google Imagens para os termos “professor”, “professora” e “docente”. As 

imagens serão percebidas em conjunto, como um mural gerado a partir da lógica do algoritmo 

do buscador. Parte-se da premissa de que o conjunto faz sentido e dá sobre o que se pensar. 

Diante dos resultados, alguns questionamentos virão à tona e esboçam-se reflexões sobre a 

imagem do que é “ser professor” e “ser professora”. Dada a complexidade da temática, a 

proposta não é apresentar um estudo conclusivo, mas proporcionar reflexões acerca de tais 

imagens.   

 

2 IMAGENS, IMAGINÁRIO E REPRESENTAÇÃO 

 

Para conduzir a reflexão proposta, é importante pontuar que os estudos sobre o 

imaginário organizam definições e conceitos a fim de compreender impactos e efeitos das 

imagens sobre as consciências. Neste texto, partindo de filósofos como Kant (2016), Sartre 

(2013) e Husserl (2000) adota-se a ideia de que seja possível estudar o imaginário como um 

objeto de investigação para além da concepção de um imaginário como mera reação do 

sujeito a partir de sua interação com o mundo. 

Em Kant, para quem a representação não se relaciona ao objeto, mas ao sujeito porque 

o prazer estaria ligado à apreensão da forma de um objeto da intuição, temos que imaginar 

não seria copiar o mundo, ao contrário: imaginar seria análogo a pensar o mundo. A 

imaginação descrita como um engajamento com o mundo a partir de imagens. A imaginação 

estaria associada ao juízo - que nem sempre é sintético ou analítico. A imaginação não seria, 

então, faculdade do conhecimento. 

Imaginar estaria diretamente ligada à representação, entendida como a capacidade de 

construir imagens, como uma experiência espaço-tempo. Nesse sentido, toda a experiência 

estética em nós floresceria como uma vivência e teria caráter formativo. A imaginação 

tornaria os objetos passíveis de serem encontrados no juízo estético. De fato, a estrutura da 

imaginação seria universal e permearia três juízos: científico, moral e estético. 

562



 

 

Partindo da filosofia para o campo da sociologia, temos em Hall (2016) algumas 

considerações acerca de cultura, representação e imaginário pertinentes à esta reflexão. Para 

ele, cultura e representação ligam-se à ideia de imaginário. As imagens são, nesse sentido, 

mediadas pela linguagem, o que implica dizer que a representação é a produção do significado 

dos conceitos na nossa mente (imaginário) por meio da linguagem: “a representação conecta 

o sentido e a linguagem à cultura” (HALL, 2016, p.31). Representação, como ele considera, diz 

respeito à produção de sentido pela linguagem e ao processo de transpor aquilo que existe 

no âmbito do imaginário para expressar sentidos entre as pessoas. 

É a conexão entre conceitos e linguagem que permite nos referirmos ao 
mundo ‘real’ dos objetos, sujeitos ou acontecimentos, ou a um mundo 
imaginário de objetos, sujeitos ou acontecimentos fictícios. (HALL, 2016, 
p.34)   

Avançando na compreensão da significação da cultura, Hall considera como ponto 

central dois ‘sistemas de representação’. O primeiro deles seria o que permite dar sentido ao 

mundo por meio por meio ‘da construção de um conjunto de correspondência, ou de uma 

cadeia de equivalências, entre as coisas- pessoas, objetos, acontecimentos, ideias abstratas 

etc - e o nosso sistema de conceitos, os nossos mapas conceituais” (HALL, 2016, p.38). A 

construção do conjunto de correspondências entre esses mapas conceituais e um conjunto de 

signos que indicam ou representam aqueles conceitos seria o segundo ponto central. 

Portanto, estariam no cerne da produção de sentido da linguagem a relação entre coisas, 

conceitos e signos. 

O sentido das coisas não está, para Hall, nos objetos, nas pessoas ou nas palavras. O 

sentido é construído pelo sistema de representações: “Ele é construído e fixado pelo código, 

que estabelece a correlação entre nosso sistema conceitual e nossa linguagem” (2016, p. 42, 

grifo do autor). O ponto é que o sentido não é inerente às coisas, ele é construído. O sentido 

é “o resultado de uma prática significante – uma prática que produz sentido, que faz os objetos  

Sartre considera que a imagem seja o objeto, em outros termos, a imagem existiria 

como um objeto. Em sua abordagem, o autor desloca a perspectiva da ciência para a 

perspectiva do sujeito e de sua consciência.  Em seus termos: “a imagem é uma coisa tanto 

quanto a coisa da qual se refere uma vez que se dá à consciência como qualquer coisa e que 

mantém relações externas com seu referente” (SARTRE, 2013, p.10). Assim, a imagem não 

seria menos que o pensamento. Não se trata de algo, como explica o autor, que seja 
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secundário e dependente de seu referente. Para ele “uma imagem pode ser sem ser 

percebida, pode estar presente sem estar representada” (2013, p.41). Nesse sentido é 

possível compreender que tanto a imagem como a ideia seriam expressivas. Nos termos 

poéticos do autor, a imagem teria a opacidade do infinito, já a ideia, a clareza da quantidade 

finita e analisável. 

A imagem despertaria uma sensação, em Sartre, que renasceria invariavelmente 

inerte, como um fragmento sólido destacado do mundo exterior e passível de ser explorada. 

Em seus termos, “o inteligível e abstrato só pode ser produzido da imagem e com a imagem 

pela atividade intelectual. Toda a matéria suscetível de ser explorada pela inteligência é de 

origem sensorial e imaginativa” (SARTRE, 2013, p.33). A definição de imagem passa pela de 

sensação em Sartre, diferentemente da ideia de representação de Hall. 

A perspectiva de que imaginar é pensar também aparece em Husserl (2000), que 

considera a imagem como a construção do objeto. Ele parte da fenomenologia, da descrição 

filosófica dos fenômenos, em sua natureza aparente e ilusória. As suas reflexões partem das 

descrições para compreender aquilo que é manifesto na experiência aos sentidos humanos e 

à consciência. Assim, ao colocar em texto aquilo que está presente e se “movimenta no 

mundo”, o autor apresenta sua explicação sobre o imaginário e a relaciona com a consciência, 

uma vez que tal descrição seria possível porque é captada pelos sentidos e depois ordenada e 

organizada pela consciência. 

Para Husserl (2000), imagem e ideia têm a mesma natureza. Imaginar é pensar. 

Perceber é uma vivência, parte de um processo. A imagem estaria sempre interpretada, mas 

não precisaria ser interpretada para ser entendida. É como se a imagem fosse um ato, uma 

consciência de algo no mundo. Assim, a prática de imaginar seria em si uma maneira de 

conhecer o mundo, posto que a relação com o mundo é de significado das imagens. Neste 

ponto pode-se pensar sobre a o processo de percepção dos objetos e perceber que é o objeto 

quem modela nossa percepção. Samain (2012) também parte da concepção de que a imagem 

seja da ordem dos fenômenos, nesse sentido, é possível aproximar ambos autores e 

considerar que imaginar seja interpretar o mundo e não seria, portanto, menor que o pensar. 
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3 IMAGENS E PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 

A partir do entendimento do social pelo cultural e visualidades (ROSE, 2016) e 

colocando as imagens na “caixa das coisas vivas” (SAMAIN, 2012), considera-se que um 

conjunto de imagens pode permitir reflexões sobre modelos, sobre ideais, sobre o desejável 

e o indesejável no que se refere às mais diferentes temáticas e realidades, por seu caráter 

simbólico. 

A premissa da qual se parte para este estudo é a de Gillian Rose (2016) para quem as 

imagens não têm um significado fixo e acabado. Imagem seria, portanto, uma relação e estaria 

contida - de alguma maneira - nas referências, nos contextos e nos repertórios culturais de 

cada sociedade em determinado tempo. Nesse sentido, analisar imagens passaria pela 

interpretação, o que em si é uma proposição teórica demarcada pela autora: 

a particular concern of mine is to encourage the grounding of interpretations 

of visual materials in careful empirical research of the social circumstances in 

which they are embedded. Interpreting images is just that: interpretation. 

But my own preference - which is itself a theoretical position - is for 

understanding visual images as embedded in the social world and only 

comprehensible when that embedding is taken into account (ROSE, 2016, p. 

20)3 

A interpretação da imagem deve abordar, portanto, seus efeitos sociais, uma vez que 

são significativas e afetivas. Não haveria interpretação possível fora de uma cultura, então, 

definir a concepção de cultura adotada faz parte das primeiras preocupações de Rose (2016), 

pois este é um conceito complexo a partir do qual a vida social é construída e através do qual 

pensamentos, ideias de identidades e papéis sociais são elaborados.  

Recorrendo a Hall (2016) considera-se que os significados (sejam eles de maneira 

explícita ou implícita, consciente ou inconsciente, verdadeiros ou fantasiosos, científicos ou 

do senso comum) se configuram como tal a partir das mensagens e significados transmitidos 

e reiterados pelos discursos e conteúdos de TV, arte, novelas, filmes, buscadores de Internet 

etc. Portanto, o aspecto da representação contribui para a noção que as pessoas constroem 

                                                 
3 Em livre tradução: “uma preocupação específica minha é encorajar a fundamentação de interpretações de 

materiais visuais em uma cuidadosa pesquisa empírica das circunstâncias sociais nas quais eles estão inseridos. 

Interpretar imagens é apenas isso: interpretação. Mas minha preferência - que é em si uma posição teórica - é 

entender as imagens visuais como inseridas no mundo social e apenas compreensíveis quando essa incorporação 

é levada em consideração.  
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sobre si e sobre o mundo. E essa representação é, em sim, um processo imagético carregado 

de significado intencional. 

All these different sorts of technologies and images offer views of the world; 

they render the world in visual terms. But this rendering, even by photo 

graphs, is never innocent. These images are never transparent Windows onto 

the world (ROSE, 2016, p. 24).4 

Neste contexto, situamo-nos conceitualmente na cultura visual, ou seja, na infinidade 

de maneiras em que o visual faz parte da vida social. Muito embora o contexto cultural esteja, 

em alguma medida, centrado na visualidade, a tarefa de interpretá-las não é simples e 

corriqueira uma vez que explorar os significados das imagens envolve percepção, experiência 

e sentidos. 

Outro autor que se preocupa com a questão das imagens é Etienne Samain, para quem 

as imagens estão “na caixa das coisas vivas” (SAMAIN, 2012, p.21), não sendo, portanto, fixas 

e herméticas. Ao afirmar que as imagens sejam vivas o autor não busca humanizar as imagens, 

como ele explica: 

Não é meu propósito, com efeito, procurar humanizar as imagens. Não 

precisam disso. Elas, que por natureza, são poços de memórias e foco de 

emoções, de sensações, isto é, lugares carregados precisamente de 

humanidade (SAMAIN, 2012, p. 22, grifos do autor). 

Ele procura refletir “como pensam as imagens?” e considera que as imagens sejam 

portadoras de pensamentos e, como tal, nos fariam pensar uma vez que “toda imagem leva 

consigo primeiramente algo do objeto representado”, mas mais que isso. Além da figura, a 

imagem levaria  

De um lado, o pensamento daquele que produziu a fotografia, a pintura, o 

desenho. De outro, o pensamento de todos aqueles que olharam para as 

figuras, todos esses espectadores que, nelas, ‘incorporaram’ seus 

pensamentos, suas fantasias, seus delírios e, até suas intervenções, por 

vezes, deliberadas (SAMAIN, 2012, p. 23). 

Toda imagem seria uma memória de memórias ao se relacionar com referências 

individuais e coletivas, repertórios culturais e experiências. Ele considera que, independente 

de nós, as imagens “seriam formas que entre si, se comunicam e dialogam” (SAMAIN, 2012, 

p. 23) e tal diálogo produziria significados e sensações.  

                                                 
4 Em livre tradução: Todos esses diferentes tipos de tecnologias e imagens oferecem visões do mundo; eles 

representam o mundo em termos visuais. Mas esta renderização, mesmo por fotografias, nunca é inocente. Essas 

imagens nunca são janelas transparentes para o mundo.   
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A construção de significados também se dá por meio da linguagem e da operação de 

um sistema representacional, típico do círculo da cultura (HALL, 2016). Mais do isso, as 

imagens especificamente construídas e difundidas pela mídia, (entendida como conjunto de 

veículos e plataformas de interação digital) possuem recursos simbólicos capazes de orientar 

construções imaginárias sobre papéis sociais, comportamentos, identidades e profissões. 

Portanto, convém observar e perceber conjuntos de imagens a fim de ver e ouvir o que elas 

pensam e como podem nos afetar. 

  

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DAS IMAGENS 

 

A ideia que se tem sobre que é “ser professor” ou “ser professora” passa pela mídia. 

Esta é a premissa desta investigação, como foi apresentado. Tal contexto nos apresenta 

algumas indagações que buscam por respostas na proposta deste trabalho: Como é o 

professor e como é a professora para o Google Imagens? Quais são as imagens que aparecem 

no Google imagens quando da busca por professor? Há diferença entre os resultados para a 

busca dos termos “professor” e “professora”? O termo “docente” gera os mesmos resultados?  

Como hipóteses iniciais apresentam-se a) a maioria das imagens remeteriam à 

personagens femininas, b) as imagens de figuras masculinas seriam associadas ao ensino de 

adultos, c) os elementos relacionados à educação infantil apareceriam com ênfase e d) os 

corpos representados corresponderiam ao padrão de beleza publicitário (branco, jovem, 

magro).  

A proposta metodológica considera a) a porta de entrada das imagens em si e da 

circulação considerando as imagens expostas e os resultados obtidos a partir do que o 

algoritmo da plataforma apresenta, (ROSE, 2016), b) o processo de aproximação das imagens 

cruzadas (SAMAIN, 2012) e c) as imagens-tipo (CARVALHO; LIMA, 2012).  

Para as professoras Vânia Carvalho e Solange Lima (2012),  

O tipo designa um elemento que, por meio de suas particularidades 

concretas, representa uma classe de elementos semelhantes. Como em uma 

relação metonímica, a individualidade daquele elemento serve para 

representar uma categoria geral. Nas representações visuais, o tipo resulta 

de processos de seleção, redução e abstração que pouco têm a ver com a 

concretude e literalidade (CARVALHO; LIMA, 2012, p.58). 

567



 

 

Assim, acredita-se que seja possível identificar um conjunto de elementos que possam 

vir a construir o “tipo do professor”. Seja pelos trajes, gestual ou quaisquer outros elementos 

que se unam para construir essa imagem-tipo. Vale destacar a peculiaridade acerca da 

interpretação das imagens indicada pelas autoras ao situar as imagens-tipo na sociedade 

contemporânea, marcada pela abundância de imagens. Para Carvalho e Lima “as imagens-tipo 

são um fenômeno associado a mecanismos de decodificação feitos no interior dos mananciais 

de imagens” (2012, p.59). 

O conceito de imagem-tipo liga-se à ideia de estereótipo, entendido como conceito ou 

imagem preconcebida, padronizada e generalizada estabelecida pelo senso comum, sem 

conhecimento profundo, sobre algo ou alguém. A observação das autoras é a de que haja uma 

variação mais acentuada em torno de um núcleo duro de sentidos cristalizados e redutores e 

nesse sentido, a produção de tipos e estereótipos parece ter na imagem uma forte força.  

Soma-se a isso a percepção de que  

o tipo na sociedade moderna significa uma redução dramática de 

características por causa da circulação de imagens. Ao circular, a imagem 

perde a relação com seu referente, a relação entre a experiência e a 

representação desaparece. A representação sozinha deixa de ser um 

ativador da memória para se tornar a própria experiência (CARVALHO; LIMA, 

2012, p. 65). 

Assim, identificar, analisar e compreender os sentidos e impressões das imagens que 

nos atingem altera nossa forma de pensamento e de abordagem da própria experiência 

concreta. O ver passar a ser também o viver a imagem.  

Trazendo para uma situação concreta tais construções teóricas buscam-se atingir os 

objetivos propostos por meio da análise de um corpus composto de nove conjunto de imagens 

(como murais), obtidas a partir da captura de tela, dos resultados das buscas para os termos 

“professor”, “professora” e “docente” no buscador Google Imagens.  Não foram configuradas 

restrições nos filtros de busca, pois o objetivo era analisar a primeira tela de resultados. As 

imagens foram registradas em três momentos5, de modo a buscar semelhanças ou 

dissemelhanças entre os resultados apresentados pelo buscador. Além do recorte temporal, 

                                                 
5 O primeiro registro foi feito no dia 19/05/2022, quinta-feira. O segundo registro foi em 19/06/2022, domingo, 

e o último foi realizado em 19/07/2022, uma terça-feira. 
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buscou-se também perceber se haveria alteração nos resultados apresentados, caso a busca 

ocorresse de maneira anônima6. 

De modo geral, os resultados das buscas apresentaram um conjunto semelhante de 

imagens. Houve fotos, ilustrações e pequenos textos. Elementos que remetem à sala de aula 

presencial/tradicional apareceram em todas as telas e que as expressões das pessoas são 

amigáveis: alguns professores e professoras aparecem como se estivessem falando, outros 

sorrindo. A percepção geral é a de que a sala de aula é a do ensino infantil, pois crianças 

aparecem na maior parte das buscas por “professor” e “professora”. Elas aparecem sentadas 

em suas carteiras, sejam em filas ou em pequenos grupos. No caso da busca por “docente” 

houve poucas imagens com interação e as crianças aparecem em poucas fotos. 

Em todos os “murais” gerados pelo buscador, a maioria de imagens é fotográfica. Há 

algumas ilustrações e, no caso da pesquisa com o termo “docente” aparecem pequenos textos 

(quotes)7. O lugar do professor e da professora é a sala de aula com a presença dos estudantes, 

como se pode perceber na grande maioria das imagens, e em cerca da metade delas há 

indícios de interação professor/professora e estudantes. A sala de aula é caracterizada pela 

presença do quadro verde (em poucas imagens aparece a versão negra ou branca) escrito com 

giz. O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) começa a aparecer em junho e tem maior 

presença em julho, mas, ainda assim, computadores, celulares, câmeras ou outros 

equipamentos eletrônicos são raros. 

As pessoas representadas são majoritariamente brancas, jovens (faixa etária entre 20 

e 30 anos) e seguem os padrões de beleza exibidos pela publicidade: não há corpos gordos ou 

pessoas com deficiência, por exemplo.  Os “murais” gerados e analisados são apresentados a 

seguir: 

 

 

 

 

                                                 
6 A busca anônima é aquela feita em aba sem login de usuário. Por serem restritas as informações de quem 

acessa, informações como cookies, histórico de navegação e dados do site ou informações inseridas em 

formulários não são registradas e salvas pelo buscador. Fonte: Central de Ajuda do Google Chrome. 
7 Do inglês “citação”. Na internet, a expressão refere-se à pequenas frases diagramas e apresentadas como 

imagens para postagens em redes sociais como Pintrest e Instagram.  
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Figura 1: Captura de tela referente à busca do termo “professor” em 19/05/2022 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 
 

Em maio, quando pesquisado o termo “professor” (Figura 1), na primeira linha (lugar 

onde aparecem as imagens mais relevantes) aparecem cinco imagens de mulheres. Quinze, 

de trinta e duas imagens são de corpos femininos o que é um ponto que merece reflexão: por 

que a busca pelo termo em sua flexão masculina geraria quase a metade de resultados do 

outro gênero, inclusive nas posições de maior destaque? Em contraste, quando da busca por 

“professora” o mesmo não acontece: apenas uma imagem remete à figura masculina. Qual 

marcação de gênero poderia justificar tal resultado? 

Apresentam-se, a seguir, as imagens resultado da busca pelo termo “professora”  

(Figura 2) realizada em 19 de maio de 2022 e o termo “docente” (Figura 3) realizada em 19 de 

maio de 2022: 
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Figura 2: Captura de tela referente à busca do termo “professora” em 19/05/2022 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 
 

Figura 3: Captura de tela referente à busca do termo “docente” em 19/05/2022 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 
Grupos de adultos aparecem com mais frequência quando buscado o termo 

“docente”. Há, inclusive, imagens nas quais não é possível identificar qual pessoa seria o 

profissional de educação. Das trinta e duas imagens, dezessete não apresentam estudantes, 

o que leva a alguns questionamentos: o fazer docente não requereria a presença de alunos e 

alunas? Haveria menor interação na prática de ensino destinada a adultos? Merece destaque 

também a quantidade de ilustrações e fluxogramas que aparecem para esta busca. 

Em junho, os resultados são bastantes semelhantes e cabem os mesmos 

questionamentos. Percebeu-se que houve a presença de imagens com computadores, 

571



 

 

câmeras e até thumbnail8 de vídeo. Outra novidade foi a presença de pessoas usando 

máscaras de proteção. Tal mudança é relevante pois, ainda em junho de 2022, vivenciamos a 

pandemia de Covid-19, mas cabe questionar: por que apenas nesta ocasião as máscaras 

apareceram? 

As imagens de mulheres aparecendo como resultado da busca pelo termo “professor”  

(Figura 4) se repetiu no segundo mês pesquisado. Desta vez, sete imagens femininas 

aparecem na primeira linha de resultados. Do total de cinquenta imagens, vinte e uma são de 

mulheres. 

 

Figura 4: Captura de tela referente à busca do termo “professor” em 19/06/2022 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 
 

De maneira diferente da primeira busca, a segunda pesquisa pelo termo “professora” 

(Figura 5) não apresentou nenhuma figura masculina e, pela primeira vez, apareceu a imagem 

de uma mulher de costas com uma silhueta bem definida (cintura fina e bumbum grande) já 

na segunda linha de resultados. Cabe questionar qual a necessidade deste tipo de 

representação feminina? Outra imagem que chama a atenção é a apresentada no centro do 

“mural”: uma senhora com expressão de desespero e exaustão, de frente a um quadro escrito 

com giz. Não há imagens com tal carga dramática nos resultados por “professor” ou por 

“docente”. Cabe questionar: o estresse e o nervosismo acometeriam apenas as mulheres? O 

grupo de imagens resultado da busca é apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Do inglês “unha do polegar”. Em internet, uma thumbnail é a imagem em miniatura utilizada como capa de 

vídeos, sites etc. O nome refere-se ao pequeno tamanho da thumbnail, que era inicialmente de 80 x 200 pixels. 

572



 

 

Figura 5: Captura de tela referente à busca do termo “professora” em 19/06/2022 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 
 

Figura 6: Captura de tela referente à busca do termo “docente” em 19/06/2022 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 
 

A busca por “docente” (Figura 6) resultou em mais imagens de equipamentos 

eletrônicos, mas de maneira geral, houve repetição dos resultados do mês anterior. Seguem, 

a seguir, as imagens resultados das buscas realizadas no mês de julho. Especificamente para 

tal busca optou-se por usar a aba anônima, como explicado anteriormente de modo a 

comparar com as imagens obtidas na busca realizada com o login de usuário.  

Os resultados obtidos foram bastante semelhantes, o que permite inferir que não é 

determinante a questão da identificação do usuário para as buscas por imagens. Parece haver 

uma lógica de resultados – uma vez que muitas das imagens se repetem – que prevalece em 

detrimento das preferências e histórico de acesso do usuário. 
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Figura 7: Captura de tela referente à busca do termo “professor” em 19/07/2022, em aba anônima 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 
 

Mais uma vez, a busca por “professor” (Figura 7) apresentou imagens femininas. Das 

trinta e duas, dezessete são de mulheres. As máscaras voltam a aparecer e, pela primeira vez, 

há uma imagem de um homem com expressão dramática/coercitiva: em frente a um quadro 

negro aparece um homem em pose semelhante à famosa ilustração do Tio Sam9. A ideia de 

agressividade estaria ligada ao professor? 

Como é possível perceber no grupo de imagens apresentado a seguir 9Figuras 8 e 9), 

os resultados das buscas seguem um mesmo padrão visual o que permite a inferência de que 

para se caracterizar a imagem de quem atua na área da Educação é fundamental situá-lo (a) 

no ambiente da sala de aula. A presença de estudantes também é muito importante para 

caracterizar a prática profissional de quem educa, mesmo que os estudantes estejam de 

costas para a câmera, desfocados ou em outro plano, a presença de alunos e alunas é 

percebida como relevante. 

O quadro verde marca tal ambiente favorecendo a percepção de que o lugar típico do 

professor e da professora é o ambiente da sala de aula (especialmente do ensino infantil ou 

aquelas típicas da educação bancária, em termos freirianos. Outros elementos também 

aparecem em todos os “murais” são: globo terrestre, livros, cadernos e giz.  

 

 

 

 

 

                                                 
9 Tio Sam é uma referência imagética ligada à identidade nacional norte americana, algo com um símbolo 

nacional dos Estados Unidos. Nos anos 1870 a ilustração deste personagem aparecia em cartazes convocando os 

jovens para combater na Guerra. 
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Figura 8: Captura de tela referente à busca do termo “professora” em 19/07/2022, em aba anônima 
 

Fonte: Google Imagens, 2022 
 

Um elemento que chama a atenção no que se refere à construção da imagem-tipo do 

professor são os óculos. Para se ter um parâmetro quantitativo, em maio houve 20 (vinte) 

óculos nas imagens relacionadas a “professor”, 25 (vinte e cinco) apareceram nos resultados 

para “professora” e 9 (nove) deles em “docentes”.  

Em junho, foram 21 (vinte e um) no “mural” resultado da busca por “professor”, 10 

(dez) na página da busca para “professora” e 9 (nove) apareceram quando da consulta por 

“docente”. Em julho, eles também tiveram destaque: 13 (treze) na busca por “professor”, 4 

(quatro) para “professora” e 3 (três) para a busca com o termo “docente”. 

 

Figura 9: Captura de tela referente à busca do termo “docente” em 19/07/2022, em aba anônima 

 

Fonte: Google Imagens, 2022 

575



 

 

Os resultados obtidos, as impressões e questionamentos deflagrados desta 

experiência nos remetem à questão da autenticidade e da veracidade no processo de 

produção de sentidos. Seriam assim os professores e professoras da vida real? Até que ponto 

as nossas memórias e referências coadunam para a manutenção da imagem-tipo do 

“professor” e da “professora”? Ou seria o inverso? 

Retomando as hipóteses da investigação, foi possível confirmar a hipótese de que a 

maioria das imagens remeteriam à personagens femininas. Talvez por o magistério ter sido 

um dos primeiros campos profissionais possíveis para mulheres ou pela ideia, presente desde 

o século XVIII de ensinar estivesse relacionado “à natureza feminina”. Destaca-se o fato de 

que até o século XIX, as mulheres eram criadas para as funções da maternidade e o zelo do lar 

fazendo com que o magistério se tornasse uma profissão feminina por excelência (ARCE, 2001, 

p. 170). Outra problemática relacionada à essa caracterização feminina do ato de ensinar é 

apontado por Costa 

as mulheres não invadiram a profissão docente indiscriminadamente; elas 

foram se apossando dos níveis que exigiam menor escolarização porque os 

homens, privilegiados (cultural, legal e institucionalmente) pelo acesso 

universal a qualquer grau de formação, foram mais rapidamente e 

legitimamente galgando as posições mais elevadas e especializadas, e, onde 

o salário é baixo, os homens se afastam e sobram vagas para as mulheres. 

(COSTA, 1995, p. 163, grifos da autora). 

Certamente a questão de gênero está presente no ideal-tipo da professora, 

especialmente do ensino infantil. Por outro lado, parece pertinente pontuar que os 

professores são identificados como rígidos, sérios ou como ‘docentes’, uma vez que o termo 

se relaciona não com sala de aula infantil, mas com o Ensino Superior e a produção científica. 

É como se ensinar crianças fosse algo menos importante e mais instintivo, ou seja, um fazer 

naturalmente vocacionado às mulheres, ao passo que aos homens caberia o trabalho sério 

com adultos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES 
  

A proposta deste artigo foi aproximar os conceitos de imagem, representação, 

imaginário e gênero para analisar imagens resultados de buscas no Google para os termos 

“professor”, “professora” e “docente”. Os resultados das buscas foram analisados em grupos 

de imagens que, em conjunto, expandiam os sentidos e percepções de cada uma delas. As 

hipóteses iniciais foram confirmadas e, como se poderia supor, vários questionamentos 

vieram à tona ao perceber as imagens em conjunto. 

Os questionamentos formulados a partir das inquietações deflagradas pelas imagens 

não pressupuseram respostas pontuais e específicas. Ao contrário. A ideia deste trabalho é 

levantar reflexões, inquietações e permitir que as imagens toquem os leitores a fim de 

produzir sentimentos e reavivar memórias. 
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Portanto, o artigo não se pretende conclusivo porque acredita-se que o espectador é 

também produtor das imagens (e vice-versa), mas identifica-se uma tradição de usos e 

representações visuais codificadas e atreladas a significados bem definidos para caracterizar 

professores e professoras, a saber: o quadro verde, o giz, os óculos, o olhar amigável e o 

gestual relacionado à exposição verbal, que tantas vezes apareceram nos resultados.  
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CRUZANDO FRONTEIRAS: UM ESTUDO INTERMIDIÁTICO SOBRE OS DOCUMENTÁRIOS 

DEMOCRACIA EM VERTIGEM E O PROCESSO 

 

Jaques Lucas de Lemos Cavalcanti 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é investigar as relações intra e intermidiáticas que os documentários O processo 

(Maria Augusta Ramos, 2018) e Democracia em Vertigem (Petra Costa, 2019) estabelecem com a 

literatura de Franz Kafka (O Processo (1925) e O Castelo (1926)) e outras mídias como revistas, 

televisão, memes de internet, etc. Partindo-se dos conceitos de combinação de mídias e referências 

intermidiáticas propostos por Irina Rajewsky, nos foi possível analisar a maneira como os filmes 

dialogam, direta ou indiretamente, com o universo kafkiano e outros produtos culturais. Concluiu-se 

que o enredo dos livros do autor tcheco apareceu de maneira mais explícita nas conversas de algumas 

personagens em Democracia em Vertigem, ao passo que O processo afirma sua associação com o 

romance homônimo de forma subliminar, através da escolha de seu título e semelhança entre a 

situação enfrentada por Joseph K, protagonista do livro, e Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo, o uso de 

materiais de arquivo como fotos históricas, trechos de reportagens televisivas, dentre outros, 

possibilitaram maior complexidade narrativa e riqueza de associações culturais aos documentários. 

 

Palavras-chave: Intermidialidade; Documentário; O processo; Democracia em Vertigem; Cinema. 

 

 

CROSSING BORDERS: AN INTERMEDIATIC STUDY OF THE DOCUMENTARIES THE EDGE OF 

DEMOCRACY AND THE TRIAL  
 

ABSTRACT  
 

This article aims to investigate the intra and intermediatic relations of the documentaries The Trial 

(Maria Augusta Ramos, 2018) and The Edge of Democracy (Petra Costa, 2019) with Franz Kafka 

literature (The Trial (1925) and The Castle (1926)) and other medias such as magazines, television, 

internet memes, etc. The concepts of medias combination and intermediatic references proposed by 

Irina Rajewsky were used to establish a dialogue, direct or indirect, with the films, Kafka’s books and 

other cultural products. It was concluded that the plot of Kafka’s books was shown more explicitly in 

the conversation of some characters of The Edge of Democracy, while The Trial creates its subliminal 

association with the homonymous book in parallel to its title and the situations confronted by Joseph 

K., the book’s main character, and Dilma Rousseff. At the same time, the archive material chosen by 

the documentaries: historical photos, television reports, among others, contributed to a greater 

narrative complexity and cultural associations.  

 

Keywords: Intermediality; Documentary; The Trial; The Edge of Democracy; Cinema.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Apesar de diversas tradições de pesquisa apresentarem diferenças importantes sobre 

o conceito de intermidialidade quando submetidas a um prisma de análise mais específico, a 

teórica Irina Rajewsky pontua que o senso comum ainda está de acordo com a definição de 

que intermidialidade refere-se às relações entre mídias, às interações e interferências de 

cunho midiático. “Desde o início, a ‘intermidialidade’ tem servido como um termo guarda-

chuva. Várias abordagens críticas utilizam o conceito, e, a cada vez, o objeto específico dessas 

abordagens é definido de modo diferente, e a intermidialidade é associada a diferentes 

atributos e delimitações”. (RAJEWSKKY, 2012, p.16).  

Utilizando-se de uma definição conceitual de tamanha amplitude, torna-se difícil dar 

conta de fenômenos específicos como os casos intra- e transmidiáticos, por exemplo. “Este 

tipo de concepção ampla – e, consequentemente, qualquer concepção mais restrita de 

intermidialidade – procede, evidentemente, da suposição de fronteiras tangíveis entre mídias 

individuais, bem como de especificidades e diferenças midiáticas”. (RAJEWSKY, 2012, p.53). 

 Embora alguns estudiosos argumentem que “a suposição de delimitações midiáticas e 

o critério de cruzamento de fronteiras midiáticas são postos a prova (...) (RAJEWSKY, 2012, 

p.54) devido ao fato de que existe “uma tendência ainda crescente relativa a uma anulação, 

uma dissolução de barreiras entre as diferentes formas de arte” (RAJEWSKY, 2012, p.54), Irina 

Rajewsky defende que “qualquer desmantelamento do termo ‘intermidialidade’ vai entrar em 

confronto com práticas intermidiáticas concretas para as quais tanto as fronteiras quanto as 

especificidades midiáticas são, (...) de suma importância”. (RAJEWSKY, 2012, p.55). 

 Para a pesquisadora, a despeito de toda essa expansão midiática de diversos campos 

artísticos como o teatro, o cinema e a literatura, ainda se identifica cada um “- e assim o 

fizeram por séculos – como uma mídia distinta e individual. Eles têm, portanto, fronteiras 

traçadas nos moldes da mídia e fronteiras traçadas nos moldes da convenção”. (RAJEWSKY, 

2012, p.55).  

  Assim como Rajewsky, Lars Elleström define intermidialidade como “o resultado da 

construção de fronteiras de mídia sendo transpassadas”, e postula que mesmo que “não haja 

fronteiras naturais entre as mídias [...] nós precisamos das fronteiras para falar sobre 

intermidialidade. (TRADUÇÃO NOSSA, PETHÖ, 2019, p.166). “As bordas em questão são 

construídas (historicamente, cognitivamente e convencionalmente) e percebidas em 
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diferentes níveis como diferenças que enquadram cada mídia entrando em contato com a 

outra”. (TRADUÇÃO NOSSA, PETHÖ, 2019, p.166).  

Sendo assim, as diferenças constituintes de cada mídia “têm implicação tanto para a 

teorização dos fenômenos em questão, como para a análise concreta de determinadas 

configurações midiáticas e seus significados (...)” (RAJEWSKY, 2012, p.58). Rajewsky propõe 

três grupos de fenômenos que caracterizam as práticas intermidiáticas, a saber: 1) 

intermidialidade no sentido estrito de transposição midiática; 2) combinação de mídias; 3) 

referências intermidiáticas. Para fins de análise dos objetos de pesquisa indicados, este artigo 

pretende trabalhar apenas com as segunda e terceira subcategorias propostas por Irina 

Rajewsky. Segundo ela: 

A qualidade intermidiática da combinação de mídias é determinada pela constelação 

midiática que constitui um determinado produto de mídia, isto é, o resultado ou o 

próprio processo de combinar, pelo menos, duas mídias convencionalmente 

distintas ou, mais exatamente, duas formas midiáticas de articulação. Cada uma 

dessas formas midiáticas de articulação está em sua própria materialidade e 

contribui, de maneira específica, para a constituição e significado do produto. Assim, 

nessa categoria, a intermidialidade é um conceito semiótico-comunicativo, baseado 

na combinação de, pelo menos, duas formas midiáticas de articulação. O alcance 

dessa categoria vai desde a mera contiguidade de duas ou mais manifestações 

materiais de mídias diferentes até uma integração “genuína” (...). (RAJEWSKY, 2012, 

p.24-25). 

  

Por sua vez, “o cruzamento de fronteiras relativamente às mídias vai trazer à luz, no 

caso das referências intermidiáticas, uma série de aspectos ausentes no contexto da 

combinação de mídias. Uma dada pintura foto-realista afigura-se mais com um ‘jogar com’ do 

que cruzar as fronteiras midiáticas”. (RAJEWSKY, 2012, p.62). Deste modo, através da 

utilização dos “(...) meios e instrumentos exclusivos de uma mídia, realiza-se a tematização, a 

evocação ou, (...) a simulação de elementos e/ou estruturas peculiares a outra mídia 

convencionalmente distinta”. (RAJEWSKY, 2012, p.62).  

  Logo, a partir da utilização de tais conceitos sobre intermidialidade, este trabalho tem 

por intuito investigar os documentários O processo (Maria Augusta Ramos, 2018) e 

Democracia em Vertigem (Petra Costa, 2019). Através de suas narrativas, estas duas obras 

tentaram representar o impeachment de Dilma Rousseff, um dos processos políticos mais 

dramáticos da história nacional recente, e a polarização política que se propagou pela 

sociedade brasileira em relação ao debate quanto à validade jurídica do processo.  
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  Embora esteticamente diferentes, esses filmes compartilham a visão política 

progressista e/ou de esquerda de muitos artistas, intelectuais e militantes. Este grupo 

argumenta que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe político motivado pelo 

interesse de uma elite econômica que se sentia incomodada com a ascensão social das 

camadas mais pobres ao longo dos 13 anos de mandato do Partido dos Trabalhadores, o qual agora 

perdia força e credibilidade no espaço político por consequência de escândalos de corrupção 

envolvendo alguns de seus principais representantes. 

 

2 ACORDOS METODOLÓGICOS 

Para desenvolver a estrutura de análise do presente trabalho, o pesquisador se utilizou 

do método de investigação qualitativo a fim de atingir objetivos específicos. O instrumento de 

pesquisa utilizado foi o bibliográfico, no qual foi possível o contato com teorias que 

permitissem maior embasamento a respeito da questão intermidiática. A partir de uma 

abordagem exploratória, a pesquisa tentou conectar os conceitos e ideias de Irina Rajewsky 

(2012) aos filmes O processo e Democracia em Vertigem para compreender como essas 

produções se relacionam com diferentes mídias. Através da análise dos materiais 

apresentados em ambos os documentários, foi permitido traçar um paralelo entre estes e a 

televisão, literatura, revistas, memes de internet, etc.  

 

3 RELAÇÕES INTER E INTRAMIDIÁTICAS 

3.1 O PROCESSO 

Em O processo, a diretora Maria Augusta Ramos faz referências ao livro homônimo de 

Kafka (1925) como uma maneira de reafirmar seu posicionamento favorável à inocência de 

Dilma Rousseff. Assim como Joseph K., o protagonista literário, a ex-presidente é acusada 

injustamente de ter cometido um crime desconhecido e sujeita a um longo e humilhante 

processo de julgamento. Para os espectadores que tiveram um contanto prévio com a obra 

de Kafka, o reconhecimento do título do documentário de Ramos anuncia uma subcamada de 

interpretação à narrativa desenvolvida pela diretora. 
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Como propõe Leandro Rodrigues na fortuna crítica da edição d’O processo publicada 

pela Vozes de Bolso (2019), Joseph K. é um bancário que é capturado no dia que completava 

os seus trinta anos de vida, e logo depois interrogado, processado e condenado sem saber o 

real motivo pelo qual estava sendo acusado. Kafka já apresenta Joseph K. sendo inquirido e 

respondendo ao seu injusto processo, tornando o personagem uma espécie de paradigma do 

ser humano perseguido que desconhece as causas reais de sua perseguição, tendo que se 

conter apenas com elucidações alegóricas e falaciosas vindas de variadas fontes não 

confiáveis.  

Um tema recorrente na interpretação desta obra diz respeito à noção de culpa – 

como adquiri-la, como livrar-se dela, por que ser vítima se nem mesmo a possui? O 

fato é que Joseph K. adquire uma culpa que se lhe torna inerente, sem que ele possa 

fazer nada contra ela, resistindo como pode, numa busca desesperada e angustiada 

por provas ao seu favor que lhe possibilitem livrar-se do processo em curso. Nesse 

sentido, um aspecto muito triste, depreendido deste romance (e também do 

documentário de Ramos), é que a culpa pode ser construída, organizada, 

sistematizada, independentemente de nossa vontade. (RODRIGUES, 2019, n.p.). 
 

A referência ao escritor checo aparece também discretamente na estante de Dilma 

Rousseff ao receber uma comitiva de jornalistas estrangeiros e na fala do senador Lindberg 

Farias em 1:11:19 – “É uma loucura o que a gente está vivendo aqui. Isso aqui é.… é O processo 

de Kafka, presidenta Dilma é Joseph K., porque eles não conseguem provar aqui, seu 

presidente...não se gasta um centavo a mais com decreto de crédito suplementar...” 

(Transcrição nossa). 

 Ainda segundo reportagem do site Jornalistas Livres em maio de 2018: 

O processo de impeachment serviu ainda como uma espécie de divã para o Partido 

dos Trabalhadores. Ali mesmo, na frente da câmera, analisa-se os erros, as escolhas 

conservadoras, as mudanças de direção, as alianças equivocadas. Aqui novamente o 

caso aproxima-se ao livro de Kafka em que Joseph K., atormentado e desorientado 

pela sua derrota, autoanalisa-se em busca de motivos para estar naquela situação.1 

 
  O que se estabelece no documentário de Ramos, a partir da conceituação teórica 

proposta por Irina Rajewsky, é uma referência intermidiática da obra de Kafka. “As referências 

                                        
         

1 Ver em: https://jornalistaslivres.org/kafkiano -como-realidade -uma-resenha-de-o-processo-de-maria-
augusta-ramos/  
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intermidiáticas, por definição, implicam um cruzamento das fronteiras das mídias e, assim, 

uma diferença midiática (enquanto as referências intramidiáticas, por definição, permanecem 

em uma única mídia) ”. (RAJEWSKY, 2019, p.27-28). 

Como no caso das combinações de mídias, a intermidialidade designa um conceito 

semiótico-comunicativo, mas, neste caso, por definição, é apenas uma mídia que 

está em sua própria materialidade – a mídia de referência (em oposição à mídia a 

que se refere). Em vez de combinar diferentes formas de articulação de mídias, esse 

produto de mídia tematiza, evoca ou imita elementos ou estruturas de outra mídia, 

que é convencionalmente percebida como distinta, através do uso de seus próprios 

meios específicos. (RAJEWSKY, 2019, p.25-26).  

 

A pesquisadora complementa que no caso do cinema, o espectador ‘recebe’ o texto 

literário original ao mesmo tempo que vê o filme, recebendo especificamente o texto literário 

em sua diferença ou em sua equivalência à adaptação. Essa recepção ocorre não (apenas) 

devido a um conhecimento anterior ou à bagagem cultural que o espectador possa ter, mas 

por causa da própria constituição específica do filme. Abrem-se, assim, camadas adicionais de 

sentidos que são produzidos especificamente pelo ato de se referir, ou de relacionar, filme e 

texto. Em vez de ser simplesmente “baseada” numa obra literária preexistente, uma 

adaptação cinematográfica pode, então, constituir-se em relação à obra literária, caindo assim 

também na categoria de referências intermidiáticas. (RAJEWSKY, 2019, p.26). 

  Deste modo, podemos perceber que o filme de Ramos não tenta emular, em momento 

algum, a escrita kafkiana ou apropriar-se das características de linguagem que caracterizam a 

literatura como uma mídia específica. Pelo contrário, como já apontado, o que a realizadora 

faz é evocar o livro através de um diálogo intermidiático conforme estratégia de constituição 

de sentido que contribui para a significação total do produto. (RAJEWSKY, 2019, p.25).  

  Para além do que foi abordado, a escolha do título do documentário também evoca 

outra possibilidade de interpretação. Excetuando a referência direta ao próprio processo de 

impeachment movido contra Dilma Rousseff, o título (em associação à imagem escolhida para 
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o pôster de divulgação do filme) remonta o passado guerrilheiro da ex-presidente. Em 1970, 

durante o período da ditadura militar no Brasil, Rousseff já havia sido ré em outro processo 

“kafkiano”. Após vários dias de tortura, Dilma, com 22 anos, respondia a um interrogatório na 

sede da Auditoria Militar do Rio de Janeiro. O que chama atenção na imagem é o fato dos 

algozes que conduziam o interrogatório esconderem seus rostos, envergonhados, com medo 

do julgamento da História, ao passo que Rousseff contrasta esta atitude com a cabeça erguida, 

o olhar altivo e corajoso.  

Figura 1. Pôster do filme O processo, de Maria Augusta Ramos. Figura 2. Dilma é interrogada pelo 

tribunal da ditadura após diversos dias de tortura.  

 

Reprodução: Google imagens
 

Apesar de não aparecer no filme e se restringir apenas ao pôster de divulgação, a 

imagem convida os espectadores a atentarem para o fato de que outra “injustiça histórica” 

estava por se repetir. Mais uma vez, a ex-presidente seria condenada por defender a 

democracia brasileira. Ademais, por se tratar de uma peça gráfica, a foto histórica de Dilma 

Rousseff escolhida pela diretora se enquadra dentro do conceito de referência intermidiática 
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sugerido por Rajewsky, visto que há o cruzamento de fronteiras entre mídias pois tratam-se 

de um cartaz de cinema (publicidade) e uma fotografia, que Ramos estabelece relação com 

base em suas intenções narrativas. Diferentemente da fotografia, que trabalha apenas com a 

imagem captada pela câmera, a publicidade (texto + imagem) atribui outros elementos 

gráficos na construção de sentido da mensagem como escolha tipográfica e palavras-chave.  

3.3 DEMOCRACIA EM VERTIGEM 

Por sua vez, Democracia em Vertigem (Petra Costa, 2019) também se encaixa dentro 

do conceito de referências intermidiáticas de Rajewsky, pois estabelece um paralelo com os 

livros O processo (1925), como o documentário de Ramos, e O Castelo (1926), ambos de Franz 

Kafka. As obras não aparecem materialmente no filme, sendo apenas citadas superficialmente 

nas falas de algumas personagens. Deste modo, o que temos presente no documentário é 

uma relação intermidiática entre os livros de Kafka e a situação política enfrentada por Dilma 

Rousseff. Isto se dá pelo fato de o documentário apenas evocar as obras literárias e não 

“reproduzir elementos ou estruturas de um sistema midiático diferente através dos próprios 

meios específicos da mídia (...)”. (RAJEWSKY, 2019, p.28).  

O momento que faz referência aos livros começa em 58:41 e tem a duração de meros 

24 segundos. Trata-se de uma conversa entre Dilma Rousseff, Petra Costa e José Eduardo 

Cardoso (advogado de defesa) durante um trajeto de carro:  

Dilma - É kafkiano no sentido do Castelo, entendeu? Petra - No Processo. Dilma – 

É.… no processo do Kafka. José Eduardo Cardozo – É o... Joseph K. Petra – Então a 

senhora se sentiu como o Joseph K.? Dilma – Eu sou o próprio Joseph K. José Eduardo 

Cardozo – E eu era o advogado do Joseph K. Dilma – E eu ainda tenho sorte porque 

o coitado do Joseph K. não tinha advogado. José Eduardo Cardozo – Ele estava 

sozinho, coitado... Dilma – Eu ainda tenho a sorte de ter.… de ser o Joseph K. com 

advogado. (COSTA; ROUSSEFF; CARDOZO, 2019. Transcrição nossa).  2 

  

                                                 
2 Ver em: https://www.netflix.com/title/80190535  
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Apesar da aparente confusão inicial de Rousseff quanto ao título do livro de Kafka, O 

Castelo também conta com um protagonista denominado K. (mesmo sobrenome do herói d’ 

O processo), um agrimensor contratado pelo conde de Westwest para prestar serviços em sua 

propriedade. Ao chegar na vila, K. se vê imerso em um mundo de burocracia desesperadora 

regido por uma entidade onipresente e onisciente identificada como O Castelo.  

  A personagem K. nunca conseguirá chegar até o alto, onde O Castelo se localiza, nem 

os donos do poder permitirão que o faça. Mesmo assim, o agrimensor busca reivindicar seus 

direitos a um verdadeiro cortejo de burocratas maliciosos, que o atiram de um lado para outro 

com argumentos que desenham o labirinto intransponível em que se entrincheira a 

dominação. De certo modo, o clima de pesadelo burocrático sentido pela personagem d’ O 

processo também é compartilhado em O Castelo, o que mais uma vez justifica a confusão de 

Rousseff com os títulos e a identificação da mesma com ambos os protagonistas.  

Petra Costa também utiliza materiais de arquivo para a composição de sua estrutura 

narrativa. Esse material, de modo geral, pode ser dividido em três grupos: no primeiro grupo, 

imagens e sons relacionados à família da diretora, como fotos e trechos de gravações caseiras, 

de sua infância ao lado da irmã Elena e dos pais ainda jovens, imagens da diretora indo votar 

na eleição presidencial de 2002; em um segundo grupo, estão reunidas imagens de 

acontecimentos históricos ao longo da ditadura militar (1964 a 1985), imagens da inauguração 

de Brasília e de canteiros de obras. Nesse grupo também estão imagens televisivas e amadoras 

que dialogam direta ou indiretamente com o rumo dos eventos políticos, e ainda programas 

televisivos, como a entrevista com Eduardo Cunha no programa Jornal da Semana (2014). O 

documentário é feito também de um terceiro grupo de imagens de arquivo constituído de 

fragmentos de filmes realizados por outros cineastas nas décadas de 1960, 1980 e anos 2000, 
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como Brasília: planejamento urbano (1964), de Fernando Coni Campos, Jango (1984), de Silvio 

Tendler, até os que abordam as manifestações de 2013, uma vez que Junho – o mês que 

abalou o Brasil, de João Wainer e Rio em Chamas, de Daniel Caetano, ambos de 2014, são as 

obras mais recentes que foram utilizadas.  

  O primeiro grupo de imagens, que abarca os filmes de família da diretora, se enquadra 

em uma relação intramidiática com as gravações produzidas in loco por Petra, uma vez que 

um filme de família, apesar de suas características específicas, continua fazendo parte da 

mídia cinema. Não há cruzamento de “bordas” entre duas mídias distintas. O terceiro grupo 

também é delimitado dentro desta definição, pois os trechos utilizados fazem parte de outras 

produções cinematográficas. 

  O segundo grupo, por sua vez, que é caracterizado pelas “imagens oficiais” que 

circularam na grande mídia televisiva como propagandas políticas e entrevistas com 

personalidades públicas se fazem constituintes da combinação de mídias, termo cunhado por 

Rajewsky para definir um conjunto de produtos de mídia que são:  

O resultado ou o próprio processo de combinar, pelo menos, duas mídias 

convencionalmente distintas ou, mais exatamente, duas formas midiáticas de 

articulação. Cada uma dessas formas midiáticas de articulação está em sua própria 

materialidade e contribui, de maneira específica, para a constituição e significado do 

produto. (RAJEWSKY, 2019, p.24).  

 

Neste caso, o que se configura é uma relação intermidiática entre a mídia cinema e a 

mídia televisão, além de outros exemplos que aparecem no decorrer do filme como a 

publicidade (capas de revistas), memes de internet e posts em redes sociais digitais. 
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Figura 3. Posts em redes sociais. Figura 4. Memes de internet. Figura 5. Imagem televisiva. 

Figura 6. Capa de revista. 
 

Reprodução: Netflix  

  Por sua vez, a foto emblemática de Dilma Rousseff sendo julgada pelo tribunal da 

ditadura também aparece no filme de Petra Costa, porém, neste caso, inserida na narrativa 

fílmica, assim como outra fotografia célebre da mesma quando foi fichada e presa pelo DOPS 

(Departamento de Ordem e Política Social) em 1970.  

Figura 7. Dilma é fichada pelo DOPS (1970). Figura 8. Dilma é julgada pelo tribunal do regime 

militar. 
 

Reprodução: Netflix.  
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A fotografia enquanto mídia adquire caráter significativo de importância no filme de 

Costa pois opera enquanto registro material da memória e do testemunho histórico dos anos 

de tortura sofridos pela ex-presidente. Longe da passividade e do vitimismo, essas imagens 

fazem questão de marcar o espírito inquebrantável e a firmeza de caráter da 

pessoa/personagem Dilma Rousseff. Tais fotos não são utilizadas por acaso, pois se 

configuram no cenário político enquanto símbolos de resistência de grupos e movimentos de 

esquerda brasileiros.  

Como apontado na reportagem da jornalista Marina Rossi para o El País em outubro 

de 20143 (período de disputa eleitoral que marcou o segundo mandato de Rousseff), a foto 

3x4 da ex-presidente fichada no período ditatorial militar serviu de base para que várias 

réplicas estilizadas das mais diferentes formas e cores fossem feitas. Virou estampa de 

camisetas, bandeiras e adesivos usados por militantes e simpatizantes por todo o país. Algo 

semelhante com a histórica imagem de Che Guevara, que com os olhos voltados para o 

horizonte e usando uma boina com uma estrela no alto, foi retratado pelo fotógrafo cubano 

Alberto Koda. (ROSSI, 2014).  

  Sendo assim, como já indicado, percebe-se que a utilização de determinadas 

fotografias no longa-metragem atua como documento/prova material do veredito da 

memória histórica da tortura no período militar brasileiro. Passado e presente mantém um 

diálogo ininterrupto e a teoria da História cíclica se apresenta enquanto proposta de 

organização narrativa dos acontecimentos em Democracia em Vertigem. Mais uma vez, a 

injustiça histórica se repete e Dilma Rousseff é finalmente deposta do cargo de Presidente da 

República. 

 

                                                 
3

 Ver em: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/27/politica/1414430543_325319.html  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho buscou evidenciar como os filmes O processo (Maria Augusta Ramos, 

2018) e Democracia em Vertigem (Petra Costa, 2019) fazem uso de elementos intermidiáticos 

na construção de suas respectivas narrativas audiovisuais. Como proposto por Ágnes Pethö, em 

um cruzamento de fronteiras intermidiáticas: a) mídias são fundidas, combinadas, integradas 

para formar uma multimídia complexa ou entidade híbrida, b) mídia (formas, características, 

produtos) são representados, referenciados por outra mídia, ou c) características (que são tanto 

específicas à uma mídia ou não) são transpostas, trans midiatizadas, trans semiotizadas 

(Gaudreault e Marion 2004), transformadas ou remidiatizadas. (Tradução nossa. PETHÖ, 2019, 

p.166-167). 

 Em O processo, Ramos faz referência ao livro de Kafka (mídia literária) através de 

elementos formais da linguagem cinematográfica. Embora não apareça como presença material 

no documentário, a obra ecoa em diversos momentos da narrativa através da fala das 

personagens e está marcada, inclusive, no próprio título do filme.  

 Como exposto no decorrer deste artigo, o que se estabelece entre o romance de Kafka e 

o documentário de Ramos é uma relação intermidiática, pois há, de fato, um cruzamento de 

“fronteiras” entre o cinema e a literatura. Neste caso, o livro aparece como um recurso 

intertextual que enriquece a narrativa do documentário ao se propor a dialogar com uma 

referência literária preexistente no arcabouço cultural de grande parte de seus espectadores.  

 Contudo, como a referência à novela aparece no título do documentário, optou-se por 

investigar também a peça gráfica utilizada como pôster de divulgação do filme. Deste modo, se 

tornou mais clara a percepção de que o título poderia estabelecer relação com outro processo 

judicial enfrentado anteriormente por Dilma Rousseff durante a Ditadura Militar no Brasil. Por 

conta da escolha fotográfica de Ramos para a composição da publicidade do documentário, 

outra relação entre mídias foi possível de ser constatada. Por se tratar de uma foto histórica 

(mídia fotográfica) do julgamento de Rousseff sendo utilizada pelo pôster de divulgação (mídia 
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publicitária) existe uma relação intermidiática entre as duas pois há o cruzamento de 

“fronteiras”.  

 Por outro lado, Democracia em Vertigem utiliza diversos materiais audiovisuais 

distintos como filmes de família, revistas, fotografias, peças publicitárias e trechos de ligações 

telefônicas, para citar alguns, na organização de sua narrativa fílmica. Diferentemente de O 

processo, que contou apenas com filmagens realizadas in loco pela diretora, o documentário de 

Costa faz uso de diferentes formas de combinações midiáticas na sua composição. A escolha 

por desenvolver uma obra que conta com o auxílio de tantas mídias diversas coloca Democracia 

em Vertigem como uma das grandes referências para os estudos das relações intermidiáticas no 

documentário brasileiro contemporâneo.  
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GT 7 – Imagens e as Performances Culturais 
 

A REPRESENTAÇÃO DO CANGAÇO EM BACURAU: uma aproximação de imagens 

 

Amanda de Sousa Veloso1 

Lara Lima Satler2 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo compreender como a representação do cangaço sobrevive no filme 

Bacurau. O cangaço foi um movimento de banditismo popular do nordeste brasileiro, que ocorreu 

entre os anos de 1870 e 1940, surgiu como forma de resistência à dominação dos coronéis donos de 

fazendas. Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, teve grande repercussão 

desde seu lançamento em 2019. Sua narrativa percorre diferentes gêneros cinematográficos e se 

ambienta em Bacurau, município localizado no nordeste brasileiro, cuja população se torna alvo de 

extermínio por parte de um grupo de estrangeiros. Considerando que a obra de Dornelles e Mendonça 

propõe diálogos com o Cinema Novo, mais especificamente o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol 

(1964), de Glauber Rocha, propomos uma aproximação de imagens entre os filmes a fim de 

compreender as semelhanças e dessemelhanças das imagens. Inicialmente, tínhamos como objetivo 

desenvolver a aproximação a partir de três categorias: o cangaço (com foco na personagem Lunga), o 

estrangeiro e a cenografia, concentrada no espaço do Museu Histórico de Bacurau, porém, no decorrer 

da pesquisa, notamos que a representação do cangaço era ativada no filme tanto pela figura de Lunga 

e seu bando, quanto pelo museu. Após a experimentação que resultou em três pranchas de 

aproximação, uma para cada categoria, sentimos a necessidade de afunilar as categorias e obtivemos 

como resultado a criação de uma única prancha Mnemosyne, baseada no atlas de mesmo nome 

desenvolvido por Aby Warburg. O processo de aproximação de imagens foi amparado teórico-

metodologicamente por Rose, Samain e Didi-Huberman. Consideramos que o cangaço sobrevive em 

Bacurau a partir da resistência e das imagens cinza (Didi-Huberman), que são reacendidas no filme e 

ardem novamente a partir da narrativa. Compreendemos também que o objeto de pesquisa possui 

diversos outros caminhos de aproximação de imagem a serem seguidos e esperamos, através deste 

artigo, contribuir para o desenvolvimento de outras pesquisas com imagens. 

Palavras-chave: Bacurau; aproximação de imagens; Mnemosyne; cangaço; Cinema Novo. 
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THE REPRESENTATION OF CANGAÇO IN BACURAU: an approximation of images 

ABSTRACT 

 

This article aims to understand how the representation of the cangaço survives in the film Bacurau.  

The cangaço was a popular banditry movement in northeastern Brazil, which took place between the 

1870s and 1940s, emerged as a form of resistance to the domination of the local colonels. Bacurau, 

directed by Kleber Mendonça Filho and Juliano Dornelles, has had great repercussions since its release 

in 2019, the narrative runs through different cinematographic genres and takes place in Bacurau, a 

small city located in Brazil’s northeastern, whose population becomes the target of extermination by 

a group of foreigners. Considering that Dornelles and Mendonça’s film proposes dialogues with Cinema 

Novo, specifically the film Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), by Glauber Rocha, we propose an 

approximation of images between the movies in order to understand the image’s similarities and 

dissimilarities. Initially, we aimed to develop the approach from three categories: the cangaço 

(focusing on the character Lunga), the foreigner and the scenography, concentrated in the space of 

the Historical Museum of Bacurau, however, during the research, we noticed that the representation 

of the cangaço was activated in the film both by the figure of Lunga and her gang, and by the museum. 

After the experimentation that resulted in three approach boards, one for each category, we felt the 

need to funnel the categories and we obtained as a result the creation of a Mnemosyne board, based 

on the atlas of the same name developed by Aby Warburg. The process of approximation of images 

was theoretically and methodologically supported by Rose, Samain and Didi-Huberman. We consider 

that the cangaço survives in Bacurau from the resistance and the ashes images (Didi-Huberman), which 

are rekindled in the film and burn again because of the narrative. We also understand that the research 

object has several other image approximation paths to be followed and we hope, through this article, 

to contribute to the development of other research with images. 
 

Keywords: Bacurau; approximation of images; Mnemosyne; cangaço; Cinema Novo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  Bacurau, longa-metragem escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano 

Dornelles, tornou-se bastante relevante para o cinema brasileiro desde a sua estreia em 2019. 

Foi o primeiro filme nacional a vencer na categoria Prêmio do Júri do Festival de Cannes3, onde 

foi lançado mundialmente. Conforme o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual 

(OCA) da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Bacurau foi exibido comercialmente em 247 

salas de exibição para 741.900 pessoas4. Essa repercussão é atribuída à qualidade técnica e 

                                                 
3 Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2019/05/25/bacurau-vence-premio-do-juri-

no-festival-de-cannes.ghtml>. Acesso em 10 jun. 2022. 
4 Disponível em: <https://www.gov.br/ancine/pt-br/oca/cinema/arquivos-pdf/listagem-de-filmes-brasileiros-

lancados-1995-a-2020.pdf>. Acesso em 10 jun. 2022. 
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narrativa da obra, que dialoga com o contexto político-social da época de lançamento, 

propondo um borramento entre realidade e ficção. 

 

Bacurau foi tomado como uma obra-manifesto para as esquerdas do Brasil, que a 

compreenderam como uma metáfora sobre a necessidade de tomada de ação. Três 

anos após o impeachment da primeira presidente mulher do país, Dilma Rousseff, 

um ano após a eleição do atual presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, o 

público de Bacurau foi surpreendido com um filme que mostrava que não havia mais 

sentido em apenas seguirmos estupefatos diante dos acontecimentos hediondos 

que transcorriam. Que o futuro, se há de existir um, necessitaria de reação. Borrando 

linearidades temporais, Bacurau se tornou ícone cultural ao trazer elementos da 

história brasileira para um diálogo que mira o presente, mas se propõe 

narrativamente no futuro. (MALMACEDA, 2021, p. 195). 

 

Conforme apontado por Malmaceda (2021), a obra de Mendonça e Dornelles acontece 

no futuro e narra a história de Bacurau, pequeno município de Serra Verde - cidade fictícia 

localizada no oeste de Pernambuco - que se torna alvo de um grupo de estrangeiros norte-

americanos. Ainda que situada no futuro, a trama retrata questões vivenciadas pelo nordeste 

no passado e presente do Brasil: falta água e assistência do poder público, representado pelo 

caricato prefeito Tony Jr, que só aparece no local durante o período eleitoral, com donativos 

que vão de livros danificados a alimentos com o prazo de validade vencido. 

Desde o início do filme nota-se a presença constante da tecnologia no cotidiano da 

população, Plínio, professor e uma figura de liderança da cidade, é quem percebe que Bacurau 

desaparece do mapa de satélite. Pouco tempo depois, após a chegada de dois trilheiros de 

moto, o sinal de internet e telefonia é cortado e a cidade fica completamente desconectada, 

como se não existisse. Além desses acontecimentos, os moradores percebem que ocorrera 

uma chacina numa fazenda próxima e decidem buscar ajuda de um grupo de 

(neo)cangaceiros5. No momento do conflito, a população armada se abriga na escola e no 

museu - ato bastante simbólico, pois as pessoas se abrigam nas instituições de educação e 

cultura da cidade - e contra-atacam o grupo de estrangeiros. 

O longa-metragem embaralha e transita entre uma variedade de gêneros 

cinematográficos, como ação, suspense, slasher6, distopia, entre outros. Sua narrativa, e 

visualidade, carregam influências de filmes de faroeste e do Cinema Novo, com referências 

                                                 
5 O uso do termo será explorado adiante. 
6 Subgênero de terror cuja narrativa de suspense retrata um assassino em série perseguindo suas vítimas. É 

comum que o assassino utilize armas cortantes, culminando em cenas com muito sangue.  
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marcantes do cangaço. Esta combinação apresentada no filme facilita com que ele seja 

interpretado a partir de diversos conceitos, por exemplo: nordestern7 e weird8. No caso desta 

pesquisa, interpretamos Bacurau enquanto obra insólita: conforme Basílio (2018, p. 5) o 

termo insólito, menos gasto que a palavra “fantástico”, se refere a “uma série de formas 

narrativas conectadas pela irrupção de algo incomum”. 

Além da reverberação nas salas de cinema e nas redes sociais, o filme também tem se 

destacado enquanto objeto de pesquisa. Desde seu lançamento, foram publicados diversos 

trabalhos, a exemplo de (Passos, 2019; Sena; Gusman, 2020; Sousa; Venanzoni, 2021; Gomes, 

2021); onde Bacurau é analisado a partir de diferentes assuntos abordados ao longo de suas 

pouco mais de duas horas de duração: a violência, questões de gênero e identidade, a 

resistência, as relações coloniais, a necropolítica, entre outros. Alguns desses artigos pensam 

as relações da obra com o Cinema Novo9, fazendo aproximações entre os filmes da época, em 

destaque o longa Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha. É o caso de Veras 

(2020), que analisa a narrativa dos filmes discutindo seus contextos de produção e os usos da 

história na composição da trama, o pesquisador considera que “a evocação da experiência no 

intuito de reflexão sobre a história é um dos maiores pontos de convergência nas obras, assim 

como a elevação do sertão a um espaço mítico para a discussão de elementos gerais da 

sociedade brasileira” (VERAS, 2020, p. 72). 

Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, lançado em 1964, acompanhamos a saga do casal 

nordestino Manuel e Rosa que fogem após o assassinato do coronel Moraes, cometido por 

Manuel num momento de fúria, após saber que não receberia pelo serviço prestado e ser 

agredido pelo homem. Nessa fuga, o casal se junta ao grupo religioso liderado pelo profeta 

Sebastião e Manuel torna-se devoto do religioso, que faz uso de violência (física e psicológica) 

para dominar os fiéis.  Adiante, o casal se depara com o cangaceiro Corisco, Dadá e os 

                                                 
7 “termo cunhado pelo pesquisador Salvyano Cavalcanti para designar filmes nordestinos influenciados pelos 

westerns estadunidenses cujas temáticas incidem sobre a figura do cangaceiro – pensando a influência dos 

repertórios estrangeiros na construção do tecido cinematográfico nacional.” (PASSOS, 2021, p. 96). 
8 “De acordo com o teórico Mark Fisher, weird seria um tipo particular de perturbação, a sensação que nomeia 

como wrongness, de que certos objetos ou entidades não pertencem ou não deveriam existir em determinado 

local, mesmo que sejam da ordem do natural.” (MALMACEDA, 2021, p. 205) 
9 “movimento que representou o modernismo na sétima arte produzida em terras brasileiras a partir da interação 

entre as imagens urgentes da miséria, da pobreza e o inovador trato com a linguagem fílmica [...], além da 

oxigenação dos aspectos teóricos envolvendo o cinema no contexto dos anos sessenta.” (PASSOS, 2021, p. 101). 
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membros que restaram de seu bando e, após a morte de Corisco, Manuel e Rosa seguem em 

fuga, correm e caem pela paisagem em plano aberto. 

Assim como Bacurau, o filme de Glauber Rocha dialoga com seu contexto de produção 

e lançamento10. Para Veras (2020) ambos os filmes carregam aspectos de valorização da 

história, ainda que distintos entre si: 

 

[...] Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, a herança de mobilizações históricas é 

disposta para que dela, após a assimilação da experiência, possam ser equacionados 

seus erros e acertos em um contexto marcado por mobilizações pelas pautas 

populares antes do Golpe de 1964.  Já no caso de Bacurau o processo de reflexão já 

aparece finalizado, com a herança histórica já compreendida em suas possibilidades 

por aquela população e ao seu alcance quando chega o momento de resistir à 

ameaça externa. (VERAS, 2020, p. 69). 

 

Considerando os diálogos que Bacurau estabelece com Deus e o Diabo na Terra do Sol, 

o objetivo deste artigo é realizar uma aproximação de imagens entre os filmes para investigar 

as semelhanças e dessemelhanças na representação do cangaço, compreendido aqui como 

um movimento de resistência popular, que nasce a partir das relações de poder. Assim, a 

questão que guia o texto é: como a representação cangaço sobrevive em Bacurau? 

Para isso, seguiremos como percurso metodológico a aproximação/cruzamento de 

imagens proposta por Etienne Samain (2012) através da montagem Mnemosyne, com a 

intenção de obter como resultado duas pranchas de aproximação/cruzamento dos filmes, 

uma com foco na personagem Lunga e outra centrada no museu histórico da cidade.  

Sabendo que, para Didi-Huberman (2013), o Atlas Mnemosyne é um “meio de 

pensamento por imagens” e que, para Samain, as “imagens cruzadas”11 possuem poder de 

ideação e tornam-se capazes de suscitar pensamentos e ideias, consideramos que a 

apropriação do atlas de Aby Warburg como método de aproximação se adequa ao objetivo da 

pesquisa.  

 

                                                 
10 “Apesar de lançado após o Golpe de 1964, Deus e o Diabo na Terra do Sol foi produzido em 1963 e dialoga 

estreitamente com o contexto de demandas sociais que alcançam maior projeção durante o governo de João 

Goulart e as premissas das Reformas de Base. A fuga de Manuel e Rosa é, possivelmente, o momento mais 

emblemático da síntese de elementos de uma “brasilidade revolucionária” que Glauber insere no filme: é após 

viverem duas formas de mobilização que os camponeses rumam a um horizonte hipotético no qual, cientes dos 

acertos e limitações das mobilizações que vivenciaram, poderão cumprir um devir revolucionário norteado pela 

experiência adquirida.” (VERAS, 2021, p. 60). 
11 Imagens associadas a outras imagens, processo de aproximação. 
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2 A RESISTÊNCIA EM BACURAU, O (NEO)CANGAÇO 

 

  Conforme apontado por Malmaceda (2021) e Veras (2020), Bacurau e Deus e o Diabo 

na Terra do Sol dialogam com o contexto político-social de suas épocas de lançamento e 

propõem um borramento entre realidade e ficção, fazendo usos da história do Brasil na 

composição visual e narrativa: “Mesmo que décadas separem Deus e o Diabo na Terra do  Sol 

e Bacurau, urge nos filmes a abordagem de permanentes problemas sociais e relações  de 

poder que marcam determinados enfoques do Brasil Contemporâneo” (VERAS, 2020, p. 72). 

  Para compreender como Bacurau trabalha as noções de resistência e se relaciona com 

o cangaço adentraremos um pouco mais em sua narrativa. Mas antes, há a necessidade de 

uma breve contextualização histórica do cangaço. 

 

2.1 O cangaço 

 

  O cangaço foi um fenômeno histórico e cultural do nordeste brasileiro. Como indica 

Vieira (2007, p. 1), este movimento rebelde teve seu auge entre os anos de 1870 e 194012, 

mas que “desde o século XVIII, no entanto, tem-se notícia da formação de bandos no sertão 

nordestino”.  

  No início do século XVIII, com o crescimento da economia açucareira (até então 

concentrada no litoral nordestino), houve a necessidade de expandir a agricultura para o 

sertão. Já no final desse século e no início do século XIX, a “ocupação” do sertão levou a 

formação de fazendas e povoados. Em meados do século XIX, com o aumento da produção e 

o crescimento da população, “os coronéis foram se tornando cada vez mais poderosos e as 

classes mais baixas cada vez mais pobres. A esses fatores acrescentaram-se as secas, um 

fenômeno natural que se tornou um grave problema social.” (Idem, p. 4 e 5). Esse contexto 

fez com que surgissem grupos que realizavam uma espécie de banditismo social. Definido por 

Eric. J. Hobsbawn como: 

 

O ponto básico a respeito dos bandidos sociais é que são proscritos rurais, encarados 

como criminosos pelo senhor e pelo Estado, mas que continuam a fazer parte da 

                                                 
12 1940 é o ano que marca o fim deste movimento. 
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sociedade camponesa, e são considerados por sua gente como heróis, como 

campeões, vingadores, paladinos da Justiça, talvez até mesmo como líderes da 

libertação e, sempre, como homens a serem admirados, ajudados e apoiados. 

(HOBSBAWN, 1975, p. 11 apud VIEIRA, 2007, p. 6). 

 

  Para Vieira (2007), o cangaceiro combina os três tipos de banditismo social 

categorizados por Hobsbawn (1975): 

 

O mesmo autor classifica o banditismo social em três tipos: o ladrão nobre, que 

rouba dos ricos para dar aos pobres; o haiduk, guerrilheiros ou combatentes que 

primam pela resistência; e o vingador, que semeia o terror e age por vingança. 

O cangaceiro combina características desses três tipos: o ladrão nobre, que 

casualmente ajudava as famílias mais pobres; o haiduk, pois eram inconformados 

com a injustiça social e combatiam as autoridades públicas como uma espécie de 

resistência; e o vingador, marca registrada de vários cangaceiros e, normalmente, a 

vingança era o motivo para a entrada no banditismo. (VIEIRA, 2007, p. 6). 

 

  Segundo Vieira (2007), o ingresso no cangaço costumava acontecer depois de vivenciar 

algum tipo de injustiça ou perseguição pelas autoridades: “[...] Um parente que foi 

assassinado ou sofreu agressões da família rival ou da polícia é motivo suficiente para o 

indivíduo entrar para o cangaço para fazer justiça” (Idem, p. 6). 

  Foi por volta de 1920 que o cangaço ganha uma de suas figuras de maior destaque, 

Virgulino Ferreira, o Lampião13, entra para o cangaço com seus irmãos para vingar a morte do 

pai, assassinado em conflito com as famílias Ferreira e Saturnino. A partir de 1930 as mulheres 

começaram a fazer parte do cangaço, destacando as figuras de Maria Bonita e Dadá14. 

  Em 1932, os estados da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco lançaram a Campanha 

de Combate ao Banditismo15, unindo forças policiais para a captura dos cangaceiros, 

principalmente Lampião e Corisco (integrante do bando desde 1928). Somente em 1938 

Lampião, Maria Bonita e outros nove cangaceiros foram capturados, assassinados e 

degolados.  

 

As cabeças foram levadas de cidade em cidade no interior de Alagoas até chegarem 

a Maceió, sendo exibidas como troféus. Em seguida, foram transferidas para o 

                                                 
13 O nome Lampião teve origem num conflito com os volantes onde a espingarda de Virgulino “não deixou de ter 

clarão, tal qual um lampião” (DÓRIA, 1892, p. 67 apud VIEIRA, 2007, p. 13), pouco tempo depois ele assumiu a 

liderança o bando que fazia parte. 
14 Raptada, ainda muito jovem, por Corisco, tornando-se sua companheira tempos depois.  
15 “Com o golpe do Estado Novo em 1937 e a instauração da ditadura, a perseguição ao banditismo tornou-se 

mais acirrada e a aniquilação do cangaço passou a ser meta prioritária para o governo. Para Getúlio Vargas, não 

era viável que um país que ele acreditava estar em pleno crescimento industrial tivesse resquícios provincianos, 

e era de extrema importância burocrática para esse crescimento, a extinção do cangaço.” (VIEIRA, 2007, p. 17). 
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Museu Nina Rodrigues em Salvador. Somente em 1969, quase 30 anos depois da 

morte dos cangaceiros, elas foram enterradas no cemitério das Quintas, também em 

Salvador. (VIEIRA, 2007, p. 16). 

 

  Dois anos depois da morte de Lampião e parte do seu bando, em 1940, Corisco foi 

assassinado, tendo o mesmo destino dos outros membros do bando: sua cabeça foi usada 

como troféu. A morte de Corisco marca o fim do cagaço. 

  Compreendemos aqui o cangaço enquanto resistência do ponto de vista em que havia 

uma mobilização para se contrapor ao regime de poder dos coronéis, que enriqueciam cada 

vez mais às custas da miséria dos trabalhadores.  

  

2.1.2 O cangaço em Deus e o Diabo na Terra do Sol 

 

  Quando Manuel e Rosa conhecem Corisco, através de Cego Júlio, ele está assassinando 

moradores locais, como forma de cumprir a promessa feita ao Padre Cícero, de que ele não 

deixaria os pobres morrerem de fome. Dadá está de luto pelas mortes recentes de Lampião, 

Maria Bonita e outros membros do grupo, enquanto Corisco, agora líder do grupo, está 

revoltado. Ele alega que agora divide o corpo com o espírito de Lampião, o cangaceiro diz: 

“[...] Virgulino acabou na carne, mas o espírito está vivo. O espírito está aqui no meu corpo e 

agora juntou os dois. Cangaceiro de duas cabeças, uma por fora, outra por dentro. Uma 

matando e a outra pensando.” (VIEIRA, 2007, p. 311). 

  Recém saído do grupo de Sebastião, Manuel pede ao líder para se juntar ao bando, 

que segue junto para a fazenda de um coronel, numa cena bastante caótica onde Cego Júlio 

vaga sem rumo, Manuel (agora batizado de Satanás) come e bebe, Dadá e Rosa andam pelo 

cômodo olhando tecidos, Corisco violenta a esposa do coronel enquanto este é agredido pelos 

outros cangaceiros, Sabiá e Macambira.  

  Quando Corisco descobre que Antônio das Mortes, o matador de cangaceiro, está indo 

a seu encontro ele ordena que Sabiá e Macambira fujam com todo o ouro e decide ficar para 

enfrentá-lo, na companhia de Dadá, Rosa e Manuel, entendendo que talvez esse seja o fim do 

cangaço. Ao avistar o bando, o matador inicia um tiroteio que culmina na morte do cangaceiro 

e em Dadá baleada no pé, enquanto Manuel e Rosa retomam sua fuga pelo sertão nordestino.  
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O casal corre pela vegetação, Rosa cai e o marido a deixa para trás, em seguida cai mas 

se levanta e continua em fuga. A última imagem do filme é o mar, retomando a profecia de 

Sebastião “evocando a declaração profética de Antônio Conselheiro16 de que ‘o sertão vai virar 

mar, o mar vai virar sertão’.” (VERAS, 2020, p. 60).  

Para Vieira (2007, p. 303) “Glauber retratou o cangaço em seus filmes de forma 

singular, abordando o tema sob o prisma do ideal revolucionário, e introduzindo em sua 

narrativa contextos simbólicos e alegóricos”. Compreendemos que, desde 1964, Glauber não 

foi o único a compreender e representar o movimento do cangaço sob a ótica subversiva. 

 

2.2 O (neo)cangaço em Bacurau  

 

  Como relatado na introdução, o filme de Mendonça e Dornelles se passa no futuro, 

indicado pela escrita que surge na tela logo no início, quando toca a canção “Não Identificado”, 

de Caetano Veloso, interpretada por Gal Costa. Os primeiros personagens que aparecem 

Erivaldo (Rubens Santos) e Tereza17 (Bárbara Colen) num caminhão pipa rumo à cidade de 

Bacurau, para o velório de Dona Carmelita (Lia de Itamaracá), matriarca da cidade.  

  Dentro do caminhão notamos um tablet exibindo um cartaz de procura-se com a foto 

de Lunga (Silvero Pereira), indicando ser uma pessoa de alta periculosidade, Tereza e Erivaldo 

comentam que não entregariam a foragida18. Adiante na estrada, os personagens descem do 

caminhão pipa para que Tereza veja o bloqueio proposital realizado há meses no rio que 

abastecia Bacurau, impedindo que a água chegue à cidade. Erivaldo conta que Lunga tentou 

intervir, mas não obteve sucesso: “Tá com uns quatro meses que Lunga veio aí… Meteu bala 

aí, foi bala pá carai. Ainda mataram três ainda, mas não conseguiram abrir né”, nesse 

momento fica explícito que Lunga é uma figura “heroica” para os dois personagens 

apresentados, ainda que seja considerada uma criminosa perigosa pelo governo, que oferece 

uma recompensa pela sua captura. De acordo com Vieira (2007), tal relação era feita com os 

cangaceiros, que começaram a se organizar em grupos por volta de 1870: “O bandido social 

                                                 
16 Antônio Conselheiro foi o beato que assumiu a liderança popular na Guerra de Canudos. 
17 A personagem é filha de Plínio, neta de Dona Carmelita. Usa um jaleco branco e carrega uma mala com 

medicamentos e vacinas para a população. 
18 Apesar do nome de registro apresentado no cartaz ser masculino, os personagens em cena se referem a Lunga 

com pronomes femininos. Para Malmaceda (2021, p. 198) Lunga “é uma força paramilitar queer”. 
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era admirado e ajudado por outros camponeses, porque fazia justiça com as próprias mãos, 

tornando-se um herói, embora considerado um bandido pelas autoridades.” (Idem, p. 6 e 7). 

  No decorrer da história, quando Plínio (Wilson Rabelo) e Pacote (Thomás de Aquino) 

percebem que algo está errado, Pacote vai em busca da ajuda de Lunga19, que está escondida 

com mais duas pessoas no que se assemelha a uma barragem vazia, a personagem e seus 

companheiros dizem sentir fome. Após ver dois personagens assassinados (encontrados por 

Pacote, próximos da fazenda onde ocorreu a chacina) a personagem e seu bando retornam a 

Bacurau, onde também haveria comida e água, para averiguar o que está acontecendo. 

 

Os diretores evidenciam o alheamento estético da personagem quando Lunga e seu 

bando retornam à Bacurau para lutar contra a invasão do grupo estadunidense, 

numa mise-en-scène clássica, onde aparecem em primeiro plano com os rostos 

plenos de objetivo e ciência de que vieram cumprir uma missão importante, 

enquanto o povo no plano de fundo observa e admira a presença dos heróis. 

(MALMACEDA, 2021, p. 207). 

 

  Após a chegada de Lunga e seus companheiros, Bacurau se organiza para contra-

atacar, eles se armam e traçam estratégias de enfrentamento. Sob o uso de um psicotrópico 

fornecido por Damiano (Carlos Francisco), a população armada se organiza e torna-se um 

grupo de combate, de resistência.  

  Os grupos armados se abrigam no museu histórico da cidade (espaço de grande 

importância na cidade, é inclusive a fonte das armas utilizadas pela população), na escola e 

numa cela subterrânea, escavada na noite anterior. O grupo de estrangeiros é então dizimado 

pelo povo, com exceção do líder Michael (Udo Kier). 

  Numa inversão de papéis, as cabeças exibidas em praça pública já não eram a dos 

cangaceiros, mas sim dos estrangeiros que cruzaram o caminho da cidade, acreditando que 

poderiam dominar e executar os cidadãos. Nesse ponto da trama, o prefeito Tony Jr. 

(Thardelly Lima) retorna a Bacurau, com uma van para buscar os gringos, quando percebe o 

conflito que acabara de acontecer ele tenta se desvencilhar da situação mas Michael, 

capturado por um morador, o reconhece e tenta pedir socorro em vão.  

                                                 
19 Pacote diz que o bando é importante para Bacurau, que a população sabe o que Lunga e os outros faziam por 

eles. 
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  Então o prefeito é colocado em cima de um jumento, usando apenas cuecas e uma 

máscara, para ser levado de encontro a vegetação local, ato comentado pelo DJ Urso (Jr. 

Black): 

 

“Parte agora, o prefeito do município de Serra Verde, senhor Tony Jr.  em direção à 

caatinga de Bacurau. Que ele encontre lá a paz interior que tanto necessita em meio 

aos facheiro, gogó, mandacaru, favela, xique-xique, essas plantas que furam que se 

abracem gostosamente com seu corpo. Pai da mentira, angu-de-caroço… Causou 

muita dor e sofrimento aqui para nossa comunidade. Nesse dia, a gente de Bacurau 

dá adeus a esse demônio, que ele não retorne nunca mais para essa terra aqui e que 

esse burrinho aí que tem que cumprir essa missão infeliz volte em paz e 

tranquilidade”.  

 

Depois de acompanhar esse acontecimento, Michael diz “So much violence” - “Tanta 

violência”, para se referir ao modo como Bacurau lidou com toda a situação. O estrangeiro é 

preso na cela subterrânea e o filme termina com a população unida, enterrando a cela 

novamente.  

  Com base na narrativa do filme, compreendemos Lunga e seu bando como um grupo 

de (neo)cangaceiros, já que executam o banditismo social em prol da população. Aqui, 

utilizamos o prefixo “neo”, pois este indica a noção de novo, levando em consideração que o 

bando de Lunga sugere modificações do modus operandi do cangaço20. 

Em diversos momentos vemos que o grupo é visto com bons olhos pela comunidade 

de Bacurau, mas classificado como criminoso pelo governo. Associando Lunga e seu bando as 

classificações de banditismo social elaboradas por Hobsbawn (apud VIERA, 2007, p. 6), 

compreendemos que eles se aproximam mais da categoria haiduk: “guerrilheiros ou 

combatentes que primam pela resistência”. 

 

3 PESQUISA COM IMAGENS 

 

  Gillian Rose (2016), aborda que estamos constantemente rodeados por tecnologias 

visuais e as imagens que elas nos fornecem. A autora argumenta que essas tecnologias e suas 

imagens nos oferecem diversas visões de mundo que representam e influenciam o modo 

como vivemos e nos comportamos. Desse modo, nenhuma imagem é inocente, “elas 

                                                 
20  Considerando também que, da perspectiva histórica, o movimento cangaceiro se findou em 1940.  
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interpretam o mundo; elas o exibem de maneiras muito particulares; elas o representam” 

(ROSE, 2016, p. 2, tradução nossa)21.  

Para Samain (2012), as imagens não só representam, elas também estão na “caixa das 

coisas vivas”22. De acordo com o autor, todas as imagens veiculam pensamentos e são, por 

natureza, “poços de memórias e focos de emoções, de sensações, isto é, lugares carregados 

precisamente de humanidade” (Idem, p, 22). Para o autor, a associação de imagens garante a 

elas uma vida própria. Sobre Warburg, autor do atlas Mnemosyne, Samain diz: “Warburg, 

assim, confere às imagens a tarefa de recolher, de animar, de ecoar e de fustigar, ora nossas 

memórias, ora nossas esperanças, ora nossos destinos.“ (SAMAIN, 2011, p. 48). 

O Atlas Mnemosyne é considerado um meio de pensamento por imagens, foi fruto do 

trabalho desenvolvido por Aby Warburg entre 1924 e 1929, ano em que faleceu. consistia em 

“grandes telas de tecido preto esticadas sobre chassis - com a dimensão de um metro e meio 

por dois - nas quais eles podiam reunir as fotografias, fixando-as por meio de pequenos 

prendedores que eram fáceis de manipular” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 383).  Samain (2011, 

p. 34) afirma que o atlas “Mnemosyne representava, ao mesmo tempo, uma organização sui 

generis do conhecimento e todo um programa intelectual”. Por isso, 

 

O atlas Mnemosyne se apresentaria mais como uma ferramenta destinada a manter 

as intrincações 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). 

 

Foi a partir da pesquisa bibliográfica - realizada com a intenção de nos aproximar da 

história do cangaço, do Cinema Novo e dos trabalhos que vêm sendo publicados sobre 

Bacurau - e dos autores apresentados neste tópico, que trilhamos o percurso teórico-

metodológico deste artigo. Consideramos que seus modos de pensar a imagem (e a pesquisa 

com imagem) dialogam entre si e se adequam a proposta deste trabalho.  

 

                                                 
21 Do original: “They interpret the world; they display it in very particular ways; they represent it.” (ROSE, 2016, 

p. 2).  
22 Pensamento construído a partir da citação de Gregory Bateson: “No decorrer da minha existência coloquei as 

descrições de tijolos e de jarras, de bolas de sinuca e de galáxia numa caixinha e, ali, deixei-as repousar em paz. 

Numa outra caixa, coloquei coisas vivas: os caranguejos do mar, os homens, os problemas de beleza e as questões 

de diferenças [...]” (BATESON, 1980, p. 17 apud SAMAIN, 2012, p. 21). 
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3.1 Objetivo inicial e experimentações 

 

O objetivo inicial do artigo era elaborar pranchas Mnemosyne com a aproximação 

entre a obra de Mendonça e Dornelles com a obra de Glauber, partindo de três categorias, 

sendo elas: o cangaço; o estrangeiro; e a cenografia com foco no museu.  

Contudo, após experimentações de aproximações que resultaram em três pranchas, 

uma para cada categoria, verificamos que a prancha do cangaço em muito dialogava com a do 

museu. Desse modo, optamos por unir as categorias e atualizar o objetivo da pesquisa: a 

elaboração de duas pranchas Mnemosyne com a aproximação das imagens de Bacurau em 

diálogo com Deus e O Diabo na Terra do Sol, pensando em como a representação do cangaço 

sobrevive através de Lunga e do Museu Histórico de Bacurau.  

Partindo das duas pranchas finalizadas, ainda que cumprido o objetivo da pesquisa, as 

pranchas “finalizadas” causaram um certo incômodo, uma necessidade de aproximá-las. 

Afinal, a pesquisa com imagens também pode se dar a partir de um processo de criação: “Esses 

métodos de pesquisa visual podem usar imagens já existentes [...] ou as imagens podem ser 

produzidas por quem pesquisa [...]” (ROSE, 2016, p. 15, tradução nossa)23. 

Como resultado da inquietação, sentimos necessidade de alterar as dimensões e a 

forma das pranchas propostas por Aby Warburg e obtivemos como resultado uma única 

prancha de aproximação. 

 

3.2 A prancha 

 

  A prancha Mnemosyne, intitulada “O cangaço em Bacurau”, propõe um formato 

horizontal e aproxima 30 imagens propondo relações na representação do cangaço em 

Bacurau, Deus e o Diabo na Terra do Sol e outras imagens, buscadas a partir da ferramenta de 

pesquisa do Google, que dialogam com os filmes.  

                                                 
23 Do original: “These visual research methods can use already-existing images [...] or images can be made by the 

researcher [...]” (ROSE, 2016, p. 15). 
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Entendemos que a perspectiva horizontal contempla a experiência espectatorial do 

filme, pois, de modo geral, estamos acostumados a este formato, nas telas de cinema, em 

nossos computadores e televisões. 

 

Figura 1: prancha de aproximação - O cangaço em Bacurau 

 

Fonte: Imagens dos filmes em diálogo com outras pesquisadas no Google Imagens e remontadas pela autoria 

da pesquisa (2022) 

 

Para facilitar a leitura/descrição da prancha, atribuímos números de 1 a 30, que 

servem de legenda para as imagens. 

 

Figura 2: O cangaço em Bacurau - prancha numerada 

 

Fonte: autoria da pesquisa (2022) 
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  Iniciamos a leitura da prancha pela primeira imagem que foi adicionada na montagem, 

a figura de Lunga (3) de corpo todo, empunhando a cabeça de um estrangeiro. Associamos a 

personagem com a obra de Hélio Oiticica24 (7), com os dizeres “Seja Marginal, Seja Herói”, já 

que Lunga é uma figura marginalizada, criminalizada pela polícia, que se torna a heroína de 

Bacurau.  

A primeira e, arriscamos dizer, uma das principais dessemelhanças na representação 

do cangaço em Bacurau é o fato de Lunga ser uma personagem que não se enquadra nos 

binarismos de gênero, seus pronomes femininos são respeitados por todos a sua volta e sua 

aparência em muito destoa da aparência de Corisco. Enquanto Corisco (5) e os demais 

cangaceiros que aparecem na prancha (16 e 22) usam chapéus de couro, camisas de manga 

comprida, cartuchos de bala, lenços no pescoço, sandálias alpercatas, bolsas e muitos anéis. 

Lunga é uma “[...] figura queer, de unhas pintadas e mãos e pulsos repletos de acessórios 

dourados. Usa uma calça de animal print, coturnos de couro, colares e tem o rosto maquiado.” 

(MALMACEDA, 2021, p. 207). Percebemos que, no quesito vestuário, o que sobrevive são as 

joias, o uso do couro (que se desloca do chapéu para a bota) e o cabelo comprido.25 

  Lunga carrega a cabeça de um estrangeiro, que depois é exibida em frente a igreja da 

cidade, junto com os outros membros do grupo de extermínio (19). A exposição das cabeças 

faz referência direta ao passado do cangaço, após o assassinato de Lampião, Maria Bonita, 

Corisco e outros cangaceiros, as cabeças degoladas circularam por várias cidades, passaram 

anos em exibição e foram registradas em fotografias. As cabeças dos cangaceiros derrotados 

circularam pelo país como artifício de demonstrar sucesso e o poder do governo contra quem 

eles consideravam bandidos. No Museu Histórico de Bacurau, diversas imagens do cangaço 

são exibidas como forma de memória do passado do nordeste, incluindo a fotografia das 

cabeças de Zabelê, Maria Dórea, Azulão e Canjica (27)26, exposta na parede do museu. Bacurau 

inverte os lados da história: dessa vez são os populares que vencem o conflito contra as figuras 

                                                 
24 Fez parte do movimento Tropicália junto com outros artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso que, no 

período da Tropicália compôs, “Não identificado” interpretada por Gal Costa no a abertura do filme. 
25 Quando somos introduzidos a personagem, ela está com o cabelo curto (2 e 29), porém ao chegar em Bacurau 

a personagem aparece com uma extensão no cabelo, ficando com um corte mullet, popularizado nas décadas de 

1980 e 1990, que tem retornado como tendência nos últimos anos.  
26 Disponível em: <http://cangaconabahia.blogspot.com/2012/04/azulao-e-maria-dorea.html>. Acesso em: 24 

jul. 2022. 
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de dominação. Na imagem 20, temos o pôster do filme Cangaceiros de Lampião (1967), de 

Carlos Coimbra, onde um cangaceiro empunha duas cabeças. 

  O Museu Histórico de Bacurau possui grande relevância para a população, lá é a fonte 

da memória nordestina e é o palco de combate. A fachada do museu (12), é inspirada na 

fachada do Museu de Canudos (13), local que guarda as memórias da Guerra de Canudos, que 

ocorreu entre 1896 e 1897, deixando mais de 25 mil mortos. A Guerra de Canudos também é 

citada em Deus e o Diabo na Terra do Sol, bem como seu líder Antônio Conselheiro. No Museu 

de Canudos (18), são exibidas as armas, utensílios, fotopinturas e artigos religiosos que 

remontam a história do local, encontramos os mesmos objetos no museu de Bacurau (17). O 

oratório, artigo religioso, aparece em ambos os museus (real e fictício) e também na cena em 

que os cangaceiros invadem a fazenda de um coronel em Deus e o Diabo na Terra do Sol (26). 

Outra imagem em que podemos ver oratórios é parte do acervo do Museu do Cangaço, 

localizado em Serra Talhada - PE, que se refere a parte de religiosidade no cangaço. Assim 

como os museus de Bacurau e Canudos, o Museu do Cangaço também exibe armas, utensílios, 

pinturas e artigos religiosos que faziam parte do cotidiano dos cangaceiros. No museu de 

Bacurau, a figura religiosa do oratório é substituída por uma fotografia de cangaceiro (24), 

criando uma espécie de altar para o cangaço. 

  Outro item do museu que utiliza fotografias reais do cangaço é a página fictícia do 

Diário de Pernambuco27 com a manchete “Coiteiros de Bacurau são alvos da volante” (11). 

Uma das fotografias da matéria fictícia é a de uma das comitivas de Lampião, onde aparece 

Zé Sereno e outros três cangaceiros (16) em 1936.  

  No canto superior esquerdo da prancha temos três cartazes (1, 2 e 6), todos eles 

divulgam a busca por figuras de insurgência: na imagem 1 temos escrito em preto e vermelho: 

“Terroristas Procurados. Assaltaram - roubaram - mataram pais de família”, o cartaz, do ano 

de 1976 divulga a imagem de “quatro militantes guerrilheiros procurados pela polícia durante 

                                                 
27 “Uma capa fictícia do Diário de Pernambuco, de 1937, aparece já nas últimas cenas de Bacurau, dos 

pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. "Coiteiros de Bacurau são alvos da volante", diz a 

manchete. "Tropa de volantes capturam cangaceiros em Bacurau nesta semana", completa o texto. A edição do 

jornal, que é o mais antigo em circulação na América Latina, está emoldurada no museu do vilarejo e mostra ao 

visitante que o povoado tem histórico de resistência”. Disponível em: 

<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2019/08/capa-ficticia-do-diario-de-pernambuco-

aparece-em-cenas-do-filme-bacura.html>. Acesso em: 24 jul. 2022. 

608



 

 

a ditadura”28. O cartaz 6 divulga a recompensa pelo famoso cangaceiro, nele podemos ler “O 

Governo do Estado da Bahia, premiará com 50:000$000 ao civil ou militar que capturar ou 

entregar de qualquer modo à Polícia, o famigerado bandido Virgolino Ferreira, vulgo 

Lampeão”. A imagem 2, do filme de Mendonça e Dornelles, aparece de forma digital no tablet 

do caminhão-pipa de Erivaldo, assim como o cartaz da ditadura utiliza as cores vermelho e 

preto e a fotografia em preto e branco, ainda que no contexto de Bacurau exista a tecnologia 

para fotografias coloridas. Os dizeres do cartaz revelam uma mescla dos outros dois: 

“Denuncie já [número de contato]. Garantimos seu anonimato. Alta periculosidade. Adailton 

Santos do Nascimento, vulgo ‘Lunga’”. 

  Partindo de um canto para outro temos a aproximação do cangaceiro de Corisco (22), 

do (neo)cangaceiro de Lunga (30) e de uma moradora da cidade, que se arma durante o 

conflito (23). Os personagens de Bacurau, com exceção pelo posicionamento em cena e pela 

arma, em nada se parecem com o cangaceiro de Deus e o Diabo na Terra do Sol. As imagens 

16 e 21 se assemelham no que se refere ao destaque de três figuras do bando.  

  No grupo das imagens 4, 5 e 6 temos Lunga, Corisco e Manuel empunhando armas 

cortantes, dois facões e uma “lança de São Jorge”, como define Corisco. Já que o cangaço se 

utilizava de outras armas que não a de foto, também indicadas nos museus de Bacurau e 

Canudos.  

  É na cena que empunha o facão que vemos no rosto de Lunga, em primeiríssimo plano, 

vermelho de sangue (14). O rosto vermelho se assemelha ao que vemos no cartaz do filme Os 

Fuzis (15), de Ruy Guerra, também lançado em 1964 e integrante do Cinema Novo. Apesar de 

não abordar o cangaço, Os Fuzis retrata um conflito entre soldados protegendo um armazém 

abastecido de comida contra uma população que passa fome. O primeiríssimo plano é 

também bastante utilizado por Glauber para mostrar Corisco.  

O facão/lança empunhada também aparece nos pôsteres29 (10) de divulgação dos 

filmes aproximados e na capa do álbum (9) da trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol. 

Onde temos Corisco com a lança em frente ao rosto, no momento em que faz uma reza de 

                                                 
28 Disponível em: <https://www.gov.br/memoriasreveladas/pt-br/centrais-de-conteudo/imagens-e-

documentos-do-periodo-de-1964-1985/arquivo-publico-do-estado-de-sao-paulo-apesp/cartaz-identificando-

quatro-militantes-guerrilheiros-procurados-pela-policia-durante-a-ditadura/view>. Acesso em: 24 jul. 2022. 
29 Ainda que não adicionado a essa prancha, a capa do álbum da trilha sonora possui a mesma imagem, O que 

muda é que o pôster do filme tem uma coloração vermelha e amarela, já a capa do álbum vai para o alaranjado, 

mistura das duas cores.  
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proteção antes de enfrentar Antônio das Mortes. Além da arma cortante, as imagens em 

questão possuem uma paleta de cores semelhante, que também dialoga com o pôster de Os 

Fuzis (15).  

Por fim, temos outra aproximação de imagens que indica similaridades na forma em 

outras cenas, uma de cada filme. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, Corisco ordena que 

Manuel (Satanás) saia sozinho para “ver com quantos macaco anda Antônio das Mortes” (28), 

vemos os personagens em primeiro plano, cangaceiro à esquerda. A cena em que Pacote 

busca a ajuda de Lunga, em Bacurau, mantém formato semelhante: os personagens em 

primeiro plano, vegetação como plano de fundo, (neo)cangaceiro à esquerda, porém um 

pouco de costas para a câmera.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Assim como no filme de Glauber Rocha, Bacurau fala sobre resistência nordestina, 

adicionando temas do século XIX. Por meio de Lunga, o (neo)cangaço em Bacurau de certa 

forma supera e atualiza o cangaço em Deus e o Diabo na Terra do Sol no ponto de vista da 

violência de gênero, muito presente no filme. Pensamos em representatividade quando o líder 

do bando já não é mais um homem, mas sim uma personagem queer, no país que mais mata 

pessoas LGBTQIA+ no mundo30. 

  Além das narrativas engajadas com os movimentos e contextos sociais da época de 

lançamento, percebemos que os filmes possuem diversas semelhanças estéticas evidenciadas 

na prancha. Conforme Veras (2020), ambos os filmes fazem uso da história nacional na 

construção narrativa do filme, a partir da aproximação de imagens percebemos que Bacurau 

também faz o uso da história no seu espaço cênico. A obra borra linearidades temporais, o 

que também ocorre na prancha, pensamos as imagens então em tempos anacrônicos mas que 

estabelecem diálogos através da memória. 

Didi-Huberman (2012) propõe que as imagens ardem em contato com o real, 

provocando um incêndio. O autor afirma que as imagens ardem pela memória e que mesmo 

                                                 
30 Disponível em: <https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/05/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-

pessoas-lgbtqia-no-mundo-pelo-quarto-ano-consecutivo/>. Acesso em: 24 jul. 2022. 
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depois do incêndio, podemos assoprar as cinzas “para que a brasa, sob as cinzas, volte a emitir 

seu calor, seu resplendor, seu perigo” (Idem, p. 216). 

Através da prancha Mnemosyne, que foi batizada com o nome da deusa da memória, 

consideramos que Bacurau incendeia novamente as imagens cinzas do cangaço, como um 

movimento de resistência da história do nordeste brasileiro. No filme, o cangaço sobrevive 

enquanto memória física no museu histórico da cidade e enquanto memória simbólica através 

de Lunga e de toda a população. Os personagens se apropriam do caráter revolucionário do 

movimento para resistir.  

Consideramos que as mudanças propostas no objetivo inicial e na junção das pranchas 

contribuíram para que conseguíssemos dialogar a partir da pergunta proposta no texto a fim 

de refletir como o cangaço sobrevive em Bacurau. Contudo, entendemos a possibilidade de 

retorno ao exercício de aproximação de imagens mantendo o filme como objeto de pesquisa. 

Retomamos a citação de Samain (2012) de que as imagens são “poços de memórias e focos 

de emoções, de sensações, isto é, lugares carregados precisamente de humanidade” (Idem, 

p. 22) e entendemos que Bacurau é um poço de possibilidades para pesquisas com imagens 

de resistência.  

Por fim, apesar de não nos debruçarmos muito sobre a identidade de gênero de Lunga 

e outras questões narrativas que corroboram com esta reflexão, concluímos que atualmente, 

em tempos de Bacurau, a resistência também é identitária. 
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GT 7 – Imagens e as Performances Culturais 

 

CIRCULAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS DE MÁRTIRES PALESTINOS 

 

Vitória Paschoal Baldin1 

Daniela Osvald Ramos2 
 

 

RESUMO 

 

O presente artigo reflete sobre a circulação digital de imagens de mártires palestinos, a partir das 

interfaces entre performance, martírio e comunicação digital. O objeto deste trabalho é analisar a 

maneira pela qual a morte desses sujeitos é visualmente representada e comunicada para o público 

transnacional, tendo em vista a circulação dessas em perfis do Instagram acompanhadas de textos em 

língua inglesa. Além disso, também apresentamos o desenvolvimento histórico da utilização das mídias 

para o (re)enquadramento e ampliação da narrativa de vitimização palestina, compreendendo como 

essas imagens se inscrevem no cotidiano digital. Utilizamos da revisão bibliográfica, articulada com a 

observação não-participante de três perfis do Instagram articulados à causa palestina, como 

procedimento metodológico. Constatou-se duas maneiras pelas quais o martírio é visualmente 

representado e performado nos perfis do Instagram analisados: (1) o registro fotográfico dos ritos 

funerários dispensados a sujeitos considerados mártires e (2) a produção e o compartilhamento de 

pôsteres de martírio, reformulando características tradicionais de modo a realizar comunicações mais 

persuasivas para o público transnacional. Tais comunicações possuem características comuns, 

especialmente, a utilização de elementos nacionalistas e a ênfase na humanidade desses sujeitos. 

Apesar disso, constatou-se particularidades na configuração dessas imagens. Enquanto as imagens de 

ritos fúnebres possuem elementos que enfatizam dinâmicas políticas e ideológicas locais, os pôsteres 

de mártires preservam a uniformidade do sofrimento palestino. Argumentamos que tais diferenças 

decorrem da possibilidade de configurar pôsteres específicos para a comunicação com público 

transnacional, focando em elementos mais persuasivos, através de repertórios de vitimização de 

ampla difusão.  

 

Palavras-chave: Circulação; Conflito palestino-israelense; Martírio; Performance; Ativismo digital.   
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DIGITAL CIRCULATION OF IMAGES OF PALESTINIAN MARTYRS 

 

ABSTRACT  
 

This article reflects on the digital circulation of images of Palestinian martyrs, based on the interfaces 

between performance, martyrdom and digital communication. The object of this work is to analyze 

the way in which the death of these subjects is visually represented and communicated to the 

transnational public, in view of their circulation on Instagram profiles accompanied by texts in English. 

In addition, we also present the historical development of the use of media for the (re)framing and 

expansion of the Palestinian victimization narrative, understanding how these images are inscribed in 

the digital daily life. We used the bibliographic review, articulated with the non-participant observation 

of three Instagram profiles articulated to the Palestinian cause, as a methodological procedure. Two 

ways in which martyrdom is visually represented and performed in the analyzed Instagram profiles 

were found: (1) the photographic record of the funerary rites given to subjects considered martyrs and 

(2) the production and sharing of martyrdom posters, reformulating characteristics traditions in order 

to deliver more persuasive communications to transnational audiences. Such communications have 

common characteristics, especially the use of nationalist elements and the emphasis on the humanity 

of these subjects. Despite this, particularities were found in the configuration of these images. While 

images of funeral rites have elements that emphasize local political and ideological dynamics, posters 

of martyrs preserve the uniformity of Palestinian suffering. We argue that such differences stem from 

the possibility of configuring specific posters for communication with a transnational audience, 

focusing on more persuasive elements, through widely disseminated repertoires of victimization. 

 

Keywords: Circulation; Palestinian-Israeli conflict; Martyrdom; Performance; Digital activism. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conflito palestino-israelense, em decorrência de seu prolongamento temporal, é 

uma importante força para a estruturação do ethos e da significação de mundo dos sujeitos 

pertencentes às comunidades envolvidas. A disputa histórica da mídia para a comunicação 

pública internacional enfatiza a importância desses meios como locais de produção de 

significado e, em decorrência, disseminação de propaganda como resultado de exposição na 

mídia. Ainda na Primeira Intifada Palestina3, imagens marcantes, ligadas aos imaginários de 

vitimização, foram centrais para conquista de apoio palestino. Atualmente, as plataformas 

digitais têm operado como uma nova zona de guerra, em que as tecnologias da web 2.0 

                                                      
3 A Intifada (insurreição) foi um movimento de resistência não violento inspirado em Gandhi e Martin Luther 

King, assumindo que o emprego desses métodos ajudaria a neutralizar o poder destrutivo de Israel. Até o 

momento, houveram duas Intifadas, a primeira durou de 1987 a 1993 e a segunda – também conhecida como 

intifada al-Aqsa – ocorreu de 2000 até 2005, com características substancialmente distintas da primeira (PAPPÉ, 

2007, para uma visão geral).   
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expandiram as possibilidades de confronto e atuação. Nesse cenário, a figura do shahid4, o 

mártir/testemunha, possui grande prevalência na cultura palestina5, enfatizando o sofrimento 

palestino para o público externo a esses eventos. Assim, o registro fotográfico dos rituais de 

morte dos mártires, articulados a retratos desses sujeitos, possui, em simultâneo, 

enquadramentos religiosos e seculares, a partir da posição sociocultural oferecida a tal sujeito.  

O presente trabalho reflete sobre a circulação digital de imagens de mártires 

palestinos, a partir das interfaces entre performance, martírio e comunicação digital. O 

objetivo deste trabalho é analisar a maneira pela qual a morte desses sujeitos é visualmente 

representada e comunicada para o público transnacional, tendo em vista a circulação dessas 

em perfis do Instagram acompanhadas de textos em língua inglesa. A pesquisa, de caráter 

qualitativo, partiu de revisão bibliográfica, articulada com a observação não-participante de 

três páginas do Instagram – Quds News Network, Palestine Pixel e Sanaúd - Juventude 

Palestina,  articuladas à defesa da causa palestina internacionalmente. Constatou-se duas 

maneiras pelas quais o martírio é visualmente representado e performado nos perfis do 

Instagram analisados: (1) o registro fotográfico dos ritos funerários dispensados a sujeitos 

considerados mártires e (2) a produção e o compartilhamento de pôsteres de martírio, 

reformulando características tradicionais de modo a realizar comunicações mais persuasivas 

para o público transnacional. Tais comunicações possuem características comuns, 

especialmente, a utilização de elementos nacionalistas e a ênfase na humanidade desses 

sujeitos. Apesar disso, constatou-se particularidades na configuração dessas imagens. 

Enquanto as imagens de ritos fúnebres possuem elementos que enfatizam dinâmicas políticas 

e ideológicas locais, os pôsteres de mártires preservam a uniformidade do sofrimento 

palestino. Argumentamos que tais diferenças decorrem da possibilidade de configurar 

pôsteres específicos para a comunicação com o público transnacional, focando em elementos 

mais persuasivos, através de repertórios de vitimização de ampla difusão.  

                                                      
4 No uso coloquial do árabe, recentemente, foi introduzido o termo “istishhadi”, para um mártir que buscou 

deliberadamente o martírio – ligado aos imaginários de heroísmo (SOREK, 2011) –, em detrimento ao termo mais 

geral “shahid” (SCHIOCCHET, 2011).  Apesar disso, optamos pela utilização do termo “shahid”, tendo em vista 

que na comunicação digital as narrativas de heroísmo e vitimização estão imbricadas, compartilhadas com pouca 

ou nenhuma distinção.  
5 Essa prevalência é evidenciada, por exemplo, pelas dezenas de obras de arte intituladas “O mártir”, pela imensa 

quantidade de materiais comunicativos sobre sujeitos martirizados (ABU-HASHHASH, 2006). 
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O artigo está estruturado em três tópicos de discussão. Inicialmente, apresentaremos 

e discutiremos o procedimento metodológico mobilizado no presente estudo. Na sequência, 

nos debruçaremos sobre a bibliografia de interesse para discutir as relações entre morte, 

mídia e performance, articulado com questões relativas à experiência palestina. Finalmente, 

apontaremos e analisaremos os resultados obtidos, verificando as interfaces entre as novas 

tecnologias e o martirio palestino. Argumentamos que essas comunicações visuais são 

configuradas de maneiras específicas para persuasão do público transnacional através do 

digital.  

  

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho se configura como uma pesquisa qualitativa, em que buscaremos 

interpretar os fenômenos relativos à produção e circulação digital das imagens de mártires no 

panorama do ciberativismo palestino, atribuindo-lhes significado e buscando criar condições 

objetivas para compreendê-las no recorte espaço-temporal proposto, assim como os efeitos 

sociopolíticos relativos a isso. Interessa, portanto, tipificar a variedade de representações 

(BAUER; AARTS, 2008) de morte presentes nessas redes e suas articulações com 

características provenientes do compartilhamento nessas plataformas, nas quais opiniões, 

atitudes, discursos, crenças, identidades, práticas e ideologias são manifestadas.  

Partimos do entendimento de que o conhecimento e a experiência do mundo estão 

intimamente atrelados aos processos de comunicação sociocultural (BAUER; GASKELL; 

ALLUM, 2008). Ao longo do mês de junho de 2022, foi realizada a observação não-participante 

de três perfis de Instagram associados à divulgação internacional da causa palestina, de modo 

a observar empiricamente aspectos provenientes da revisão bibliográfica, bem como as 

particularidades da circulação digital dessas comunicações visuais. São eles: Quds News 

Network6, Palestine Pixel7, em que a produção de conteúdo é feita em língua inglesa, e Sanaúd 

- Juventude Palestina8, principal página da causa palestina em língua portuguesa. Cabe 

                                                      
6 Disponível em: <https://www.instagram.com/qudsnen/>. Acesso em 13 de jul. de 2022.  

7 Disponível em: <https://www.instagram.com/palestine.pixel/>. Acesso em 13 de jul. de 2022. 

8 Disponível em: <https://www.instagram.com/juventude_sanaud/>. Acesso em 13 de jul. de 2022.  
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ressaltar que a proeminência de comunicações dessa natureza foram mais raras no perfil em 

português, tendo em vista a tentativa da página de gestar a solidariedade a partir do diálogo 

com referenciais brasileiros. Optou-se pela utilização da página em língua portuguesa de 

modo a observar possíveis diferenças nas configurações das imagens compartilhadas a 

depender do público alvo, associado com os idiomas utilizados. Isto é, enquanto os perfis em 

inglês dialogam com espectadores transnacionais diversos, a utilização do português implica 

na especificação dessa audiência idealizada, implicando na possibilidade de alteração das 

comunicações de modo a torná-las mais apelativas a tal público. 

  Exploramos publicações feitas pelos referidos perfis que (1) compartilhavam registros 

fotográficos dos ritos fúnebres desprendidos a mártires palestinos ou (2) imagens que 

relembravam as feições e a trajetória de sujeitos martirizados. Esses perfis foram explorados 

de modo a, como Habermas (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2008) propõe, apreender aquela 

dinâmica social de modo a facilitar a compreensão de elementos mobilizados e compreender 

as diferentes visões de mundo dos atores sociais que jogam e interagem naqueles espaços. 

Dada a impossibilidade de mobilizar todas as imagens observadas no presente estudo, 

optamos por mobilizar a localização (URL), em nota de rodapé, de publicações exemplares das 

características mencionadas. Além disso, em decorrência da sobreposição das características 

observadas em tais perfis – diversas vezes, inclusive, há a reprodução da mesma imagem –, 

os resultados obtidos são narrados de maneira geral, buscando apresentar um panorama 

dessa atuação ativista.  

 

2.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.2.1 MORTE, RITUAL E SOCIEDADE 

 

Émile Durkheim (1996) refletiu sobre as maneiras pelas quais os indivíduos se reúnem 

com os demais membros da sociedade para, coletivamente, vivenciarem experiências 

significativas para coesão. Turner (1974) aponta que o ritual é uma expressão repleta de 

simbologias e representações, associadas às cosmologias presentes na sociedade, ligando o 

sagrado ao cotidiano. No ritual, o tempo e o espaço têm atributos diferentes dos 

experienciados no cotidiano, tendo em vista a influência da atmosfera simbólica que 

ressignifica a experiência.  
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Rivière (1997) compreende que os ritos são entendidos como o conjunto de condutas 

individuais e coletivas, codificadas, geralmente, de carácter repetitivo e com forte carga 

simbólica, que tem o corpo como suporte para comunicação (verbal, gestual e performática). 

A comunicação simbólica exige que os sujeitos sigam as regras e práticas social e 

culturalmente compartilhadas, em que os significados coletivamente construídos são a 

maneira primária pela qual a sociedade significa o mundo, permitindo interpretar e atuar 

simbolicamente sobre o mundo concreto. “Todas as vezes que a significação de um ato reside 

mais em seu valor simbólico do que em sua finalidade mecânica, já estamos no caminho do 

procedimento ritual” (BAYARD, 1996, p. 7).  

A inevitabilidade da morte biológica impeliu historicamente comunidades e indivíduos 

a estruturarem maneiras de lidar, compreender e significar a finitude da vida. Como Sumiala 

(2012) argumenta, a morte evoca emoções fortes, ameaça a continuidade da comunidade e 

do indivíduo. A ritualização da morte evoca a sensação de continuidade, ajudando a esclarecer 

o sentido da vida, convidando os vivos a relembrar. Os ritos funerários possibilitam condensar 

os valores comunitários e as crenças compartilhadas, conectando passado, presente e futuro. 

Os símbolos mobilizados na ação ritual têm significados diversos, possibilitando expressar 

sentimentos, emoções e percepções do mundo que não podem ser expressas na linguagem 

verbal.  

O ritual, portanto, interconecta a comunicação simbólica, de nível cultural, com a ação 

social cotidiana. Os ritos são, nesse sentido, uma forma central para exprimir e consolidar os 

vínculos sociais, partilhando emoções e valorizando eventos, reforçando a coesão social. Para 

Arnold Van Gennep (1978), a sociedade elabora respostas cerimoniais para auxiliar na 

transposição de momentos de crise. Graham Usher (1991) defende que, ao longo da Primeira 

Intifada, as brincadeiras mais comuns entre as crianças palestinas eram “soldados e shabab9”, 

que encenavam os confrontos entre palestinos e israelenses, e os “funerais”, enfatizando a 

importância dos ritos fúnebres para lidar com as crises sociais presentes nessa sociedade.  

Linda Pitcher (1998) refletiu sobre os processos culturais e psicológicos envolvidos no martírio 

palestino, intimamente associado à ocupação israelense, elaborando como as dimensões 

rituais e narrativa são articuladas ao discurso palestino de sacrifício e libertação nacional. A 

                                                      
9"Adolescente" ou "jovem", no contexto palestino é usado na mídia para designar jovens palestinos que 

participam das Intifadas.  
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autora aponta que o corpo palestino está inscrito no conflito, em que a luta por autonomia e 

liberdade está centrada no coletivo – em que ocupação, herança e promessa de memória e 

legado atravessam o cotidiano. O corpo não é propriedade do indivíduo, mas inscreve-se na 

experiência coletivizada, codificado com significações socioculturais. A luta nacional, nesse 

sentido, ocupa posição central – em alguns casos, mesmo primária – para a elaboração 

identitária, auxiliando na coesão social.  

Nesse cenário, o shahid é tomado como afirmação do aspecto coletivo do sofrimento, 

encarnado no cadáver. No enterro desses sujeitos, elementos ligados à identidade nacional 

são articulados ao sujeito morto, como o kaffiyeh10 e a bandeira nacional, slogans ativistas são 

declamados, prometendo-lhe legado e memória. O ritual é codificado em torno de temas 

como ausência, sacrifício e triunfo (PITCHER, 1998). O enterro ganha significado não apenas 

religioso, mas (re)conecta permanentemente o sujeito à terra palestina. Como Abu-Rabia e 

Khalil (2012) apontam, é comum não realizar a tolete mortuária nos sujeitos martirizados, 

realizando o enterro, quanto possível, com as roupas que foram mortos. Assim, “a roupa 

encharcada de sangue sempre permanece no corpo para fertilizar o solo e simbolizar seu 

sacrifício” (PITCHER, 1998, p. 24, tradução nossa).  

Schechner (2002) defende que a performance faz parte de um continuum desde o rito 

até a teatralização, associando a eficácia simbólica do ritual com a função de entretenimento 

do teatro. Ao longo do processo ritualístico, os participantes engajam-se em ações individuais 

ou coletivas. A repetição das ações ritualísticas oferecem aos sujeitos envolvidos segurança, 

ligado à previsibilidade dos eventos. O autor define o ritual como “memórias em ação”, em 

que a memória é viva e constitutiva das gestualidades corpóreas, dos objetos e dos símbolos 

mobilizados nos rituais. Ele afirma que, ao longo da performance, as memórias são codificadas 

em ações, criando movimentos simbólicos e memoriais. Portanto, cabe ressaltar, que não 

compreendemos que atos performáticos são menos verdadeiros, ensaiados com base em 

irrealidades, mas que o ato performático também compõem a maneira pela qual o rito é 

realizado, comunicado e significado. Consideramos que as performances são ações 

codificadas e repetitivas que mobilizam memórias para construção da ação ritual.  

                                                      
10 Ou kufiya, é um lenço quadriculado, comum em regiões áridas do Oriente Médio. A partir da década de 1930, 

em decorrência da Revolta Árabe, passou a ser utilizado como símbolo do nacionalismo palestino. Sua 

proeminência, enquanto elemento nacionalista, aumentou na década de 1960 com a adoção do lenço pelo líder 

palestino Yasser Arafat.  
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No ritual de shahada (martírio/testemunho) os sujeitos encenam uma performance de 

autonomia sobre o drama da morte. “A morte entra em seu vernáculo como uma alternativa 

desobediente à vida sob ocupação” (PITCHER, 1998, p. 17, tradução nossa). Utilizando-se do 

conceito de rito de passagem de Van Gennep, Turner (1974) compreende que o ritual é um 

evento posicionado na margem/no limiar entre dois estados de coisa ou duas situações. O 

período limiar pode ser entendido como parte dos rituais de crise de vida/dramas sociais, pois 

são momentos importantes para o desenvolvimento social do indivíduo, como o nascimento, 

o casamento e a morte, já que marcam a transição de uma fase da vida para outra. Nesse 

sentido, Pitcher (1998) argumenta que o contexto sociopolítico palestino posiciona a 

sociedade em um contínuo contexto limiar, em que a ocupação inibe a organização social e a 

sensação subjetiva de controle sobre a realidade.  

É importante pontuar que, como Wieviorka (2009) argumenta, a autodestruição está 

diretamente ligada à frustração, injustiça social e perda, não sendo possível ser compreendida 

a partir de uma noção religiosa. Logo, os rituais de martírio oferecem maneiras pelas quais a 

sociedade pode, ao menos momentaneamente, (re)organizar-se enquanto coletivo, 

significando o presente. Durkheim (1996) entende que as sociedades estabelecem conexões 

entre os rituais e as representações, afirmando que é através dos rituais que a sociedade toma 

consciência de si enquanto comunidade, (re)criando os laços de solidariedade. O ritual ordena 

a desordem, oferece sentido ao acaso e ao incompreensível.  

 

2.2.2 MÍDIA E MARTÍRIO: REFLETINDO SOBRE A PALESTINA 

 

Como Grimes (2006) aponta, por muito tempo, “ritual” e “mídia” eram considerados 

termos pertencentes a esferas socioculturais distintas – um do sagrado, designando uma 

atividade religiosa, o outro secular, ligado a tecnologias de comunicação e informação. 

Contudo, compreendemos que as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

afetaram profundamente as concepções de tempo, lugar, participação e comunidade. Como 

Sumiala (2012) argumenta, para compreender a prática ritual contemporaneamente é 

necessário entender e investigar as lógicas midiáticas. 

Atualmente, as conexões entre ritual e mídia tem se evidenciado pela profusão de 

estudos acadêmicos que articulam essas noções (COULDRY, 2019; BACEGA; NUNES, 2020; 
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ANDRADE; PEREZ, 2021, para citar algumas publicações recentes em língua portuguesa). 

Assim, atualmente, essas categorias são consideradas de maneira sobreposta.  Apesar disso, 

Grimes aponta a necessidade de desenvolver análises que permitam articular esses conceitos 

sem perderem seu potencial analítico. Ou seja, uma análise valiosa sobre a mídia e o ritual 

precisa partir do entendimento de que esses domínios são “diferenciados e concebidos como 

compartilhando uma fronteira comum” (GRIMES, 2006, p. 12, tradução nossa). Para o autor, 

as relações entre mídia e rito podem ser observadas em diversos enquadramentos, entre eles 

podemos citar: a apresentação midiática de um rito; a expansão de um evento ritual pela 

mídia; ações rituais no espaço virtual; a ritualização do comportamento frente objetos 

sociotécnicos; objeto ritual entregue pela mídia; fantasia ritual mediada; e a mídia como 

modelo ou alvo da atividade ritual. Os rituais podem ocorrer em relação, através ou em 

decorrência da mídia.  

A valorização do martírio está manifesta em diferentes aspectos da sociedade 

palestina, diversos clubes sociais, células militantes, bairros e ruas foram nomeados em 

homenagem a esses sujeitos (ROLSTON, 2014). A morte, nesse sentido, opera como força 

unificadora da nação (ANDERSON, 2009). A narração do martírio palestino, pelo sujeito11 e 

por seus familiares, conduz à certeza – centrada na morte e na resistência – enquanto o 

cotidiano permanece ambíguo e limiar.  Isto é, a narração do ritual de martírio é permeada de 

heroísmo e sacrifício. Na morte, alcança-se a liberdade e o controle negado em vida, unindo 

futuro e presente, individual e coletivo. O mártir “sai do confinamento da ocupação para um 

mundo menos ordenado: um lugar de grande perigo e de grande potencial”  (PITCHER, 1998, 

p. 19, tradução nossa). Logo, as imagens de mártires como narrativas rituais operam como 

formas de empoderamento, reivindicando ou explicando a realidade articulada àquela morte 

(PETEET, 1994). A performance realizada pelo mártir adquire através da produção e circulação 

imagética potência política e social. “Estabelece-se uma relação entre a presença do eu 

articulada na morte e uma ausência que fica na memória dos vivos” (PITCHER, 1998, p. 28, 

tradução nossa). 

                                                      
11 Uma das principais maneiras em que o sujeito pode narrar sua própria ação de martírio, disseminando e 

preservando-a coletivamente, é através da gravação de vídeo-testemunhos, prática difundida ao longo da 

Segunda Intifada Palestina (veja Hamamra (2018), para uma análise desses vídeos a partir do enquadramento de 

gênero). 
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Katherine Verdery (1999) argumenta que as propriedades mais importantes dos 

cadáveres decorrem de sua ambiguidade, em que leituras múltiplas são possíveis a depender 

das narrativas incorporadas ao sujeito morto. O cadáver, nesse sentido, se torna passível de 

corporificar narrativas e significados sociais diversos. De maneira geral, a autora aponta para 

a capacidade do corpo morto de evocar preocupações cósmicas e existenciais, evocando as 

histórias pessoais que o cadáver encarna para, simbolicamente, (re)ordenar o cotidiano.  

Blaagaard, Mortensen e Neumayer (2017) defendem que a disseminação das tecnologias de 

captura e disseminação de imagens de conflitos intensificou a luta pela visibilidade, 

encorajando que narrativas visuais concorrentes disputem espaço e relevância pública. Esse 

processo também implicou no acesso sem precedentes a imagens mais subjetivas desses 

eventos, documentando violência e violações de direitos humanos de forma associada à vida 

cotidiana em zonas de conflito. A produção e disseminação dessas imagens possibilitaram que 

o cidadão comum documentasse suas experiências, contestando autoridades e mídia, 

objetivando, também, influenciar a opinião pública. Os autores apontam que, em decorrência 

da difusão transnacional, essas imagens são recebidas e interpretadas de maneiras distintas a 

depender dos contextos sociais, culturais e geopolíticos de seus receptores.  

Nesse sentido, diversas vezes, os produtores enquadram suas comunicações em 

imaginários de ampla difusão internacional,  em que usuários contribuem para a circulação de 

imagens, especialmente, aquelas consideradas de interesse público e urgentes, como ataques 

terroristas e sofrimento humanitário. Assim, a utilização dos repertórios de vitimização 

(SOREK, 2011) elevam o tom emocional associado ao evento. A utilização de histórias que 

mobilizam solidariedades internacionais, bem como o posicionamento negativo do inimigo, 

historicamente, tem grande difusão e efetividade (WOLFSFELD; FROSH; AWABDY, 2008; 

SONTAG, 2012).  

Como Wieviorka (2009) aponta, as mulheres e crianças são figuras essenciais para a 

noção de vitimização contemporânea, em que o aspecto civil passa a ocupar uma posição 

central nas preocupações de guerra. Historicamente, a opinião pública tem progressivamente 

demonstrado preocupação com a população civil em confrontos militares. Nomear as vítimas 

demanda atenção pública, negando o posicionamento dessas mortes na esfera privada. A 

rememoração de vítimas de perseguição étnica e genocídio reforça os laços de pertencimento 

entre o grupo, em ações de profundo significado político e histórico. Como o autor aponta, a 
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mídia é uma agente central para os enquadramentos contemporâneos da vitimização, 

implicando, também, na disseminação do medo de se tornar também uma vítima. Os 

palestinos utilizam sistematicamente das características comuns de comunidade, 

posicionando a vitimização dos palestinos em perspectiva mais ampla, enquadrando o 

espectador externo em posição de semelhança com os mortos, feridos e familiares em 

sofrimento.  A solidariedade internacional para com os palestinos possibilitaria (re)negociar 

as lógicas de poder do conflito, representando uma importante ferramenta para o ativismo.  

 

2.3 RESULTADOS  

 

Ao longo da presente pesquisa foi possível observar que os três perfis analisados, ainda 

que utilizem idiomas distintos e, logo, dialoguem com públicos diferentes, as comunicações 

examinadas seguem a mesma lógica de produção e circulação. Dessa maneira, os resultados 

obtidos são apresentados aqui de maneira geral e ampla. Identificou-se dois enquadramentos 

na circulação de imagens articuladas aos mártires palestinos: (1) imagens que relembravam a 

feição e a biografia dos mártires, operando de maneira próxima aos tradicionais pôsteres de 

martírio e (2) registros fotográficos dos ritos funerários realizados nos TPO. Consideramos que 

ambas comunicações estão intimamente relacionadas aos rituais de martírio (ABU-

HASHHASH, 2006).  

Como Abu-Hashhash (2006) aponta, os pôsteres de martírio, produzidos por 

diferentes partidos políticos (WILES, 2013), compõem a paisagem das cidades palestinas há 

décadas, sendo a principal forma pela qual o martírio é representado e comunicado. A 

principal disseminação dessas expressões se deu a partir da Segunda Intifada Palestina12. 

Nesse sentido, Sorek (2008) argumenta que tais comunicações públicas são importantes 

ferramentas para a construção nacional, oferecendo “validade e legitimidade à sua 

reivindicação política por um território e mobiliza[ndo] futuros sacrifícios pela nação” (SOREK, 

2008, p. 345. Tradução nossa). Essas produções ajudam os palestinos a lidar com tais perdas, 

em uma forma de autodefesa coletiva apoiada em valores religiosos, históricos e políticos.  

Abu-Hashhash (2006) aponta para três elementos recorrentes nos pôsteres de martírio: (1) 

                                                      
12Como Rolston (2014) aponta, embora o Hamas tenha proibido em Gaza o retrato de mártires em 2002, 

temendo que tais pessoas poderiam erroneamente ser entendidos como santos, diversos murais, outdoors e 

pôsteres retratam os mártires palestinos.  
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uma fotografia do sujeito martirizado; (2) um texto que funciona como um obituário; e (3) 

outros signos associados à questões religiosas e nacionais. Essas características também foram 

observadas nas comunicações digitais, ainda que não aglutinadas na imagem, tendo em vista 

a possibilidade de adicionar uma legenda.  

Nas plataformas digitais, novas imagens são adicionadas para cada palestino morto ou 

preso. Nesse cenário, são compartilhadas de maneira indistinta aqueles que faleceram em 

decorrência de ações do exército israelense, as vítimas, ou de ações de resistência, os heróis. 

Como Sorek (2011) aponta, os mitos nacionais de martírio operam a partir de dois pólos: o 

heroísmo e a vitimização. O primeiro se refere ao ativismo auto-empoderado e o segundo 

representa a passividade e a violência de uma alteridade que deve ser combatida. A ênfase 

nos repertórios de vitimização em conflitos nacionais está baseada em crenças sobre justiça e 

dignidade humana, enfatizando discursos que antagonizam “o Bem” e “o Mal”. Nesse sentido, 

a figura do mártir palestino é apoiada em ambos entendimentos.   

Apesar disso, diferentemente do observado nas comunicações de rua (ABU-

HASHHASH, 2006; ROLSTON, 2014), nos pôsteres analisados não há referências diretas à 

militância armada ou a grupos políticos específicos, mesmo para sujeitos que morreram em 

combate. Essa diferença, argumentamos, decorre dos distintos público-alvo dessas 

comunicações, os pôsteres tradicionais são criados para o consumo local, possibilitando 

especificar enquadramentos ideológicos e políticos desses mártires. Para o público 

transnacional é estratégico preservar o discurso de vitimização palestina, mais ampla e geral, 

apesar das especificidades daquele mártir. Outra particularidade dos pôsteres de martírio 

digitais é a falta de referências religiosas, em que imagem é construída a partir de elementos 

nacionais13, como a bandeira, o Domo da Rocha14 e o kaffiyeh.  

Nesse sentido, nos pôsteres os mártires não são representados como figuras políticas, 

menções a partidos ou pautas específicas são raros. A juventude e o nacionalismo são 

repertórios frequentemente mobilizados, retratando-os como vítimas desnecessárias da 

                                                      
13 Veja um exemplo em: <https://www.instagram.com/p/CfN4MNgo8eV/>. Acesso em 14 de jul. de 2022. 
14 Apesar do Domo da Rocha ser uma construção religiosa, entendemos que as referências à construção não 

fazem parte de um repertório religioso, mas está associado ao nacionalismo palestino. A vista para o Domo da 

Rocha, perdida com as dificuldades de acesso a Jerusalém e com a construção do muro na Cisjordânia, é um tema 

frequente na arte e na comunicação visual palestina.  
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violência15 e da perseguição16. Em alguns casos, há a ênfase no sofrimento familiar, 

evidenciado por perdas múltiplas em uma mesma família17 ou por imagens de dor e 

sofrimento dos familiares ao longo dos ritos funerários18. Nas comunicações digitais é comum 

observar também textos que ampliam os eventos de vitimização específicos para o panorama  

palestino de maneira mais ampla19.  

 

Distintamente, as fotografias dos ritos funerários possuem elementos provenientes da 

simbologia de partidos políticos e ideologias20, tendo em vista ao registro dos eventos 

ocorridos no local, diretamente articulado a tais dinâmicas, para a ambiência digital. Nesse 

sentido, diferente do que ocorre com os pôsteres não há a possibilidade de adequar tais 

imagens para a comunicação digital transnacional. Apesar disso, um elemento comum tem 

sido a evocação da humanidade desses sujeitos, articuladas à biografia desses sujeitos, com 

ênfase na perda coletiva e familiar, bem como a utilização de símbolos nacionais21. 

   A circulação de registros fotográficos desses ritos funerários, bem como o 

compartilhamento de pôsteres de martírio, retoma para a comunidade palestina a agência de 

significação das mortes ocorridas nos TPO. Nega-se o esquecimento da morte. Afasta 

discursos de “dano colateral” ou “terrorismo” enfatizando a humanidade desses sujeitos, 

evidenciada pela narração de sua biografia. Nomear e relembrar os mortos, bem como 

significar sua posição enquanto mártir, operam como uma importante ferramenta para a 

responsabilização (MITTERMAIER, 2015) das violências cometidas por Israel. Além disso, essas 

comunicações também são uma importante fonte de inspiração para manutenção do 

ativismo. 

O poder enunciador é dos ativistas que podem, portanto, comunicar seus próprios 

enquadramentos sobre aqueles sujeitos, oferecendo significado social para aquela morte e 

                                                      
15 As crianças são centrais para esse repertório, veja um exemplo em: 

<https://www.instagram.com/p/CeF0bnGo5vs/>. Acesso em 14 de jul. de 2022.  
16 Veja um exemplo em: <https://www.instagram.com/p/CQ7PPAbJw7r/>. Acesso em: 14 de jul. de 2022. 
17 Veja um exemplo em: <https://www.instagram.com/p/Cfj9BqmtqCA/>. Acesso em 14 de jul. de 2022. 
18 Veja um exemplo em: <https://www.instagram.com/p/CfYNgtVs-dC/>. Acesso em 14 de jul. de 2022. 
19 Um exemplo de tal articulação pode ser observado em: <https://www.instagram.com/p/CeCQocwOfQo/>. 

Acesso em 14 de jul. de 2022.  
20 Veja um exemplo, em que há a associação da bandeira do Fatah ao corpo do morto, em: 

<https://www.instagram.com/p/CfjhHqutmXn/>. Acesso em 14 de jul. de 2022.  
21 Um exemplo da utilização de elementos nacionais nos ritos funerários pode ser observado em: 

<https://www.instagram.com/p/CfJuHPDKCjt/>. Acesso em 14 de jul. de 2022. 
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consolidando os laços de solidariedade. Essas imagens reforçam as fronteiras para com a 

alteridade a partir do antagonismo vítima-algoz e herói-vilão. A produção e circulação dessas 

imagens reforçam os laços de identificação para com a causa palestina, cobrando dos 

espectadores uma tomada de posição que ofereça significado e responda socialmente à morte 

e ao sofrimento. A imagem do corpo do mártir opera como evidência visual da violência 

israelense e da vitimização dos palestinos. Essas representações também foram centrais na 

rememoração de seu sacrifício, operando como uma promessa de memória e justiça, 

“levantando a incômoda questão pelo que esses jovens morreram - e que tipo de futuro 

precisamos criar para justificar seus sacrifícios” (MITTERMAIER, 2015, p. 591, tradução nossa).  

Dessa maneira, os ativistas podem definir suas identidades, reforçando laços de 

coesão social, em que o "nós”, os palestinos e seus apoiadores são imbuídos da função de 

fazer justiça pelos mortos, construindo um futuro melhor para a nação. Consideramos, logo, 

que o martírio é um ato performático, em que o registro e o compartilhamento de imagens 

que narram e rememoram essas mortes são formas centrais para legitimar e significar 

socioculturalmente esses eventos. O registro fotográfico e a produção de pôsteres implicam 

em uma nova experiência performática nas plataformas digitais. As fronteiras entre o espaço-

tempo ritual e a vida cotidiana são cada vez mais porosas, desafiando os entendimentos 

clássicos da antropologia (TURNER, 1974; VAN GENNEP, 1978) implicando em novas formas 

de participação e compreensão desses rituais.  

As maneiras pelas quais os sujeitos se engajam nessas performances digitalmente são 

distintas, produzindo efeitos também diversos. Através das plataformas digitais, a 

performance necessita de potência comunicativa para que seu público se engaje de fato. Esse 

engajamento extrapola a lógica ligada às affordances (curtir, compartilhar ou comentar), mas 

tem relação com a maneira pela qual essa performance pode implicar na alteração de posturas 

e ideologias, como a adoção da campanha BDS22. Essas imagens exigem que o espectador se 

debruce e permita ser atingido pelos sentimentos e valores morais ali apresentados. 

Para os palestinos da diáspora, esses rituais resgatam memórias históricas, em um 

sofrimento contínuo até o presente. A morte conecta a vida pessoal do sujeito à narrativa 

                                                      
22 Boicote, desinvestimento e sanções (BDS) é uma campanha global que utiliza de boicotes econômicos, 

políticos, acadêmicos e culturais a Israel com o objetivo de acabar com a ocupação e colonização dos Territórios 

Palestinos Ocupados.  
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coletiva palestina, demandando ações orientadas ao futuro de modo a preservar a memória 

desses sujeitos. Além disso, demanda-se que essa luta não seja esquecida e abandonada, é 

dever dos vivos preservar sua memória e vencer a luta que vitimou o sujeito, oferecendo 

conforto à família e aos demais membros do corpo social. A experiência de morte se associa 

à experiência nacional palestina de maneira mais ampla, o ethos se articula ao sofrimento. O 

sentimento de pertencimento é gestado pela coletivização da experiência do luto. A utilização 

de signos ligados à causa palestina nos ritos de inumação desses sujeitos enfatiza a natureza 

coletiva da morte, em que a morte é enquadrada enquanto um evento de natureza nacional, 

em que o sofrimento também não deve ser circunscrito à família, mas ampliado a toda 

comunidade nacional.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A circulação digital de imagens produzida pelos palestinos e seus apoiadores ligadas 

ao martírio amplia a performance desses eventos, incumbindo o espectador de honrar e 

preservar a memória do shahid. Seu público potencial é expandido pelo compartilhamento 

desses eventos nas plataformas digitais, implicando em uma nova etapa de tal performance. 

As imagens, em sua violência e emoção, demandam solidariedade transnacional. Lembrança 

e luto são representados nas performances realizadas online e offline, estruturando as funções 

comunitárias dos palestinos e seus apoiadores para com a sociedade, a nação e a causa 

palestina.  

No presente trabalho foi possível observar duas maneiras pelas quais o martírio é 

visualmente representado e performado nos perfis do Instagram analisados: (1) o registro 

fotografico dos ritos funerários dispensados a sujeitos considerados mártires e (2) a produção 

e o compartilhamento de pôsteres de martírio, reformulando características tradicionais de 

modo a realizar comunicações mais persuasivas para o público transnacional. Tais 

comunicações possuem características comuns, especialmente, a utilização de elementos 

nacionalistas e a ênfase na humanidade desses sujeitos. Apesar disso, constatou-se 

particularidades na configuração dessas imagens. Enquanto as imagens de ritos fúnebres 

possuem elementos que enfatizam dinâmicas políticas e ideológicas locais, os pôsteres de 

mártires preservam a uniformidade do sofrimento palestino. Argumentamos que tais 
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diferenças decorrem da possibilidade de configurar pôsteres específicos para a comunicação 

com público transnacional, focando em elementos mais persuasivos, através de repertórios 

de vitimização de ampla difusão.  

O cotidiano dos sujeitos que vivem fora dos TPO é atravessado pela vitimização dos 

palestinos ali representados, em que o martírio conecta presente e futuro, desilusão e 

esperança, final e (re)começo. A atmosfera simbólica se infiltra no cotidiano, ressignificando 

a experiência a partir das implicações entre vida e morte, sagrado e profano, online e offline. 

Através das mídias, essas performances ganham novas possibilidades espaço-temporais. 

Partilha-se o luto, a indignação e a dor da perda de um membro da coletividade, valorizando 

o rito enquanto resposta social à morte. Os símbolos da coletividade compõem a natureza 

simbólica do rito, unindo os palestinos e seus apoiadores, (re)ordenando, enfatizando o 

sentido da vida e convidando os vivos a relembrar – especialmente, cumprindo a promessa 

coletiva de memória.  
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CONSTRUÇÃO DE TESAURO NO DOMÍNIO DA PÓS-VERDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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RESUMO

Apresenta o relato de experiência da construção de um instrumento de linguagem controlada em

forma de tesauro, no domínio da pós-verdade, sob a perspectiva da Ciência da Informação. Objetiva

apresentar um modelo inicial de construção de um tesauro no domínio da pós-verdade sob a

perspectiva da Ciência da Informação. Enfatiza a importância da elaboração de um instrumento

auxiliar, voltado à organização da informação e do conhecimento dentro de temáticas presentes no

contexto sociocultural, ao definir e contextualizar o tesauro como material capaz de realizar o

controle de descritores pertencentes a uma área de conhecimento. Demonstra a metodologia de

construção do tesauro, utilizada na sua estruturação lógica, amparada pelos estudos da área de

organização e do domínio da pós-verdade ao pontuar sua relevância e os processos decisórios

envolventes, delimitados desde a inicialização à finalização do constructo e da materialização do

instrumento, por meio das fases de idealização do domínio, pesquisa e levantamento de termos,

5 Doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e
docente do curso de graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. E-mail:
laispereira2@ufg.br.

4 Graduanda em Biblioteconomia pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade
Federal de Goiás. E-mail: miriellydourado@discente.ufg.br.

3 Graduanda em Biblioteconomia pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade
Federal de Goiás. E-mail: emillysouza@discente.ufg.br.

2 Graduanda em Biblioteconomia pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade
Federal de Goiás. E-mail: myriammartins@discente.ufg.br.

1 Graduando em Biblioteconomia pela Faculdade de Informação e Comunicação, Universidade Federal
de Goiás. E-mail: giovannilima@discente.ufg.br.

633



elaboração e estruturação final do tesauro. Apresenta, estruturalmente, os processos de decisões e

desenvolvimento de etapas necessárias a tal elaboração, com vistas a evidenciar a experiência de

busca, aprofundamento e relacionamento entre os descritores do assunto, como também, a

aplicação prática dessas, no software estabelecido, o que possibilitou tanto a maior compreensão do

tema quanto a efetiva interligação entre os termos estabelecidos, e os motivos das atribuições

utilizadas. Tem como resultados a serem aqui considerados, a utilidade e a possibilidade de aplicação

de um vocabulário controlado, bem construído e amparado por literatura científica, como forma de

reunir e estabelecer relações sólidas entre termos de domínios em constante desenvolvimento e de

relevância social, como a pós-verdade. Conclui-se que o tesauro da pós-verdade é um importante

instrumento, que baseado na consolidação de diferentes relações dentro de temática específica,

organiza e proporciona a utilização de vocabulário controlado, de forma que auxilia na compreensão

e utilização de assuntos determinados ao abranger as grandes transformações advindas dos estudos

do domínio apresentado.

Palavras-chave: Organização do conhecimento; Linguagem documentária; Tesauro monolíngue;
Pós-verdade.

THESAURUS CONSTRUCTION IN THE DOMAIN OF POST-TRUTH: AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT

Presents the experience report of the construction of a controlled language instrument in the form of
a thesaurus, in the post-truth domain, from the perspective of Information Science. It aims to present
an initial model for building a thesaurus in the post-truth domain from the perspective of Information
Science. It emphasizes the importance of the elaboration of an auxiliary instrument, aimed at the
organization of information and knowledge within themes present in the sociocultural context, by
defining and contextualizing the thesaurus as a material capable of controlling descriptors belonging
to a field of knowledge. It demonstrates the methodology of thesaurus construction, used in its
logical structuring, supported by studies in the area of organization and the post-truth domain, by
pointing out its relevance and the decision making processes involved, delimited from the
initialization to the finalization of the construct and the materialization of the instrument, through
the phases of domain idealization, research and survey of terms, elaboration and final structuring of
the thesaurus. It presents, structurally, the processes of decisions and development of the necessary
steps for such elaboration, in order to evidence the experience of searching, deepening, and relating
the descriptors of the subject, as well as the practical application of these, in the established
software, which enabled both a greater understanding of the theme and the effective
interconnection between the terms established, and the reasons for the attributions used. The results
to be considered here are the usefulness and the possibility of applying a controlled vocabulary, well
constructed and supported by scientific literature, as a way of gathering and establishing solid
relations between terms from areas in constant development and of social relevance, such as
post-truth. It is concluded that the post-truth thesaurus is an important instrument, which, based on
the consolidation of different relations within a specific theme, organizes and provides the use of
controlled vocabulary, in a way that helps in the understanding and use of determined subjects when
covering the great transformations arising from the studies of the domain presented.
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Keywords: Knowledge organization; Documentary language; Monolingual Thesaurus; Post-Truth.

1 INTRODUÇÃO

A área de organização e tratamento da informação cumpre função relevante na

Biblioteconomia e Ciência da Informação, uma vez que se volta para aplicação de técnicas

responsáveis por ordenar informações, tornando-as disponíveis e recuperáveis pelo usuário

(OLIVEIRA; MARTÍNEZ-ÁVILA, 2018). Diante disso, a organização da informação (OI):

exerce uma atividade nuclear enquanto mediadora, sendo responsável por
estabelecer uma ponte entre a representação e o uso da informação,
caracterizando, assim, seu papel, quando se lida com objetos informacionais. Nesse
sentido, a OI tem como função, resumidamente, organizar registros de informação
para arranjá-los sistematicamente, de forma a possibilitar sua recuperação e
posterior uso (VIEIRA; PINHO, 2015, p. 112).

Na concepção de Bräscher e Café (2008) a organização da informação é vista como

um processo que envolve a descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais, tendo

como produto a representação da informação. Ainda de acordo com as autoras, a OI é

composta por um conjunto de elementos descritivos que representam os atributos de um

objeto informacional específico.

Contribui, assim, para alguns tipos de representação da informação, ao demandar

modelagem e estruturação de ferramentas concretizadas pela organização do conhecimento

(OC), dentre as quais está o tesauro, construído por meio de linguagens especificamente

elaboradas para suporte dessa prática. A OC contempla, entre outros aspectos, um processo

de análise de domínio que procura refletir uma visão consensual sobre a realidade que se

deseja representar. Tal representação reflete um modelo de abstração do mundo real

(BRÄSCHER; CAFÉ, 2008).

O tesauro é, portanto, uma linguagem documental combinatória, sendo uma relação

organizada de descritores e não descritores que obedecem a regras terminológicas próximas,

unidos entre si por relações hierárquicas ou semânticas realizadas pelo indexador (CURRÁS,

1995). Essa estrutura possibilita, também, a compreensão sobre o domínio do conhecimento

representado, devido ao uso de axiomas empregados para explicitar as definições dos

conceitos (CAMPOS, 2021).

Esta pesquisa traz o relato de experiência do desenvolvimento de um tesauro sobre a

pós-verdade, na perspectiva da Ciência da Informação. O trabalho de construção desse

instrumento foi realizado por estudantes do 6º período do curso de Bacharelado em
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Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de

Goiás, para a disciplina de Linguagens Documentárias, ministrada no semestre 2021/2. No

qual objetivou-se estruturar o domínio da pós-verdade, a partir da construção de um

vocabulário controlado, sob a forma de tesauro. Essa estruturação se deu em consonância

com o entorno conceitual relacionado às áreas de Organização da Informação e do

Conhecimento, e à representação dos conteúdos por elas proporcionados.

A abordagem sobre a pós-verdade, nesta pesquisa, está associada ao contexto da

desinformação, que gera grande ambiguidade e uso incorreto dos termos, sobretudo no

âmbito deste domínio. Nessa conjuntura, podem ser exemplificados termos como mal

informação, informação incorreta e desinformação, todos estes usados para se referir a fake

news. Ato contínuo, a Internet tem possibilitado o surgimento de novas nomenclaturas

associadas ao contexto da pós-verdade, o que promove variações terminológicas que incitam

novos estudos acerca de vocabulários controlados, considerando que as relações semânticas

entre os termos devem estar em constante atualização, em virtude do surgimento de novas

terminologias ocorrer, na maioria das vezes, para expressar o mesmo significado.

As variações terminológicas supramencionadas têm contribuído fortemente para as

problemáticas relacionadas à organização e recuperação da informação, presentes nos

estudos da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Insurgem, do mesmo modo,

inquirições no âmbito da área de Comunicação, sob os auspícios da pós-verdade. Razão pela

qual tais questões semânticas devem ser observadas pelos profissionais desses dois

universos, especialmente os que atuam com questões envolvendo o controle de vocabulário

e o domínio da pós-verdade, objeto de investigação para os fins de construção do tesauro.

Desta forma, o relato apresenta o processo de construção do tesauro da pós-verdade

em condições de explicitar esse domínio, uma vez que, esta ferramenta “[...] possui termos

relacionados semântica e genericamente de modo a formar uma rede de conceitos, onde tal

rede se apresenta de forma sistemática através de uma taxonomia” (CAMPOS, 2021, p. 82). A

pesquisa pode contribuir para a construção de guias de vocabulários controlados para

pesquisadores e cientistas da área da informação, comunicação e do eixo tecnológico.

2 O TESAURO NA ÁREA DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
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O tesauro é um tipo de vocabulário controlado que permite a representação do teor

documental por parte do bibliotecário, obedecendo a uma estrutura terminológica

padronizada. Favorece, com isso, a comunicação da informação (FERREIRA; MACULAN,

2020), à medida em que regula o emprego de termos para a especificação temática,

conduzindo a um trabalho normalizado que contempla uma linguagem de nível

documentário.

É possível definir tesauro conforme sua estrutura ou sua função (VOGEL; KOBASHI,

2019). Assim, ganham destaque tanto o seu caráter de instrumento documentário quanto o

seu formato, reunindo termos e os respectivos relacionamentos semânticos. Ferreira e

Maculan (2020, p. 230) destacam que “sua função principal refere-se à determinação de uma

linguagem unívoca e sem ambiguidade para compartilhamento entre os diversos sujeitos do

processo de comunicação da informação”.

Uma vez que os tesauros constituem um instrumento de controle terminológico

usado para transferir os descritores retirados da linguagem dos documentos para um sistema

linguístico (CURRÁS, 1995), incutem uma perspectiva de representação de um campo do

conhecimento, que será manipulado nas buscas por sua produção científica em bases de

dados.

Chaumier (1988), em consonância com o explicitado, afirma que o tesauro consiste

em uma linguagem controlada que faz uso de palavras ou expressões que desempenham a

função de descritoras. O autor menciona, ainda, as relações semânticas de equivalência,

hierarquia e associação. Estas relações, assim como a construção deste instrumento, visam

promover a extinção de sinonímia e polissemia em relação ao domínio que se propõe tratar.

O tesauro atua, ainda, como um mapa do conhecimento, podendo funcionar “como

uma taxonomia, explicitando o conhecimento existente naquele domínio” (CAMPOS;

CAMPOS; SOUZA, 2017, não paginado). Nesse sentido, permite visualizar como uma

determinada área se constitui conceitualmente.

3 O DOMÍNIO DA PÓS-VERDADE
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A pós-verdade, segundo o Dicionário de Oxford (2016)6 é um adjetivo “relativo ou

denotando circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação da

opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais”. Este fenômeno tem se

caracterizado fortemente pelo desinteresse da verdade, sendo marcado pelo declínio da

razão, de atitudes racionais, sobreposto por ações que são caracterizadas pelo emocional ou

por crenças. Tais particularidades sofrem influências de outros desdobramentos

informacionais como a desinformação (ARAÚJO, 2020).

A pós-verdade, em sua atual dimensão, está inserida nos mais diversos espaços da

sociedade. Sua atuação se dá conforme os interesses em um dado período e, algumas das

áreas em que este fenômeno se faz presente, são: Política, Tecnologia, Ciências, Educação,

Segurança e Saúde. Um exemplo a se destacar, no campo das ciências da saúde é o termo

COVID-19, o qual sofreu algumas transfigurações, passando a ser representado por

sinônimos como “corona”, "coronavírus" e “covid”.

O contexto informacional tomado por este fenômeno da pós-verdade vem a

caracterizá-lo como um domínio, pois esse proporciona discussões e compartilhamentos de

objetos que são produzidos e disseminados em relação a temática. Dias (2015) afirma que

um domínio pode ser considerado uma área de um dado conhecimento ou um determinado

campo de especialidade. A definição de domínio em sua amplitude:

é um grupo com uma base ontológica que revela uma teleologia subjacente, um
conjunto de hipóteses comuns, consenso epistemológico sobre abordagens
metodológicas e semântica social. Se, após a realização da análise sistemática, não
houver consenso sobre esses pontos, então nem a intenção, nem a extensão pode
ser definida, e o grupo, portanto, não constitui um domínio. (SMIRAGLIA, 2012, p.
114).

Neste sentido, compreende-se que um domínio é formado por um grupo de base

ontológica de um determinado campo específico do conhecimento, contribuindo assim para

a construção de linguagens documentárias (MORAIS, 2018). Desta forma, o estudo do

domínio visa contribuir para a representação do conhecimento baseado no mundo real,

possibilitando a compreensão dos conceitos a partir das relações semânticas estruturadas

por meio das construções ontológicas de um dado campo do conhecimento.

No contexto da pós-verdade, a desinformação tem se associado a esse fenômeno,

fazendo com que uma engaje a outra, uma vez que, “a pós-verdade consiste na relativização

6 Dicionário de Oxford Languages. Disponível em:
https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/. Acesso em: 3 jul. 2022.
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da verdade, na banalização da objetividade dos dados e na supremacia do discurso

emocional” (ZARZALEJOS, 2017, p. 11). Questão essa que acaba por reforçar a constituição

de estruturas normalizadas e padronizadas para adequação da terminologia no tema.

4 O TESAURO NO DOMÍNIO DA PÓS-VERDADE

A construção do tesauro no domínio da pós-verdade se estabeleceu a partir da

compreensão dos campos nos quais a temática se insere e perpassa. Observou, do mesmo

modo, o contexto em que se manifesta, a partir dos meios tecnológicos e sociocognitivos,

identificando as terminologias técnicas e cotidianas nessa conjuntura.

O tesauro no domínio da pós-verdade pode contribuir para o desenvolvimento de

pesquisas orientadas para esse universo temático e servir como um guia para a utilização de

termos adequados, por meio deste vocabulário controlado estruturado. Pelo fato de ser

composto por palavras-chave relacionadas semanticamente com as áreas do conhecimento

especializado, “a escolha de uma palavra-chave do tesauro garantirá, ao usuário que realiza

uma determinada busca, a coincidência com a palavra-chave utilizada para a representação

conteúdo de um ou mais documentos que serão recuperados” (FUJITA,2021, p. 40).

O tesauro no domínio da pós-verdade foi idealizado na disciplina de Linguagens

Documentárias, ofertada como componente curricular obrigatório no curso de

Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. Resultou, portanto, de atividade prática

desenvolvida em consonância com a abordagem teórica sobre linguagem documentária na

forma de tesauro.

À medida que as pesquisas sobre a temática pós-verdade foram se aprofundando,

mais termos surgiram. Acredita-se que, no campo tecnológico, ainda falta realizar uma

leitura mais aprofundada com vistas à inclusão de mais termos no tesauro, até mesmo por

ser uma área que está em constante mudança e crescimento. A construção do tesauro foi

realizada no software MultiTes, que é destinado à criação e gerenciamento de tesauros,

taxonomias e outros tipos de vocabulários controlados.

4.1 - CONSTRUÇÃO DO TESAURO
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A construção de um tesauro abrange diversos processos de tomada de decisão, sendo

esses o domínio a ser amparado, a elaboração evidenciando a forma com que as relações se

darão, os termos a serem incluídos, a ferramenta de estruturação e a sua finalização

(CERVANTES, 2009). Diante disso, a construção do tesauro ora relatada se deu em quatro

etapas. Estas constituem-se na idealização do domínio, na pesquisa e levantamento dos

termos, na elaboração e estruturação final. Tais etapas são descritas em forma de relato de

experiência nas subseções seguintes.

4.1.1 - Idealização do domínio

A definição da pós-verdade como um domínio se deu pelas múltiplas transfigurações

que vêm surgindo por meio de novas concepções terminológicas relacionadas à temática.

Desse modo, definiu-se o domínio da pós-verdade na perspectiva da Ciência da Informação,

na qual se observam inconsistências na definição associada aos conceitos de desinformação,

fake news e, mesmo, pós-verdade. O esclarecimento acerca desta questão se faz

necessário,ao considerar que cada termo possui o seu conceito e as suas diferenciações,

sendo representado conforme o contexto no qual a informação está inserida.

Destarte, o grande fluxo de informações existente no contexto informacional deu

origem a novos fenômenos informacionais, como a Infodemia e a Desinfodemia. Desta

forma, desenvolver um vocabulário controlado visando o domínio da pós-verdade possibilita

a compreensão da variação de termos que surgem com as pesquisas científicas e, inclusive,

no coloquialismo digital.

Assim, os integrantes do grupo consideraram a relevância da escolha de tal temática,

que se mostra pertinente e de grande contribuição para as áreas relacionadas ao estudo da

organização e representação da informação. Antecedendo a concepção do tesauro em si,

este domínio foi cuidadosamente mapeado e estruturado para abranger uma taxonomia e,

posteriormente, uma ontologia. Como resultante destes processos anteriores à construção

do tesauro, foi mantida esta definição de domínio também para o tesauro.

4.1.2 - Pesquisa e levantamento de termos

Na tentativa de elaborar um tesauro capaz de atender ao campo temático definido,

de forma embasada optou-se por selecionar os termos a partir do conhecimento de
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vivências e experiências obtidas ao longo das disciplinas do curso, amparados pela literatura

da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação.

Para a identificação dos termos foram realizadas leituras de artigos científicos

relacionados às temáticas pós-verdade, desinformação e fake news, identificando as relações

de sinônimos, com objetivo de estabelecer o relacionamento semântico entre eles. Ademais,

foi realizada a consulta de agências de checagem como AOS FATOS e LUPA, para enriquecer o

levantamento de termos, extrapolando o domínio científico propriamente dito.

A escolha dos termos foi feita a partir do grau de especificidade definido pelo grupo e

no uso de descritores, todos estabelecidos dentro do domínio da área estudada. A indexação

dos termos foi realizada a partir de leitura documentária da produção científica na forma de

artigos, analisando o seu conteúdo para fins de identificação e estabelecimento

terminológico.

Devido à grande quantidade de termos passíveis de extração, esta tarefa foi dividida

de forma igualitária entre os integrantes do grupo. Em um primeiro momento realizou-se a

separação de um artigo científico relacionado à temática da pós-verdade para cada

integrante promover a extração dos termos. Esta separação foi assim realizada a fim de

proporcionar maior familiaridade com o tema adotado na idealização do domínio. Tal trâmite

teve início no processo de construção da taxonomia, passando posteriormente à ontologia e

finalmente, culminando na elaboração do tesauro.

Portanto, após a seleção desses termos, buscou-se por materiais base para a

organização de seus significados, a fim de relacioná-los com fidelidade. Posterior a isso, além

de novos termos obtidos a partir dos significados de cada um, analisou-se a relação completa

para verificar se ainda existiam lacunas e quais seriam os possíveis termos a serem inseridos,

sendo esses buscados em novos materiais específicos do tema. Em relação à organização dos

termos inseridos, foram separados conforme o viés definido em grupos dentro da grande

área.

Após o primeiro levantamento terminológico foram feitas mais inserções de termos

ao longo do desenvolvimento do tesauro, o que resultou no levantamento total de 27 fontes

de informação constituídas de artigos científicos, sites especializados e agências de

checagem. Estas fontes possibilitaram a extração de um total de 229 termos.

4.1.3 - Elaboração
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Para a elaboração do tesauro foi realizado um arranjo hierárquico, a partir de uma

estrutura taxonômica e ontológica. Seguindo estes princípios, concebeu-se o relacionamento

semântico entre os conceitos e os termos que os representam, estabelecendo as vinculações

partindo do termo mais genérico ao termo mais específico (BT/NT) e o termo relacionado

(RT/RT) (HARPRING, 2016). Alinhou-se, pois, a uma das melhores formas de estruturar as

relações hierárquicas, que é agrupando os termos por famílias conforme o seu significado

(CURRÁS, 1995).

A definição do termo preferido foi baseada na linguagem científica e apropriada para

pesquisadores e cientistas que estudam os fenômenos deste domínio, empregando USE/USE

FOR ou UF ou USE PARA). Assim:

no Tesauro, o termo preferível (termo descritor) é o termo autorizado a compor o
Tesauro e o termo não-preferível (não-descritor ou termo equivalente) é um termo
não autorizado, que denota uma variação do termo, utilizada como remissiva e não
como termo autorizado. Por sua vez, o termo candidato é um termo assinalado pela
equipe de especialistas, ou pelo usuário, sugerido para atualizar o Tesauro e, após
verificação, pode se tornar termo autorizado, termo não preferível ou ser excluído
do Tesauro. O termo qualificador é utilizado para diferenciar termos que possuem a
mesma grafia ou especificar o descritor (SHINTAKU, 2021, p. 16).

Desta forma, segundo Shintaku (2021) e Cervantes (2009), as relações semânticas

entre os termos podem se manifestar da seguinte forma:

● Relações hierárquicas: Organizadas conforme a proximidade, ou não, dos termos uns

com os outros, tendo em vista o foco no termo geral e na especificação dos outros que com

ele se relacionam. Pode ser estabelecida entre conceitos quando o escopo de um deles é

parte do outro, determinando graus ou níveis de superordenação e subordinação.

TG/TB: Termo Geral ou Genérico representa um termo superordenado, ou seja, representa

um conceito em sentido amplo.

TE/NT: Termo Específico representa o termo subordinado, ou seja, representa um conceito

em sentido restrito.

● Relações associativas: Estabelecem apenas relações semânticas ou conceitualmente

associadas, mas são necessárias serem inseridas no tesauro. É a colocação dos termos de

acordo com o vínculo na temática, sendo eles inseridos por alguma proximidade/relevância

com o tema. Recebem o nome de Termos Relacionados (RT), pois podem ser vinculados aos

termos de mesma hierarquia, ou a termos pertencentes a diferentes hierarquias.
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TR/RT: Termo Relacionado (Representa um conceito associado).

● Relações de equivalência: As relações de equivalência ocorrem quando existe mais

de um termo para representar um determinado conceito em uma mesma língua. Os termos

são definidos de acordo com a proximidade que há entre seus significados, sendo

majoritariamente de mesmo significado, ou seja, são utilizados como sinônimos. Desta

forma, será necessário determinar um termo preferido e estabelecer as relações de

equivalência com o termo preferido.

UP/UF: USE PARA/USE FOR (Representa um não descritor)

U: USE (Representa um descritor)

Para a elaboração da estrutura do tesauro foi utilizado um documento de texto

compartilhado entre os integrantes do grupo que, por sua vez, já inseriram os termos

prevendo suas relações (hierárquicas, associativas e de equivalência). Após este esboço, a

estrutura foi repassada para o software MultiTes.

O MultiTes, software utilizado para a estruturação do tesauro, permite estabelecer

estas relações hierárquicas e semânticas, de modo que as conexões realizadas entre os

termos e os conceitos se comuniquem, apresentando em sua forma e estrutura com os

demais termos e conceitos relacionados. Nas Figuras 1, 2 e 3 podem ser verificados exemplos

da interface deste software:

Figura 1 - Interface inicial MultiTes

Fonte: MultiTes (2022)
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Figura 2 - Relações hierárquicas MultiTes

Fonte: MultiTes (2022)

Figura 3 - Termos MultiTes

Fonte: MultiTes (2022)
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Cabe ressaltar que a transcrição dos termos para o MultiTes foi realizada por apenas

um integrante do grupo. Isso porque foi utilizada a versão teste do referido software,

monousuário, por período de tempo determinado.

4.1.4 - Estrutura final

A estrutura teve como produto final a construção de um vocabulário controlado em

forma de Tesauro do domínio da Pós-verdade. Dessa forma, após inserir os termos no

MultiTes, estabelecer as relações semânticas entre os termos e os conceitos, foi gerada a

estrutura final do tesauro. Link Tesauro: TESAURO NO DOMÍNIO DA PÓS-VERDADE.pdf

A estrutura final contemplou, ainda, a revisão terminológica no vocabulário na forma

de tesauro, para rearranjo das hierarquias semânticas até então estabelecidas. Além do que

viabilizou a inserção de notas de escopo para caracterização conceitual de termos com

amplitude de significado.

5 CONCLUSÃO

A pesquisa buscou apresentar um modelo inicial de construção de um tesauro no

domínio da pós-verdade sob a perspectiva da Ciência da Informação. Como visto, o universo

da compreensão terminológica que abrange a temática da pós-verdade ainda é complexo,

por abranger múltiplos contextos.

Com o objetivo de trazer os aspectos presentes no processo de construção de um

tesauro voltado à temática delimitada de modo conciso e embasado, demonstrou-se como

as tomadas de decisões se deram, quais foram os caminhos percorridos e as particularidades

de cada um.

Em que pese o desafio de lidar com um domínio que por si só convive com a

imprecisão terminológica, devido às transformações sofridas na sociedade e à deturpação da

verdade, a modelagem de um tesauro permitiu enxergar quão rico é esse universo

terminológico. Inclusive em condições de validá-lo para além de uma concepção reducionista

em torno do caráter comunicativo-informacional, considerando que circunstâncias

tecnológicas são, também, interferentes nessa conjuntura.
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Conclui-se, nesse contexto, que estudos futuros podem se dedicar a atualização e

compreensão deste tesauro, como forma de trazer novos contributos, de modo a colaborar

com o desenvolvimento dessa área, que está em constante transformação.
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GT 1 – BIBLIOTECONOMIA E MÍDIAS 

 

BIBLIOTECAS EM REALIDADE VIRTUAL: UM ESTUDO A PARTIR DO METAVERSO  
 

Karine Silva Freitas 
Geisa Müller de Campos Ribeiro  

 
RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo apresentar um mapeamento de experiências de bibliotecas no 
Metaverso. Também pretende-se discutir sobre as bibliotecas tradicionais e sua evolução tecnológica, 
assim como compreender os conceitos de bibliotecas eletrônicas, digitais e virtuais. O Metaverso se 
configura como uma realidade emergente virtual e algumas discussões sobre sua relação com as 
bibliotecas têm acontecido em nível nacional e de forma mais efetiva em âmbito internacional. Em 
termos metodológicos, classifica-se como pesquisa qualitativa, bibliográfica e levantamento. A escolha 
foi realizada através de uma seleção de bibliotecas que possuem espaço em ambientes virtuais de fácil 
acesso e gratuitos, sendo a American Library Association (ALA), Biblioteca Goethe-Bahia Institute e 
Uncensored Library. Dentre as possibilidades de atuação nestes espaços tem-se a prestação de 
serviços informacionais e o maior desafio é a participação de editores no licenciamento de acervo, 
uma vez que a legislação se concentra no mundo físico. De forma geral, este é um tema complexo e a 
discussão sobre a possibilidade da atuação das bibliotecas de forma mais efetiva no metaverso ainda 
é tímida, principalmente nos aspectos de formação, aprendizagem e fruição da leitura. É importante 
compreender que esta realidade irá alterar os parâmetros pelos quais as bibliotecas funcionam (mas 
não sua razão de existir) e pelo que podem desempenhar à medida que surgem. Considera-se este 
artigo como um mapeamento inicial de uma pesquisa maior em desenvolvimento neste campo.  
 
Palavras-chave: Realidade Virtual; Bibliotecas Virtuais; Metaverso. 
 

LIBRARIES IN VIRTUAL REALITY: A STUDY FROM THE METAVERSE 

 

ABSTRACT  
The research aims to present a mapping of library experiences in the Metaverse. It is also intended to 
discuss traditional libraries and their technological evolution, as well as to understand the concepts of 
electronic, digital and virtual libraries. The Metaverse is configured as an emerging virtual reality and 
some discussions about its relationship with libraries have taken place at a national level and more 
effectively at an international level. In methodological terms, it is classified as qualitative, bibliographic 
and survey research. The choice was made through a selection of libraries that have space in easily 
accessible and free virtual environments, being the American Library Association (ALA), Goethe-Bahia 
Institute Library and Uncensored Library. Among the possibilities of action in these spaces is the 
provision of informational services and the biggest challenge is the participation of publishers in the 
licensing of collections, since the legislation focuses on the physical world. In general, this is a complex 
topic and the discussion about the possibility of libraries acting more effectively in the metaverse is 
still timid, especially in the aspects of training, learning and reading enjoyment. It is important to 
understand that this reality will change the parameters by which libraries function (but not their reason 
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for existing) and what they can perform as they emerge. This article is considered as an initial mapping 
of a larger research being carried out in this field. 

 
Keywords: Virtual reality; Virtual Libraries; Metaverse. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
  As bibliotecas, desde seu surgimento, sempre foram consideradas como um local para 

organização e guarda de conhecimentos. A partir de suas evoluções e desdobramentos, se 

tornaram locais dinâmicos, de aprendizagem e de cultura, deixando de ser apenas um espaço 

de depósito de livros. Os suportes utilizados para guardar esses conhecimentos também 

evoluíram, passando de tabletas de argila, papiros e pergaminhos para livros, CDs e 

tecnologias mais recentes para a sua busca - como computadores com acesso à internet. 

  Neste contexto de mudanças, surgiram as discussões acerca das bibliotecas 

eletrônicas, digitais e virtuais. Embora seus significados não tenham um exato consenso, 

considera-se essa realidade como uma extensão lógica do que as bibliotecas tradicionais vêm 

fazendo desde sempre, como adquirir, organizar e disseminar o conhecimento, contudo, 

agora em um outro ambiente.  

  O Metaverso se configura como uma realidade emergente virtual e algumas discussões 

sobre sua relação com as bibliotecas têm acontecido em nível nacional e de forma mais efetiva 

em âmbito internacional. Dentre as possibilidades de atuação neste espaço, tem-se a 

prestação de serviços informacionais e o maior desafio é a participação de editores no 

licenciamento dos livros disponíveis neste novo “mundo”.  

  A partir deste contexto e do questionamento de como são e como funcionam as 

bibliotecas em realidade virtual que este artigo tem como objetivo apresentar um 

mapeamento de experiências de bibliotecas no Metaverso por meio de pesquisa qualitativa, 

bibliográfica e levantamento. Considera-se este artigo como um mapeamento inicial de uma 

pesquisa maior em desenvolvimento neste campo.  

  Ao decorrer desse artigo, iremos discutir sobre as bibliotecas tradicionais e sua 

evolução tecnológica, assim como compreender os conceitos de bibliotecas eletrônicas, 

digitais e virtuais. 
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2 BIBLIOTECAS TRADICIONAIS E AS TECNOLOGIAS  

 

As bibliotecas tradicionais perduram desde a invenção da escrita. Segundo Santos e 

Assunção (2011, p. 2) “antes do advento da imprensa em 1440, o acervo era formado por 

outros tipos de materiais como: as tabuletas de argila, o papiro e o pergaminho” e para Ohira 

e Prado (2002), sua evolução é determinada pelas tecnologias vigentes de cada época. 

A invenção da prensa gráfica é marca das novas consequências culturais e sociais da 

época e funda um novo fluxo informacional em grande escala que se relaciona de forma mais 

controlada pela economia, política e tecnologia. Esse contexto denominado por McLuhan 

(apud BRIGGS; BURKE, 2004, p. 30) de cultura das publicações, provocou transformações na 

acumulação e disponibilização do conhecimento e trouxe para as discussões na área de 

biblioteconomia questões relacionadas a recuperação da informação e as novas formas 

organizacionais. Como exemplo, Paul Otlet, conhecido como o homem que queria classificar 

o mundo e que demonstrou sua preocupação com a necessidade de armazenamento e 

registro das informações. Segundo Sayão (2008, p. 6),  

 
Toda a sua trajetória foi direcionada para a realização do sonho de reunir a totalidade 
do conhecimento mundial e classificá-lo de acordo com o sistema desenvolvido por 
ele e seu amigo Henri La Fontaine – a Classificação Decimal Universal (CDU). Outlet 
lutou incansavelmente, por décadas, para encontrar uma solução para os problemas 
técnicos, teóricos e organizacionais que tornassem o conhecimento registrado 
disponível para aqueles que necessitam dele, para ele um problema crucial para a 
sociedade.  

  

O sonho de um espaço universal para reunir a sabedoria e experiência da literatura 

humana sempre esteve presente na história da evolução das bibliotecas tradicionais. A 

biblioteca de Alexandria é um marco de registro e cultura da antiguidade neste âmbito. 

Alinhado às mudanças tecnológicas, outros visionários também tentaram conceber a 

totalização universal do conhecimento tanto na perspectiva do acesso, quanto de sistemas 

capazes de armazenar a informação, como o Memex de Bush, que é uma referência 

obrigatória para aqueles que se debruçam no delineamento histórico das bibliotecas digitais 

e o protagonismo de Michael Hart com o Projeto Gutenberg de biblioteca digital de livros e 

textos. A visão deste protagonista último era de que todo documento armazenado em 

computador pudesse ser reproduzido infinitamente (SAYÃO, 2008; OHIRA; PRADO, 2002). 
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Todos estes desdobramentos, juntamente com o advento da internet e Web, 

alicerçadas na cultura como elemento simbólico da vida social que institui e organiza a 

sociedade, inauguraram um conjunto de práticas sociais que acontecem de forma singular no 

espaço social digital (MARTINS, 2018). Esse contexto expandiu diversas áreas de 

conhecimento e na biblioteconomia exigiu dos profissionais a adaptação e atualização de 

serviços cada vez mais entrelaçados com as tecnologias de informação e comunicação para 

cumprir, também, com as cinco leis da biblioteconomia de Ranganathan, em especial as Leis: 

“Poupe o tempo do leitor” e “A biblioteca é um organismo em desenvolvimento'' (SOUSA; 

TARGINO, 2016).  

Nesse sentido, a área tecnológica da biblioteconomia se desenvolve de maneira 

exponencial e se integra como um campo cada vez mais importante e necessário.  

 

2.1 BIBLIOTECAS ELETRÔNICAS, DIGITAIS E VIRTUAIS 

Como evidenciado, historicamente, a ideia de uma extensão das bibliotecas que 

pudesse chegar além dos espaços físicos se desdobrou a partir das possibilidades avançadas 

em sistemas de informação, de busca e recuperação da informação; a partir do uso de novas 

tecnologias, processos de automação, da virtualização de usuários e serviços. O resultado 

dessas aplicações resultou na organização de novos conceitos de bibliotecas, os quais foram 

concebidos a partir dos últimos anos do século XX.  

O conceito de bibliotecas eletrônicas, digitais e virtuais possuem diferentes enfoques, 

o que dificulta suas definições. As bibliotecas eletrônicas, neste contexto, é um conceito que 

surgiu a partir da utilização de índices online. Apesar de ser um termo em desuso, sua 

concepção é um grande marco para os desdobramentos da chamada cultura digital que viria 

anos à frente de sua conceituação (MARCHIORI, 1998). 

As bibliotecas digitais, são em suma, espaços para abrigar a informação crescente de 

forma rápida e concisa, podendo auxiliar seus usuários de qualquer lugar e espaço a apenas 

um toque de distância. Para Sayão (2005, p. 16) a biblioteca digital, 

 [...] tem como base informacional conteúdos em texto completo em formatos 
digitais - livros, periódicos, teses, imagens, vídeos e outros que estão armazenados 
e disponíveis para acesso, segundo processos padronizados, em servidores próprios 
ou distribuídos e acessados via rede de computadores em outras bibliotecas ou 
redes de bibliotecas da mesma natureza. 

651



 

 Também pode ser considerada como um “ambiente distribuído que integra coleções, 

serviços e pessoas na sustentação do ciclo de vida completo de criação, disseminação, uso e 

preservação de dados, informação e conhecimento”, conforme apresentado pelo relatório 

final de Santa Fé Planning Workshop on Distributed Knowledge Work Environments (DUGUID, 

1997 apud SAYÃO, 2009, p. 9) 

Entretanto, este mesmo autor diz que a busca por uma definição mais precisa e 

consensual para a biblioteca digital esbarra também na existência dos conceitos de biblioteca 

eletrônica e virtual. Estes frequentemente são usados para designar a mesma coisa (SAYÃO, 

2009). Além disso, há também os repositórios digitais, bases de dados online, confundidas 

com essas bibliotecas. Essa abrangência cria uma linha tênue e a falta de consenso na sua 

definição, mas evidencia que ainda é um conceito em desenvolvimento e com várias facetas. 

A expressão biblioteca virtual possui uma abrangência maior do que os demais tipos 

de bibliotecas apresentadas. É considerado o ambiente criado em realidade virtual que 

permite ao usuário criar a sensação de presença em um ambiente irreal e diferente do real, 

para oferecer os mesmos serviços que são oferecidos no espaço físico de uma biblioteca 

tradicional. São um tipo de biblioteca que gera possibilidades antes inimagináveis.   

É importante reforçar que todo esse contexto apresentado não pode ser desvinculado 

da concepção tradicional que se tem sobre as bibliotecas, isto é, “O progresso tecnológico 

mudou a maneira como as bibliotecas fazem o seu trabalho, mas não a razão do seu trabalho” 

(SAYÃO, 2009, p. 12).  

 

3 METAVERSO 

A literatura, nos últimos anos, nos apresentou ideias de um mundo alternativo e 

futurístico, considerando a nova versão da internet, como Neuromancer1 do autor William 

Gibson por meio do ciberespaço e Snow Crash2 do autor Neal Stephenson, que apresenta o 

                                                 
1 Neuromancer foi traduzido e publicado no original pela editora Aleph. Introduziu o estilo de ficção científica 
conhecido hoje como cyberpunk. A história se passa em um futuro distópico onde o personagem principal é um 
ex-hacker que não consegue mais acessar a Matrix, que seria o mundo cibernético onde trabalhava, devido a 
toxinas implementadas em seu sistema nervoso por tentar roubar seus ex-patrões(WEHMUTH, 2021, p. 192).  
2 Foi traduzido e publicado no Brasil em 2008 como Nevasca, pela Editora Aleph. Nele, o metaverso era imaginado 
como uma internet futurista e baseada exatamente em realidade virtual. O romance se passa num mundo 
cibernético paralelo ao mundo real, chamado exatamente de Metaverso, no qual as pessoas reais possuem um 
avatar digital. Ali eles interagem e vivem uns com os outros por meio dos avatares (COSTA, 2022, p. 206).  
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termo “metaverso” em 1992. Segundo Costa (2022) os games on-line também já 

apresentavam o desenho conceitual do metaverso tal qual se exibe hoje. 

Apesar de não possuir uma definição única, ou oficial, etimologicamente, “Meta” surge 

do grego metá que significa “além de”, “no meio de”, “entre”. Pode exprimir também noção 

de mudança, transcendência, autorreflexão. Já “verso” faz referência ao universo; tudo o que 

é estudado pelas ciências exatas direcionadas a área física e astrofísica (ZOMPERO, 2022).  

De acordo com Schlemmer e Backes (2008): 

O metaverso é, então, uma tecnologia que se constitui no ciberespaço e se 
‘materializa’ por meio da criação de Mundos Digitais Virtuais em 3D – MDV3D, no 
qual diferentes espaços para o viver e conviver são representados em 3D, 
propiciando o surgimento dos ‘mundos paralelos’ contemporâneos (SCHLEMMER; 
BACKES, 2008, p. 522). 
 

Estas autoras ainda dizem que são ambientes multimídia que permitem a criatividade 

e a projeção de ferramentas especiais para sua construção, tais como a linguagem de 

programação e a VRML (Virtual Reality Modeling Language). 

São diversas iniciativas do metaverso que estão presentes no mercado digital há 

tempos. Como exemplo, a série A do futebol italiano, autorreferida como a primeira liga a 

transmitir uma partida de futebol ao vivo dentro do metaverso para fãs; a Metaverse Seoul, 

capital da Coreia do Sul que pretende criar um ecossistema de comunicação virtual para as 

áreas de sua administração municipal – serviços econômicos, culturais, turísticos, 

educacionais e cívicos onde cidadãos poderão encontrar autoridades da cidade para realizar 

consultas e processos virtuais; o judiciário brasileiro, que por meio de um projeto embrionário 

a pedido da Justiça do Trabalho de uma cidade do Mato Grosso, acredita ser uma opção para 

audiências virtuais; PK XD, criado em 2019 pela brasileira PlayKids como jogo em 3D para 

crianças (COSTA, 2022).  

É possível encontrar várias plataformas em realidade virtual que vem sendo 

desenvolvidas, como Minecraft, Roblox, Fortnite, Gather, Decentraland, Axie Infinity e The 

Sandbox. Há também, segundo Costa (2022), filmes de ficção científica como Matrix e Ready 

player one (Jogador nº 1, de Steven Spielberg) que evidenciam que esta realidade está cada 

vez mais próxima do cotidiano das pessoas (COSTA, 2022, p. 204). 

As plataformas como o Second Life (SL) são as mais conhecidas dos anos 2000 e 

também é considerada como um ambiente virtual tridimensional que simula a vida real e 

social por meio da interação entre avatares. Contudo, não é sinônimo metaverso, mas possui 
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recursos semelhantes e apresentou desde a sua criação, um caminho para esse 

desdobramento. É uma realidade que se assemelha a um vídeo game, mas sem pontuações, 

regras e objetivos, e seus usuários, além de poderem customizar uma representação de si 

mesmos por meio de avatares, podem fazer diversas transações para adquirir ou alugar 

imóveis, terras, roupas, animais. Ambientes virtuais como o Second Life possuem suas 

limitações, além da inexistência de imersão real com a presença de óculos de realidade virtual.  

A chamada Horizon Workrooms é um exemplo no contexto de realidade aumentada e 

foi criado pela empresa Meta (Antigo Facebook), conforme figura 1, abaixo: 

 

Figura 1: Horizon Workrooms 

 

 
 

Fonte: Meta (2022)3 

 

O desenvolvimento da empresa segue seu slogan como “a próxima evolução da 

conexão digital”. A ideia, que foi implementada durante a pandemia, é fazer com que o 

trabalho remoto possua mais contato e proximidade entre os colaboradores, permitindo a 

conversa e troca de experiências. Segundo o Facebook, a plataforma busca trazer mais 

realidade para quem a utiliza, como exemplo, brainstorms4. 

                                                 
3 Disponível em: https://about.fb.com/news/2021/08/introducing-horizon-workrooms-remote-collaboration-
reimagined/. 
4 Disponível em: https://about.fb.com/news/2021/08/introducing-horizon-workrooms-remote-collaboration-
reimagined/. 
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Todos estes espaços são ambientes férteis para a biblioteconomia e acredita-se que 

essa tecnologia pode ser replicada a realidade das bibliotecas em termos de imersão, presença 

e corporificação. Principalmente na troca de experiências, de bibliotecários fornecerem sua 

presença no mundo virtual e estes espaços serem portais para repositórios de informação.   

 

4 BIBLIOTECAS EM REALIDADE VIRTUAL 

 Segundo Picado, Maia e Barbosa (2017) são diversos os elementos a serem 

considerados sobre o futuro das bibliotecas virtuais entrelaçados aos avanços tecnológicos. 

Entre eles estão: “a mudança do comportamento do usuário, a disponibilidade de diversas 

fontes e suportes, a possibilidade de acesso a múltiplos acervos de forma remota, em 

qualquer lugar ou horário” (PICADO; MAIA; BARBOSA, 2017, p. 53).  

Hoje, há uma gama de bibliotecas que aderiram ao virtual na busca de uma expansão 

de suas funções. Portanto, neste capítulo, será apresentado um mapeamento de bibliotecas 

no Metaverso a partir da pesquisa qualitativa, bibliográfica e levantamento. A escolha foi 

realizada através de uma seleção de bibliotecas que possuem espaço em ambientes virtuais 

de fácil acesso e gratuitos, sendo: American Library Association (ALA); Biblioteca Goethe-Bahia 

Institute;  Uncensored Library. Apresenta-se as semelhanças com as bibliotecas tradicionais e 

os serviços prestados à comunidade.  

American Library Association (ALA) 

A ALA estruturou seus objetivos focados em levar informação aos usuários 

independente da onde esteja. Por isso, em 2007, foi criada a ALA Island (Figura 1), um 

ambiente destinado a abrigar diversas formas de acesso à informação, como exposições, 

museus ao ar livre, palestras, bibliotecas, dentre diversas outras coisas, dentro da plataforma 

do Second Life. Espaço sem paredes é acessível a qualquer pessoa com registro na plataforma 

e presente na ilha. 

Desde 2007 a ilha se tornou palco de vários eventos, contudo no âmbito atual, ao 

entrar no ambiente, nota-se uma diferença no espaço da ilha em sua percepção geral que, no 

caso, inclui o layout, como mostrado nas figuras 2 e 3 abaixo. Ainda há locais de fácil acesso 

ao usuário, que permintem acessar estandes de exposições de obras visuais e literarias, mas 

o local perdeu um pouco a movimentação relatada na abertura.  
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Figura 1: Palco Principal ALA Island 

 
Fonte: ALA (2010)5 

 

Figura 2: ALA Island 

 
 

Fonte: Second Life (2022) 

 

Observando o mapa da ilha (figura 4), notamos uma biblioteca em seu espaço, além 

de outras zonas para visitar como um parque ou a parte de eventos, mostrados na figura 4. A 

Community Virtual Library (CVL) é um complemento da ALA Island. Sua estrutura se difere do 

restante da ilha, principalmente decorrente de sua estrutura física. 

Enquanto os demais espaços da ALA Island buscam transmitir a ideia de bibliotecas e 

museus sem paredes, a CVL traz consigo a tradicional ideia de uma biblioteca tradicional.  

Possui, portanto, serviço de referência (contando com um bibliotecário online que permite a 

interação através de um chat), espaços de interação e estudo, mensagens direcionadas aos 

                                                 
5
 Disponível em: <http://www.flickr.com/groups/alasl/>. Acesso em: 09 ago. 2022. 
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seus usuários, incentivando a leitura, e uma variada gama de livros em diversas línguas em 

seu acervo (pensando nos visitantes de vários locais do mundo). Todos os livros em suas 

estantes direcionam para hyperlinks gratuitos que permitem ao usuário acessar o material 

selecionado e realizar a leitura, deixando o leitor com um conjunto de escolhas. 

 

Figura 3: Estande na ALA Island 

 
 

Fonte: Second Life (2022) 

 

Figura 4: Mapa da ilha e Community Virtual Library 
 

 
 

Fonte: Second Life (2022) 
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Figura 5: Community Library Society 
 

 
 

Fonte: Second Life (2022) 

 
Biblioteca Goethe-Bahia Institut  

 Outro exemplo de biblioteca que se situa em um espaço virtual, entretanto, não é 

sediada no Second Life, é a Biblioteca Goethe-Bahia Institut, disponível no espaço do Hub. 

Goethe Institut é um instituto cultural internacional da República Federal da Alemanha que 

possui a finalidade de levar o conhecimento da língua alemã para o exterior. A partir desse 

propósito, em 1962 foi criado o polo de Salvador na Bahia do instituto, que conta com uma 

biblioteca em suas mediações. 

Em março de 2022, com intuito de promover novos espaços virtuais compartilhados, 

o instituto de Salvador lançou dentro da plataforma Hub um acervo interativo digital gratuito. 

Na figura 6 podemos observar que a biblioteca possui um espaço pequeno e sem a presença 

de um bibliotecário ou algum serviço de referência de uma biblioteca tradicional.   

O ambiente é repleto de livros e audiolivros, contando com um acervo totalmente em 

alemão. Ao interagir com qualquer livro, você é redirecionado por um hiperlink e, ao abrir a 

página da web, o site traz o livro e suas informações, além da forma de obtê-lo por meio de 

empréstimo (É permitido ao usuário escolher entre 2 a 14 dias que deseja acesso ao livro). É 

importante destacar que todo o conteúdo desta página está, claramente, em alemão e, para 
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conseguir acessar qualquer um desses livros, é necessário criar um cadastro no Instituto 

Goethe. 

Figura 6: Biblioteca Goethe-Bahia no Hub 
 

 
 

Fonte: Goethe Institut 
 

Uncensored Library 
 

 A Uncensored Library, criada no espaço do Minecraft, foi desenvolvida pelos 

Repórteres Sem Fronteiras (RSF), com intuito de trazer informação a países onde a mídia não 

possui livre acesso e é controlada por seus governos. O jogo Minecraft, sendo um espaço livre 

e acessível, se tornou o local escolhido para criação desse ambiente informativo. Diferente 
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dos demais locais apresentados, a ideia deste ambiente é especificamente apresentar 

informações locais de jornalistas que estão proibidos em seus respectivos países. Na rede do 

RSF, existem cinco nomes que adicionam mais informações no espaço da Uncensored Library. 

Essas publicações permitem que os leitores tenham a informação real da situação política 

regional. 

 Essa biblioteca não possui atendimento ao usuário ou um bibliotecário presente para 

sanar qualquer tipo de dúvida. Elas remetem muito ao conceito de repositório digital, onde o 

usuário é livre na busca de informação. Ela permite o acesso aos artigos desses jornalistas, 

que divulgam os acontecimentos do país que são proibidos pela mídia. 

 

Figura 7: The Uncensored Library 
 

 
 

Fonte: Uncensored Library (2022)6 

 

5 CONSIDERAÇÕES  

Este artigo tinha como objetivo apresentar, como mapeamento inicial de uma 

pesquisa maior em desenvolvimento, experiências das bibliotecas American Library 

Association (ALA), Biblioteca Goethe-Bahia Institute e a Uncensored Library presentes no 

                                                 
6 Disponível em: <https://uncensoredlibrary.com/en>. Acesso em: 10 ago. 2022.  
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Metaverso. Também procurou apresentar as semelhanças destes espaços com as bibliotecas 

tradicionais e os serviços disponibilizados.    

Observa-se que as bibliotecas estão presentes em mundos virtuais, principalmente em 

jogos. Mas a discussão sobre a possibilidade de sua atuação de forma mais efetiva nestes 

espaços ainda é tímida, principalmente quando se trata da sua possibilidade de formação, 

aprendizagem, fruição da leitura e para a promoção do espaço no uso de diversos recursos 

onde o protagonista é sempre o usuário.  

De forma geral, são muitos os desafios que cercam estas discussões e no caso das 

bibliotecas a grande dificuldade são as infraestruturas tecnológicas, recursos financeiros e 

principalmente a participação de editores para o licenciamento de acervo, uma vez que a 

legislação se concentra no mundo físico. Fernández (2020 apud MARTINEZ, 2022, s.p) diz que 

“não há garantia de que editores trabalharão com bibliotecas neste novo mundo”.  

É importante compreender que esta realidade alterou os parâmetros pelos quais as 

bibliotecas funcionam (mas não sua razão de existir) e pelo que podem desempenhar à 

medida que surgem. Expande sua relação com espaço e será “infinita” segundo Marchiori 

(1997, p. 116) pois não haverá limites para o número de livros que possa conter.  
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GT 2 – Gestão da Informação e Mídias

SAÚDE MENTAL EM FOCO: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA PESQUISA CIENTÍFICA EM TESES E
DISSERTAÇÕES NO BRASIL

Geovana Pereira Correia1

Douglas Farias Cordeiro2

RESUMO

A saúde mental está relacionada a diversos fatores, incluindo o bem-estar emocional, social e
psicológico, podendo afetar as ações de um indivíduo, suas emoções ou ainda sua forma de pensar.
Além disso, questões que remetem à saúde mental também podem estar associadas à maneira com
que uma pessoa se relaciona com os demais, corroborando no sentido de uma vida mais saudável.
Apesar de ser um tema de grande importância e bastante discutido na mídia, cabe ressaltar que
ainda existem diversos desafios a serem enfrentados no estudo e compreensão de questões
associadas à saúde mental, seja no desenvolvimento de tratamentos à doenças ou mesmo na
identificação de gatilhos ou situações que possam desencadear problemas nesta área. A partir disso,
este artigo tem como objetivo realizar uma análise exploratória sobre dados referentes a um
conjunto de teses e dissertações publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD) contendo o termo “saúde mental”. Neste sentido, se objetiva identificar a gama de termos
relacionados ao termo principal da análise, e posteriormente com relação a possíveis associações
com redes sociais digitais. Para tanto, é realizado um levantamento bibliográfico sobre os conceitos
principais associados a dado, informação, big data e redes sociais, para então se explorar trabalhos
correlatos explorando questões relacionadas à saúde mental no contexto das redes sociais digitais. Os
procedimentos metodológicos se baseiam no processo Descoberta do Conhecimento em Bases de
Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD). Se realiza uma análise promovendo a geração de
indicadores quantitativos e qualitativos. Os resultados alcançados revelam as tendências principais de
temáticas exploradas nos textos, associadas principalmente a cuidados básicos de saúde, questões
familiares e laborais. Uma das principais contribuições alcançadas no estudo se refere à ausência de
pesquisas, para o conjunto de dados considerado, que tratam de temas que relacionam saúde mental
e redes sociais digitais.

Palavras-chave: Saúde mental; Pesquisa científica; Análise exploratória.
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MENTAL HEALTH IN FOCUS: EXPLORATORY ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THESES

AND DISSERTATIONS IN BRAZIL

ABSTRACT

Mental health is related to several factors, including emotional, social and psychological well-being,
and can affect an individual's actions, emotions or even their way of thinking. In addition, issues that
refer to mental health can also be associated with the way a person relates to others, supporting a
healthier life. Despite being a topic of great importance and widely discussed in the media, it is worth
noting that there are still several challenges to be faced in the study and understanding of issues
associated with mental health, whether in the development of treatments for diseases or even in the
identification of triggers or situations. that could trigger problems in this area. Based on this, this
paper aims to carry out an exploratory analysis of data referring to a set of theses and dissertations
published in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) containing the term
“mental health”. In this sense, the objective is to identify the range of terms related to the main term
of the analysis, and later in relation to possible associations with digital social networks. To this end, a
bibliographic survey is carried out on the main concepts associated with data, information, big data
and social networks, in order to explore related works exploring issues related to mental health in the
context of digital social networks. The methodological procedures are based on the Knowledge
Discovery in Databases (KDD) process. An analysis is carried out promoting the generation of
quantitative and qualitative indicators. The results achieved reveal the main trends of themes
explored in the texts, mainly associated with basic health care, family and work issues. One of the
main contributions achieved in the study refers to the absence of research, for the data set
considered, that deal with themes that relate mental health and digital social networks.

Keywords: Mental health; Scientific research; Exploratory analysis.

1 INTRODUÇÃO

A partir da coleta de dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mostra-se que a

cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio, sendo esta a segunda causa de morte

entre jovens entre 15 e 29 anos. Diversos fatores podem resultar nesta situação extrema,

dentre eles, transtornos mentais, como a ansiedade, a depressão e a bipolaridade. Esses

jovens que precisam de apoio acabam não sendo tratadas devido a ausência de recursos

para apoiá-las ou pelo estigma social associado aos transtornos mentais (BARNEY et al.,

2006), o que pode gerar consequências irreversíveis. Assim, diferentes ferramentas para

auxiliar pessoas que passam por problemas relacionados à saúde mental estão sendo

exploradas nos últimos anos. Em particular, podemos ressaltar o papel das redes sociais

online. Inicialmente focadas em fomentar amizades, trocar imagens ou vídeos, passaram a

conectar pessoas dispostas a compartilhar pensamentos, sentimentos e experiências,

contribuindo para a melhoria do bem-estar dos indivíduos que sofrem desses transtornos

(DE CHOUDHURY, 2013).
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Tais aspectos permeiam questões que se contextualizam no âmbito da saúde mental.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o termo saúde mental como:

[...] um estado de bem-estar no qual o indivíduo está consciente de suas
próprias habilidades, pode lidar com o stress normal da vida, pode trabalhar
de forma produtiva e frutífera e é capaz de fazer uma contribuição para sua
comunidade” (OMS, 2007, online).

Outrossim, observa-se nos estudos sobre saúde mental a utilização de termos que

complementa o sentido de saúde mental, de forma semântica são: transtornos mentais

comuns (MARAGNO; GOLDBAUM; GIANINI; NOVAES; CÉSAR, 2006; FACUNDES; LUDEMIR,

2005), transtornos psiquiátricos menores (LIMA; SOARES; MARI, 1999; CERCHIARI; CAETANO;

FACCENDA, 2005) ou morbidades psiquiátricas menores (COUTINHO; ALMEIDA-FILHO; MARI,

1999).

Em consonância a isso as redes sociais, atualmente, tornaram-se um importante meio

de interações sociais, já que a disponibilidade e a facilidade de uso possibilitou uma gama

maior de usuários. Esses ambientes permitem que nossas interações em sociedade

aconteçam sem impedimentos físicos e em questão de segundos. Dessa forma, as pessoas

começaram a manifestar suas emoções, opiniões, sugestões, críticas nessas redes. Assim,

forma-se uma gama de usuários que manifestam as mesmas intercorrências diárias, que se

pode destacar a formação de grupos que manifestam seu estado de saúde mental nas redes.

Neste cenário é de grande relevância o estudo das redes sociais enquanto meio de

manifestação sobre o estado de saúde mental de seus usuários. Entretanto, para antes disso,

é importante se conhecer o estado da arte da pesquisa científica relacionada a esta questão.

Neste contexto, este artigo tem como objetivo central analisar os termos que se relacionam

semanticamente com o termo “saúde mental” por meio de uma análise exploratória em um

conjunto de dados textuais de teses e dissertações presentes na Biblioteca Digital Brasileira

de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

(IBICT), inicialmente de uma forma generalizada, ou seja, levando-se em conta todas as

ocorrências de textos contendo o termo, e posteriormente com o propósito de identificar

possíveis estudos que explorem a temática saúde mental em correlação com redes sociais

digitais.
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2 DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E BIG DATA

Os conceitos de dado, informação e conhecimento são consideravelmente

importantes para diversas áreas de estudo, entre as quais estão a Informação e

Comunicação. Na perspectiva de Silva, Peres e Boscarioli (2016, p. 23), dado é “um fato, um

valor documentado ou um resultado de medição”. Já na visão de Witten, Frank e Hall (2010)

dados podem ser caracterizados como fatos registrados. Por outro lado, Rainer, Prince e

Watson (2014) caracterizam dado como uma descrição básica de coisas, eventos, atividades

e transações, as quais são registradas, classificadas e armazenadas, porém não são

organizadas de maneira a transmitir qualquer informação específica.

Com relação à informação, na ótica de Silva, Peres e Boscarioli (2016, p. 23),

informação é “quando um sentido semântico ou um significado é atribuído aos dados,

gera-se informação”. Já para Rainer, Prince e Watson (2014), a informação possui relação

com dados que foram organizados, de modo a possuírem significado e valor para o seu

destinatário. Sob outra perspectiva Witten, Frank e Hall (2010) definem informação como um

conjunto de padrões ou expectativas que possam estabelecer um fundamento sobre os

dados.

Para finalizar essas conceituações é necessário se definir o que é conhecimento. Na

perspectiva de Silva, Peres e Boscarioli (2016, p. 23), conhecimento é “quando os significados

se tornam familiares, ou seja, quando um agente os aprende, este se torna consciente e

capaz de tomar decisões a partir deles, e surge o conhecimento”. Já para os autores Rainer,

Prince e Watson (2014) o conhecimento está relacionado a dados e/ou informações que

foram organizados e processados com o propósito de transmitir compreensão, experiência,

aprendizado acumulado e perícia de acordo com a sua aplicação a um determinado

problema.

A partir disso, é possível observar que existem diversas definições de dados,

informações e conhecimentos. E, que não existe uma verdade única sobre o que significa

cada conceito. Assim, é necessário se estudar uma gama de autores para embasá-los.

Entretanto, destaca-se que tais conceitos se convergem para uma visão próxima, a qual é

necessária para o estabelecimento de estudos orientados à geração de informação e

descoberta do conhecimento a partir de grandes volumes de dados.
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O termo Big Data possui diversas definições, mas existem pontos de convergência

entre essas definições que contribui para a construção desse termo. Dessa forma, cada

definição traz uma abordagem diferente quanto às principais características do Big Data, que

são elas: crescimento exponencial do volume dos dados, velocidade da transmissão dos

dados, variedade, veracidade e valor dos dados.

Para McKinsey Global Institute, de maio de 2011, Big Data consiste em um “conjunto

de dados cujo tamanho está além das capacidades das ferramentas típicas de software de

banco de dados para capturar, armazenar, gerenciar e analisar” (MANYIKA et al., 2011). Em

contrapartida, a consultora Gartner afirma que Big Data se refere a um conjunto de dados

de volume consideravelmente grande, ultrapassando a capacidade das infraestruturas de TI

tradicionais (GARTNER, 2022). Ou seja, mesmo os autores tendo perspectivas diferentes

quanto a definição de Big Data, nota-se que há uma congruência de aspectos importantes

constitutivos desse termo, que implica a confluência de uma infinidade de tendências

tecnológicas que vinham amadurecendo desde a primeira década do XXI.

Assim, com os avanços tecnológicos que ocorreram no início desse século

contribuíram para a construção do Big Data que se consolidou entre os anos de 2011 e 2013,

quando explodiu o fenômeno das redes sociais, o aumento da banda larga e redução do

custo de Ligação à Internet, Internet das Coisas e computação em nuvem. Pode-se notar essa

explosão informacional em 2011, já que foram criados 1,8 zettabytes de dados (1 trilhão de

gigabytes) de acordo com a consultoria IDC, sendo que esse número dobra a cada dois anos.

Portanto, infere-se que o Big Data trouxe impactos significativos para a organização da

sociedade e para dinâmica das redes sociais, já que atualmente a comunicação instantânea

através de vídeos, textos ou imagens é algo acessível para a maior parte da população

mundial. Além disso, nota-se que o Big Data, no contexto das redes sociais, é alimentado

informacionalmente em questão de segundos, já que segundo uma pesquisa realizada pela

Global Digital Overview 2020, feita pelo site We Are Social em parceria com o Hootsuite

afirma que mais de 4,5 bilhões de pessoas em todo o mundo já usam a internet, das quais

3,8 bilhões estão nas redes sociais (KEMP, 2020). Ou seja, o Big Data é uma realidade

presente na vida da maioria da população mundial.
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3 REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL

Com advento da Internet a sociedade alterou gradativamente as formas de

organização e troca de informação. Nesse contexto se estuda as influências das redes sociais

para a transmissão de informações. Mas, é necessário destacar de antemão a importância do

fenômeno da globalização para essa transformação das relações sociais. Esse fenômeno

propiciou a separação entre tempo e espaço com a introdução de dispositivos tecnológicos

que induziu alterações ideológicas (VIEIRA; CORDEIRO, 2019). Em consonância, surgiram

termos como self media, social networking e social media que complementam o

entendimento dos fenômenos sociais decorrentes da introdução das redes sociais.

Dessa forma, é necessário se aprofundar nos conceitos chaves para se compreender a

dinâmica social dos novos meios informacionais. Para isso, é de suma importância entender

social networking, que segundo Amaral (2016) se resume a comunicação e interação social

com foco no consumo de conteúdos, a partilha de informação e a expressão da identidade

do usuário na sociedade que se pauta em interesses ou valores partilhados, sem

determinismo geográfico. Já social media na perspectiva de Amaral (2016) está relacionado

com a Comunicação e Sociologia do que propriamente com a tecnologia/ técnica. Sendo

assim, a autora conclui que o conteúdo é o elemento determinante para formação de redes

sociais assimétricas e conclui que a cultura de participação maximizada e ativa se

concretizam em relações sociais distintas das tradicionais; além de potencializar a ação e a

inteligência coletiva.

Nesse sentido, é importante compreender as dimensões socioculturais, econômicas e

políticas que a Internet está inserida. Assim, é de suma importância ressaltarmos a influência

da Cibercultura para a reformulação das relações sociais e a criação de comunidades em

ambientes virtuais, propiciando o surgimento de novos comportamentos do cidadão com o

mundo urbano. De acordo com Pierre Lévy, a televisão e a Internet são duas ferramentas de

comunicação que estão a modificar a Humanidade. Com isso, surgem conceitos como

info-incluídas e info-excluídas que se enquadram na dimensão sociocultural que influem de

forma decisiva nas dimensões econômicas e políticas.

Diante do exposto, nota-se que as redes sociais transformaram o papel do receptor e

o conceito de esfera pública, introduzindo novas formas de sociabilidade e uma perspectiva

multi-canal da comunicação. Dessarte, a lógica da Internet como plataforma de rede social
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facilitou o acesso das pessoas a oportunidade de se associarem a outros com quem

compartilham interesses, encontrar novas fontes de informação e publicação de conteúdo e

opinião, de forma dinâmica, social e ágil. Portanto, os consumidores se tornaram criadores e

produtores de conteúdo nos meios digitais, conceito que Amaral (2016) e O'Reilly (2005)

titularizam de prosumers.

Assim sendo, conclui-se que as redes sociais que se geram na Internet estão a

promover a participação do público, ainda que a discussão crítica seja quase inexistente.

Entretanto, o poder de mobilização da Internet enquanto possibilidade de mobilização dos

usuários simultâneos é um fator preponderante, ou seja, as redes sociais são uma rede de

compartilhamento, colaboração e troca; sendo válido destacar que as mesmas não estão

desligadas do mundo offline.

Redes sociais são, portanto, sistemas compostos por atores interligados e a

cooperação se torna o processo formador das estruturas sociais (RECUERO, 2006). Dessa

forma, pode-se conceituar rede social como sistemas de comunicação que interligam

indivíduos com laços comuns e potenciam uma estrutura dinâmica de relações interpessoais,

na qual o indivíduo participa através da rede. À vista disso, conclui-se que as redes digitais

representam hoje um fator determinante para a compreensão da expansão de novas formas

de redes sociais e da ampliação de capital social em nossa sociedade (COSTA, 2005).

Com o transcorrer do tempo, as Redes Sociais permitiram o compartilhamento de

vários tipos de mídia, o que gerou um grande número de trabalhos na literatura, que

utilizaram dados oriundos destas redes para analisar e catalogar o comportamento dos

usuários em diferentes aspectos da vida cotidiana. Dessa forma, a partir da análise do

trabalho desenvolvido por Silva e Silva (2017) parametrizado no olhar psicopedagógico, há

diversas consequências do uso indiscriminado de tecnologias digitais pelos adolescentes,

como: conflitos familiares devido ao distanciamento e à falta de diálogo, déficit de atenção,

relações superficiais, dificuldades de aprendizagem decorrentes da dependência da internet

e transtornos de ansiedade.

Por sua vez, Fialho e Sousa (2019) realizaram uma pesquisa qualitativa, comparando

as narrativas de jovens e pais com intuito de compreender a utilização das redes sociais pelos

jovens e as orientações dadas pelos responsáveis para o uso crítico dessas ferramentas. A

pesquisa demonstrou que existe uma relação de dependência dos jovens com a internet e a

auto-exposição, além da ausência de orientações por parte dos pais e da escola.
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Blair e Abdullah (2018) utilizam dados do Instagram para identificar e analisar os

desafios enfrentados pelos usuários que divulgam seus problemas de saúde mental nesta

rede. O trabalho mostra que a mídia social pode ter um impacto positivo para esses usuários,

uma vez que permite que eles construam suas próprias comunidades. Em contrapartida, os

autores em Weerasinghe et al. (2019) analisaram os tópicos no Twitter para descobrir

padrões de linguagem que diferenciam indivíduos com doenças mentais de um grupo de

controle. Como resultado, os pesquisadores constataram a ocorrência de padrões no uso da

linguagem, principalmente no que se refere a construção de frases e um menor relato de

atividades do dia a dia, além disso, foram ainda identificados outros padrões, como a

utilização de conjunções coordenativas e intensificadores e menos abreviações associadas a

sentimento por usuários identificados com depressão

Por fim, é válido ressaltar que alguns trabalhos encontrados na literatura que, apesar

de não possuírem foco na análise de comunidades que discutem distúrbios de saúde mental,

visam analisar a variação do “humor” dos usuários ao interagirem com seus pares em redes

sociais online. Ballona et al. (2015) exploram a influência (positiva ou negativa) dos posts do

Papa no humor dos seus seguidores no Twitter. Já Pellert et al. (2020) apresentam um estudo

sobre a dinâmica individual do afeto que captura as mudanças dos estados emocionais ao

longo do tempo, independentemente da interação social ou de outros estímulos externos.

Esses dois estudos avaliam a variação dos estados emocionais, resultantes das interações

com seus pares, principalmente, em comunidades com características muito distintas das

comunidades que discutem temas relacionados à saúde mental.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização da presente pesquisa é considerado como fonte de dados o portal

da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que tem como proposta

integrar documentos (teses e dissertações) de instituições brasileiras de maneira acessível e

centralizada. Neste sentido, se utiliza como base metodológica a pesquisa bibliográfica e o

processo proposto por Fayyad, Shapiro-Piatetsky e Smith (1996), denominado de Descoberta

do Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD), que tem

como base a mineração de dados (OLIVEIRA et al., 2021).
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Com base nas etapas do KDD, a primeira fase a ser realizada se refere à seleção de

dados, o que contempla a obtenção do conjunto de dados de interesse. Neste sentido, a

obtenção dos dados necessários às análises realizadas é feita de maneira direta junto ao

portal da BDTD, o qual, a partir da delimitação de uma pesquisa de interesse, no caso pelo

termo “saúde mental”, retorna o conjunto de dados em formato estruturado csv (comma

separated values) (FERNANDES; CORDEIRO, 2016).

O conjunto de dados foi submetido a uma etapa de pré-processamento, para a

identificação de eventuais inconsistências, tais como a ocorrência de dados ausentes e

posteriormente convertido para um formato de corpus textual, a ser utilizado pelas análises

textuais no software Iramuteq3, consideravelmente utilizado no contexto da análise de dados

de redes sociais (CORDEIRO et al., 2022). Além disso, foi realizada uma análise exploratória

dos dados, sendo os dados originais foram explorados por meio do software Power BI4, com

o propósito de gerar indicadores quantitativos sobre as produções. Finalmente foram

realizadas análises para identificação de produções com potencial de correlação com estudos

em redes sociais digitais. Para tanto foram feitas filtragens baseadas nos termos: rede(s)

social(is), Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok. Os termos foram baseados nas redes sociais

de maior utilização no país (STATISTA, 2022).

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente, foi-se necessário analisar quantificadamente o número de produções ao

longo do tempo (1980-2022). Após uma análise do Figura 1, notou-se que os anos de 2007,

2009, 2012, 2015 e 2017 houve um aumento considerável em relação ao ao ano anterior,

quanto às produções do Mestrado. Já para as produções do Doutorado, os anos 2011, 2014 e

2015 foram os anos que apresentaram maior destaque quantitativo. Dentro desse recorte de

quantidade de produções do Mestrado (Figura 2) e Doutorado (Figura 3), foi-se analisado

quais são as 10 principais instituições de ensino superior responsáveis por essas produções.

Observou-se que USP, Unicamp, UFC e UFRGS encontram-se entre as principais instituições

com produções na área de estudo.

4 Power BI. Disponível em: https://powerbi.microsoft.com/. Acesso em: 8 Ago. 2022.
3 Iramuteq. Disponível em: http://www.iramuteq.org/. Acesso em: 8 Ago. 2022.
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Figura 1: Série temporal quantitativa de produções

Fonte: dados de pesquisa.

Figura 2: Dez instituições com maior número de dissertações (Mestrado)

Fonte: dados de pesquisa.

Após a coleta dos dados no BDTD se fez uma análise semântica, por meio do software

Iramuteq, com o intuito de se identificar os cinquenta termos mais recorrentes dos

resultados advindos da busca pelo termo “saúde mental” no BDTD (Figura 4). Dessa forma, o
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software sintetizou em quatro áreas, diferenciadas entre elas pela cor, que possibilitou o

conhecimento dos agrupamentos semânticos dos cinquenta termos mais presentes nos

trabalhos. É válido destacar que para se chegar a esse resultado, foi-se necessário excluir os

termos “saúde” e “mental”, já que em comparação aos outros termos sua quantidade é

exponencialmente maior, tornando-se outliers. Assim, torna-se possível estabelecer uma

rede de palavras que se interrelacionam e possibilita estabelecer contextos que a saúde

mental se insere.

Figura 3: As 10 principais faculdades responsáveis pelas produções do Doutorado

Fonte: dados de pesquisa.

Por meio desse resultado, com referência às áreas identificadas, se destaca

inicialmente o grupo em vermelho que é centralizado pela palavra “cuidado”, com relações

semânticas diretas com termos como “familiar”, “criança”, “psiquiátrico”, “prático” e

“enfermagem”, o que revela uma possível tendência a estudos que permeiem questões

sobre cuidados básicos e práticos no contexto da saúde mental. Por outro lado, o grupo em

azul, centralizado pelo termo “trabalho”, se relaciona de forma direta semanticamente com

os termos “serviço”, “experiência”, “equipe” e “trabalhador”, evidencia-se que o ambiente de
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trabalho influencia de forma direta na saúde mental das pessoas gerando sofrimento como é

evidenciado em um dos ramos do grupo azul. Já no grupo em azul verde o termo

centralizadora é “atenção”, que se relaciona semanticamente com “profissional”,

“psicossocial”, “estudo”, “básico”, sendo possível perceber que os termos deste grupo são

pontos chaves para se entender o cenário da saúde mental. Por fim, o grupo em roxo reúne

três termos que “estratégia”, “família” e "terapêutico", que são termos que se aproximam

semanticamente por ser medidas para se ter uma boa saúde mental.

Figura 4: Grafo de similitude

Fonte: dados de pesquisa.
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Já na Figura 5 se observa um complemento de entendimento semântico a Figura 4,

pois nessa figura se observa que o tamanho das palavras se refere a recorrência da mesma

no conjunto de dados explorado. É importante destacar que as palavras centrais da Figura 4

também são as mesmas que centralizam a nuvem de palavras da Figura 5, ou seja, o

entendimento das duas figuras são complementares e fundamentais para a conclusão do

vigente trabalho.

Finalmente foi realizada a etapa de filtragem para a identificação de possíveis

produções com temática relacionada entre saúde mental e redes sociais digitais. A partir do

conjunto de dados explorado, não foi encontrada nenhuma correspondência para os termos

pesquisados, ou seja, não houve identificação direta de dissertações ou teses com foco na

pesquisa em saúde mental e redes sociais digitais.

Figura 5: Nuvem das cinquenta palavras mais presentes no conjunto de dados

Fonte: dados de pesquisa.

6 CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um estudo exploratório com base na utilização de soluções de

mineração de texto aplicado à identificação de padrões e tendências na pesquisa científica

relacionada à saúde mental. Para tanto foram utilizados dados referentes a teses e

dissertações da BDTD. Os dados referentes aos documentos textuais foram extraídos por
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meio de uma busca exploratória do termo “saúde mental”. Com isso, os resultados obtidos

demonstraram que há uma gama de teses e dissertações que abordam a temática "saúde

mental”, principalmente com referência a cuidados básicos de saúde, família e trabalho.

Entretanto, um dos principais apontamentos foi a ausência de resultados relacionando

saúde mental e redes sociais digitais, o que aponta tanto no sentido de uma possível

fragilidade de pesquisa na área, quanto em uma oportunidade de desenvolvimento de

trabalhos voltados a esta temática. Futuramente, serão realizados estudos mais

aprofundados, considerando, por exemplo, também produções de artigos científicos

veiculados em plataformas de indexação com o Portal de Periódicos da Capes.
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GT 2 – Gestão da Informação e Mídias 
 

A BASE DA INFOGRAFIA JORNALÍSTICA: TIPOS, FORMAS E ESTRUTURAÇÃO 

 

 

 
RESUMO  

 

A Infografia teve sua ascensão nas redações de jornais durante os anos de 1980, desdobrando funções 

e técnicas específicas para a execução dos infográficos. A seleção de informações mais relevantes ao 

tema de uma reportagem e transformação do texto com números em abundância de visualização, faz 

parte da apuração e processo jornalístico diante de um fato a ser noticiado. Uma matéria jornalística 

que mensura e trabalha dados, necessita ter um meio de visualização para auxiliar o leitor na melhor 

compreensão. O infográfico serve como possibilidade de tradução de um assunto complexo. Este 

artigo tem o objetivo expor características relacionadas à concepção e uso de infográficos. De maneira 

sucinta, o histórico da infografia jornalística é apresentado no contexto global e brasileiro. A narrativa 

trazida pela infografia propicia o desenvolvimento de conteúdo didático e ilustrativo, ao apresentar os 

tipos de gráficos e suas estruturas. Neste contexto, o artigo avança em questões relacionadas à 

natureza de constituição de um infográfico, como surgiu essa possibilidade de uso no jornalismo, sua 

importância e construção, entre outros aspectos, fornecendo uma base para o leitor da respectiva 

área. Uma vez que o foco de discussão é a infografia, algumas imagens, parte delas desenvolvida pelo 

projeto Infografando, compõem o texto, para que, assim, a visualização e imersão neste campo seja 

completa, desde sua estrutura básica até o produto final, além de mapas classificatórios desenvolvidos 

por autores referência na área de estudos. Também é apresentada a diferença entre gráfico e 

infográfico: o primeiro designa apenas representação gráficas de números, como de barra, pizza, linha, 

tabela e mapas. Já os infográficos possuem, além de gráficos, pequenos textos explicativos que 

complementam a informação, sem a qual não seria possível a compreensão. Ao final, é possível 

concluir a respeito da necessária presença de gráficos em produções jornalísticas que envolvam 

números e dados gerais, além de conhecer o processo relacionado à construção de um infográfico 

jornalístico. 

 

 
Palavras-chave: Infográfico; Visualização de Dados; Infografia jornalística.  

 

 

THE BASIS OF JOURNALISTIC INFOGRAPHY: TYPES, FORMS AND STRUCTURE 

ABSTRACT  

 

Abstract: Infographics had its rise in the newsrooms of newspapers during the 1980s, 

unfolding specific functions and techniques for the execution of infographics. The selection of 

information most relevant to the topic of a report and transformation of the text with 

Denise Lira
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numbers in abundance of visualization, is part of the investigation and journalistic process in 

front of a fact to be reported. A journalistic article that measures and works with data, needs 

to have a means of visualization to help the reader in a better understanding. The infographic 

serves as a possibility of translating a complex subject. This article aims to expose 

characteristics related to the design and use of infographics. Briefly, the history of journalistic 

infographics is presented in the global and Brazilian context. The narrative brought by the 

infographics provides the development of didactic and illustrative content, by presenting the 

types of graphics and their structures. In this context, the article advances in questions related 

to the nature of the constitution of an infographic, how this possibility of use in journalism 

came about, its importance and construction, among other aspects, providing a basis for the 

reader of the respective area. Since the focus of discussion is infographics, some images, part 

of them developed by the Infografando project, compose the text, so that the visualization 

and immersion in this field is complete, from its basic structure to the final product, in addition 

to classification maps developed by reference authors in the study area. The difference 

between graph and infographic is also presented: the first designates only graphical 

representation of numbers, such as bar, pie, line, table and maps. Infographics have, in 

addition to graphics, small explanatory texts that complement the information, without which 

understanding would not be possible. In the end, it is possible to conclude about the necessary 

presence of graphics in journalistic productions that involve numbers and general data, in 

addition to knowing the process related to the construction of a journalistic infographic. 

 

 
Keywords: Infographic; Data Visualization; Journalistic infographic.  

1 INTRODUÇÃO 

 

  Não há uma data exata a respeito do primeiro infográfico produzido no mundo. 

Autores como Larissa Torres Ferreira (2021) citam artigos rupestres como “um dos primeiros 

registros em que o homem não só grafou símbolos, mas transformou dados geográficos em 

informação visual, sinalizando casas e ruas” (p. 22). Mapas feitos por navegantes, por volta 

dos séculos XV e XVI, utilizados para fins geográficos, também são associados à configuração 

de infográficos mais tarde. 

Existem, de fato, diversos marcos que contribuíram para a configuração do que se 

nomeia infografia jornalística atualmente. Contudo, há dois exemplos, ainda do século XIX, 

que servem de referência até hoje, quase 170 anos depois. Mesmo não havendo a 

digitalização e computadorização, esses infográficos são avançados quando se trata de 

elementos visuais. 

O infográfico (Figura 1) intitulado “Sobre o modo de transmissão da cólera” (tradução 

nossa)1, produzido pelo médico inglês John Snow, em 1854, possibilita pessoas leigas a terem 

 
1 On the Mode of Transmission of Cholera; 
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conhecimento dos locais em Londres de maior risco de contágio de cólera2. Snow era 

considerado precursor dos estudos sobre a doença e estudava como ela se propagava. Por 

meio de um mapa, o médico tornou uma informação de urgência pública mais acessível, além 

de impulsionar o leitor a ter senso e olhar crítico acerca dos problemas enfrentados pela 

sociedade, segundo Murray Dick (2020). 

 

Figura 1: Snow marcava em preto os locais de propagação, em Londres, da cólera em 1854 

 

Quatro anos depois, outro infográfico sobre saúde pública serviu como um marco para 

a infografia. “Diagrama de causas da mortalidade do exército no Leste” (tradução nossa)3, foi 

desenvolvido pela enfermeira Florence Nightingale e indica possíveis motivos que levaram 

soldados a óbitos, entre abril de 1854 e março de 1855 e, também, entre abril de 1855 e março 

de 1856.  

Nightingale utilizou três cores para identificar, na visualização, a causa de mortalidade: 

doenças zimóticas evitáveis ou mitigáveis (azul), ferimentos (vermelho) e de outras causas 

(preto). Outro fator visual usado foi o tamanho da fatia do gráfico de pizza, a qual correspondia 

 
2 Doença bacteriana que eclodiu em pandemia durante quase 100 anos no século XIX. 
3 Diagram of the causes of mortality in the army in the east. 
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ao mês analisado. Quanto maior a fatia, maior a quantidade de fatalidades registrada no 

exército devido a causa indicada pela cor. 

A visualização de dados de Nightingale é prescritiva, projetada para indicar a reforma 

necessária. Ela inventou uma nova forma de gráfico para avançar seus argumentos: 

um diagrama comparativo de área polar conhecido hoje como a rosa Nightingale (ela 

os chamou de “cunhas”) (ANDREWS, 2019, tradução nossa).4 

 

Figura 2: Diagrama desenvolvido por Nightingale também no século XIX 

 

“As visualizações de Snow e de Nightingale mostram que informações de doenças são 

explicadas por meio de gráficos desde o século XIX. Ambos podem ser considerados 

precursores da infografia em estudos de ciência e saúde” (LIRA, 2021, p. 5). Por ser 

reconhecida como pioneira da visualização de dados no mundo, o nome da enfermeira é 

usado como tributo pelo jornal da Data Visualization Society (DVS).  

Andrews (2019), no artigo Florence Nightingale is a Design Hero, cita algumas vezes 

que há um marco do “antes de Nightingale” e “depois de Nightingale”, uma vez que, com seus 

estudos e produções, a taxa de mortalidade de mulheres que tinham os partos feito em casa 

diminuiu, assim como campanhas militares em guerras. Análise, estudo, comparação, 

 
4 Nightingale’s data visualization is prescriptive, designed to indicate required reform. She invented a new chart 

form to advance her arguments: a comparative polar-area diagram known today as the Nightingale rose (she 

called them “wedges”). 
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demonstração, ilustração, visualização: a junção que tornou mais claro e acessível enxergar o 

presente cenário da calamidade de saúde que a sociedade vivia. 

Para Ary Moraes (2013), durante o século XX, os seguintes acontecimentos também 

influenciaram na infografia: Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, uma vez que 

exigiram a utilização recorrente de mapas para geolocalização e explicação do que e onde 

ocorriam os embates; eventos esportivos de alta notoriedade, como as Olímpiadas e jogos 

decisivos, a fim de desenvolver um diferente tipo de cobertura e ser mais atrativo ao leitor; 

lançamento do diário USA Today, em 1982, por conter muitas cores, fotografias, gráficos e 

tecnologias não inseridas nos conteúdos jornalísticos impressos desde então; reformas 

gráficas e editoriais nas redações e layout dos jornais do década de 1990, partindo dos Estados 

Unidos e Espanha e, assim, expandindo para veículos de outros países.  

Outro marco a ser citado na história dos infográficos é o 11 de setembro de 2001, data 

do atentado terrorista em território estadunidense. Por ser o primeiro evento noticiado com 

atualizações não só em meios tradicionais (televisão, rádio e impresso), mas também na 

internet, a cobertura foi realizada em cada minuto do dia, no mundo inteiro. Essa 

emergencialidade misturada com a Era Digital exigiu do jornalismo outros meios de construir 

e disseminar as informações.  

A pandemia do Coronavírus5 é também considerada um marco na história dos gráficos 

no contexto de jornalismo digital, os quais moldam e continuam moldando nossas percepções 

sobre a doença global, segundo Alberto Cairo (2020). 

Nota-se que acontecimentos de alta repercussão pelo mundo, principalmente que 

envolvam uma grande gama de informações que são atualizadas em um curto espaço de 

tempo, demandam diferentes tipos de cobertura jornalística e, consequentemente, a 

construção de visualizações. 

[...] é imprescindível reconhecer o papel de comunicação, em especial dos 
infográficos, que auxiliam a transformar informações científicas, complexas, em 
dados acessíveis à grande parte da população. O uso da infografia para o 
inobservável é condição determinante, pois este recurso tem a imensa capacidade 
em tornar aparente e visível o que está por traz das coisas. (ROCHA, 2021, p. 66). 

 
5 Covid-19 é a doença infecciosa causada por um vírus. O primeiro caso registrado foi na cidade chinesa 

Wuhan, em 1 de dezembro de 2019. É transmitida pelo ar através de gotículas geradas por uma pessoa 

infectada. Os principais sintomas são febre, tosse seca e cansaço. 
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Assim como os jornais de outros países se adaptaram e moldaram com a inserção de 

gráficos e infográficos em suas produções, os veículos de comunicação do Brasil também 

tiveram a mesma influência. 

Em “Infografia: história e projeto”, Ary Moraes aborda sobre a história da infografia 

nos jornais brasileiros. Durante o século XX, houve um fortalecimento e amadurecimento da 

infografia na imprensa. Foram citados anteriormente, eventos históricos que serviram como 

marco na trajetória dos infográficos nos últimos dois séculos, os quais refletiram também na 

imprensa brasileira. A reforma de editorias entre o final do século passado e o começo do 

presente século foi, de fato, muito construtiva para a instalação e reconhecimento da 

importância da Infografia nos jornais, como nos seguintes veículos e respectivos anos de 

mudança e marco de infográficos: O Dia (1992), O Globo (1994), Zero Hora (1992), O Estado 

de S. Paulo (2003). 

É importante citar Mário Kanno, publicitário de forte influência na infografia 

jornalística no país, atuando dentro da Editoria de Arte da Folha de S. Paulo desde 1989 e 

autor de livros e manuais sobre infografia. Ele organizou a Mostra Nacional de Infografia para 

seu curso de infografia do Istituto Europeo Di Design. A Mostra reúne as produções de 

infográficos nos jornais brasileiros de maiores destaques no respectivo ano e profissionais que 

trabalham com essa área.  

Muitos profissionais e acontecimentos estão presentes na trajetória de inserção e 

desenvolvimento de infográficos no mundo e no Brasil, e cada um contribuiu, tanto 

mercadologicamente quanto academicamente, para a Infografia. Este último aspecto será 

discutido nos tópicos seguintes. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

Assim como a partir de cores primárias é gerada uma infinidade de variações e tons, 

gráficos são trabalhados da mesma maneira, por assim dizer. Este trabalho nomeia gráficos 

simples como “gráficos primários”, pois são a estrutura e principal elemento de base para 

infográficos mais elaborados. Para partir do princípio, gráficos bases serão apresentados. Em 

seguida, como eles podem ser estruturados em um infográfico a partir de produções de 

infografistas e do projeto autoral da autora deste trabalho. 
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Os gráficos primários podem auxiliar na esquematização e reflexão dos dados 

apurados, respondendo perguntas relacionadas a como organizar as informações, o que 

priorizar, relação entre números, o que gera lógica de comparação e o molde para melhor 

visualizá-lo.  

Os tipos mais comuns e simples são oito: área, barra, linha, mapa, tabela, pictograma, 

como mostra a imagem abaixo: 

Figura 3: Formas estruturais de oito tipos de gráficos, desenvolvido pela autora 

 

Fonte: Autora 

De acordo com Kanno (1998), gráficos de linha são ótimos indicativos de espaço 

tempo, sinalizados na escala horizontal. A figura 4 mostra um exemplo estrutural deste tipo 

de gráfico, composto por parte vertical Y (atrelado a um tipo de informação da própria seleção 

de dados), horizontal X (como dito anteriormente, é muito comum usar o espaço tempo de 

maneira cronológica) e a linha, podendo ser uma ou mais, acompanhado de números, para 

referenciar o resultado do encontro entre X e Y, e legenda, afim de esclarecer mais ainda esses 

elementos do gráfico. 

 Figura 4: Forma estrutural do gráfico de linha 

 

Fonte: Autora 

O infográfico “Vacinas aplicadas por dia em Ponta Grossa” (2021) é um exemplo de 

como o gráfico de linhas pode ser incluído com outros elementos, como título, subtítulo, cores 
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e fontes. Observa-se que o eixo X refere-se a datas, ou seja, espaço de tempo. Há ainda 

informações no primeiro e último pico e em duas datas na escala X. 

Figura 5: “Vacinas aplicadas por dia em Ponta Grossa", publicado em 22 de março de 2021 

 

Fonte: Autora 

De encontro ao gráfico de linhas, gráfico de área segue a mesma base de estrutura, 

mas com um destaque entre o vão da linha e as escalas, enfatizando à proporção que ali existe. 

Esse espaço é preenchido por cor e pode ter o objetivo de contrastar com outra informação, 

como mostra a imagem abaixo: 

Figura 6: Forma estrutural do gráfico de área 

 

Fonte: Autora 

Em “Auxílio emergencial”, por mais que o gráfico se basta informativamente com a 

linha, a área enfatiza ainda mais a diferença entre os valores do auxílio concedido pelo 

Governo Federal durante os meses de abril de 2020 e maio de 2021. As quedas são bruscas e 

consecutivas, chamando a atenção para este fator quantitativo a parte de forma e cor. 

Figura 7: "Auxílio emergencial", publicado em 12 de maio de 2021 
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Fonte: Autora 

Outro exemplo de gráfico de área, mas que aproveita para contratar proporções é em 

“Vacinação no Brasil”. Visualmente, o leitor percebe de imediato que foram aplicadas mais 1ª 

dose do que 2ª dose da vacina no Brasil, entre 17 de janeiro e 25 de fevereiro de 2021. Cores 

e fontes agregam nessa diferenciação quantitativa também. 

Figura 8: "Vacinação no Brasil", publicado em 25 de fevereiro de 2021 

 

Fonte: Autora 

O gráfico de barra “é a melhor maneira de visualizar comparações, e pode ser usado 

também para representar evoluções. Nos formatos vertical, horizontal ou inclinado (desde 

que esteja na escala)” (KANNO, 1998). Sua estrutura, assim como o de linha, pode ser 
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composto por eixos X e Y, mas não é uma regra, podendo ser usado livre de escalas, mas 

sempre com indicativos informacionais presentes, assim como mostra na imagem a seguir: 

Figura 9: Forma estrutural de gráfico de barra 

 

Fonte: Autora 

  O infográfico “Viagens presidenciais” (Figura 10) utiliza o gráfico de barras como base 

para apontar a quantidade de viagens (Y) que os últimos quatro presidentes do Brasil 

realizaram em seus mandatos (X). Em conjunto, há cores, fotos e legendas, agregando ainda 

mais para informar o leitor. 

Figura 10: "Presidential trips", publicado em 4 de junho de 2021 

 

Fonte: Autora 

  O próximo tipo de gráfico pode ser relacionado ao gráfico de barras. O Pictograma, 

segundo Dona M. Wong (2010), imita barras em sua forma, mas com a utilização de ícones, 

afim de relacionar o dado com algo ilustrativo correspondente à informação tratada. Os ícones 
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podem variar entre símbolos geométricos (quadrados e círculos) e desenhos minimalistas e 

sem detalhes que possam distrair ou poluir os dados, como os bonecos na Figura 11, 

representando um corpo humano e, consequentemente, a quantidade de humanos da 

informação contrastada ao lado.  

Figura 11: Exemplo estrutural do pictograma 

 

Fonte: Autora 

  Tanto na imagem acima, quanto no infográfico abaixo (Figura 12), é possível notar a 

disparidade de tamanho entre uma barra de ícones e outra. Em “Mulheres atletas nas 

Olimpíadas em 100 anos”, fica evidente que há muito mais mulheres atletas nos jogos de 2020 

do que em 1920, em detrimento a maior quantidade de bonecos que representam o foco dos 

dados (mulheres atletas). 

Figura 12: "Women athletes at the Olympics in 100 years", publicado em 26 de julho de 2021 

 

Fonte: Autora 
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Ao contrário dos gráficos anteriores, há um elemento que não precisa ser construído 

do zero, apenas moldado de acordo com os dados. Mapas são usados mundialmente e não 

podem ser geograficamente alterados. Ademais,  

[...] são elementos de forte impacto visual e de grande importância para a 

valorização de uma reportagem. Sua função básica é responder: onde? Um bom 

mapa, no entanto, pode ter vários níveis de leitura e ser acompanhado de outros 

tipos de infografia para responder quem, quando e por quê. Na maioria dos casos, o 

infografista já dispõe de bases prontas para começar a produzir o mapa e pode ficar 

aguardando apenas as informações mais quentes para finalizar o infográfico. 

(KANNO, 2013, p. 99). 

  O mapa do Paraná pode ser usado para fins de localização, movimentação, estilização 

e estatístico, ainda de acordo com Kanno. A Figura 13 mostra que a forma do estado e os 

limites municipais foram usados, além de coloridos de lilás. 

Figura 13: Exemplo de uso da estrutura do mapa do Paraná  

 

Fonte: Autora 

  O infográfico a seguir mostra como o mapa foi usado. Em “Vacinação contra o 

Coronavírus por idade nos 30 municípios mais populosos do Paraná”, a estratégia utilizada foi 

datal. Os 30 municípios foram evidenciados a partir do número de idade das pessoas que 

estavam recebendo a vacina contra a Covid-19. A diferenciação se deu por meio de cores e 

números correspondentes ao município. 

Figura 14: "Vacinação contra o Coronavírus por idade nos 30 municípios mais populosos do 

Paraná", publicado em 26 de agosto de 2021  
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Fonte: Autora 

  O gráfico de pizza, também chamado de torta ou queijo (devido a sua forma circular 

com repartições até seu meio) “é a melhor maneira de visualizar divisões dentro de um 

universo num momento” (KANNO, 1998). Os dados compostos quando somados equivalem a 

100%, não podendo ultrapassar ou ser inferior a isso. Outra característica importante é o 

limite de divisões: quanto mais divisões, mais difícil é a visualização das diferenças de dados. 

O gráfico da Figura 15, por exemplo, possui cinco divisões, o que deixa visível as proporções 

que existem entre as partes da “pizza”.  

É um tipo de gráfico que exige o uso de cores para que o contraste seja ainda mais 

evidenciado. Opta-se por cores de tons ou variações diferentes. É necessário também que aja 

uma frase ou número indicando a porcentagem. 

Existe outra variação deste gráfico, chamado de rosca, contendo uma esfera circular 

vazia dentro do círculo por inteiro. Este tipo pode ser representado pela metade também. 

Figura 15: Exemplo estrutural do gráfico de pizza e rosca 

693



 

 

 

Fonte: Autora 

  O infográfico abaixo é composto por um gráfico de pizza, que revela a porcentagem da 

quantidade de jogos nos quatro campeonatos da Liga Nacional de Basquete. Abaixo, está o 

número cru e detalhado para o leitor saber não só o percentual, mas também exatamente 

quantos jogos tiveram em cada campeonato. 

Figura 16: "12 anos de LNB", publicado em 1 de agosto de 2020 

 

Fonte: Autora 

  Esses números crus tratados anteriormente estão em forma de tabela, outra forma de 

gráfico. A Figura 17 é um exemplo estrutural de tabela, mas não necessariamente precisa de 

grades/repartições. Em alguns casos, se mal construído, as grades podem ser elementos que 

dificultam a visão do leitor nos dados. 
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Figura 17: Exemplo estrutural da tabela 

 

Fonte: Autora 

De acordo com Wong (2010), o uso de tabelas não é uma escolha preferencial, a não 

ser que tenha muito dados que precisam ser incluídos e não há espaço para isso no material. 

Outro ponto enfatizado é que, por meio de tabelas, por mais que seja mais simples de montar 

como mostrar as informações, não é tão memorável quanto um gráfico dos outros tipos.  

  No mesmo livro, Wong apresenta um gráfico que revela os níveis de riqueza e alto 

impacto visual de cada tipo de gráfico e suas aplicações em materiais de dados. Nele é possível 

notar que quanto mais texto e simplicidade do gráfico, menos ele chama a atenção do leitor. 

Ao observar, chega-se à conclusão que não é uma boa escolha jogar apenas palavras 

ou dados ao leitor sem alguma forma de auxílio ilustrativo. “As próprias visualizações podem 

incorporar uma variedade de mídias, incluindo texto, imagens e vídeo, e também pode ser 

interativo, permitindo histórias cuja narração depende tanto do leitor quanto do autor” 

(SEGEL; HEER, 2010, p. 2, tradução nossa).6 Dado exige entendimento, elementos visuais, 

organização e sentido, tanto para quem produz, quanto para quem consome, mas 

principalmente este último, já que, no jornalismo, a abrangência é maior e tem o objetivo de 

atingir a informação a todos.  

Figura 18: Gráfico classificatório de visualização de dados 

 
6 Visualizations themselves may incorporate a variety of media, including text, images and video, and can also be 

interactive, enabling stories whose telling relies as much on the reader as on the author. 
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Fonte: “The Wall Street Journal Guide to Information Graphics”, de Dona M. Wong (2010), p. 34 

Elementos visuais incluem cores, fontes das palavras, formas, ilustrações, fotos e 

também textos essenciais para a complementação do conteúdo desenvolvido. Kanno (1998) 

os separa e descreve em cinco: título, linha fina, período, número do gráfico e asteriscos, 

observações e fonte.  

Uma vez que o manual de Kanno foi publicado em 1998, 24 anos completos até a 

finalização deste artigo, o que discorre de modernização e ajustes na forma de produzir um 

infográfico, e a autora deste trabalho não só pesquisa, mas também produz infográficos desde 

o terceiro período da graduação, toma-se a iniciativa de mostrar visualmente (Figura 19) a 

estrutura de um infográfico e o que deve conter para não dispor e/ou evitar ao máximo de 

dúvidas e desentendimento por parte do leitor.  

Figura 19: Estrutura de um infográfico 
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Fonte: Autora 

  Esses elementos podem ser moldados de acordo com o infográfico e sua composição, 

mas é recomendado ter a maioria dos aspectos presentes na figura acima. Apesar da estrutura 

apresentada, não é necessário seguir o mesmo padrão de fontes, cores, etc., pois o infográfico 

torna algo mecanicamente igual, excluindo o artesanal e essência de um infográfico. 

As discussões de melhores práticas geralmente se transformam em debates 

intermináveis porque os profissionais tentam concordar com as melhores práticas universais 

que se aplicam a todas as visualizações de dados sem apreciar totalmente a grande variedade 

de coisas que são chamadas de “visualizações de dados” e os propósitos completamente 

diferentes que podem servir. (DESBARATS, 2022, tradução nossa).7 

Em meio a discussões e estudos do que é, como é formado, como pode ser classificado 

e como pode ser simplificado, Nick Desbarats desenvolveu um mapa de tudo que envolve a 

construção de uma visualização de dados (Figura 20). 

Figura 20: O mapa da visualização de dados 

 
7 Best practice discussions often devolve into endless debates because practitioners try to agree on universal 

best practices that apply to all data visualizations without fully appreciating the sheer variety of things that are 

called “data visualizations” and the completely different purposes that they can serve. 
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Fonte: Nick Desbarats (2022), disponível no modo interativo em https://www.mapofdatavisualization.com/. 

 

3 CONSIDERAÇÕES 

Como já exposto, os infográficos vão muito mais além de embelezar uma reportagem: 

trazem consigo uma forte carga informativa e didática de um tema complexo, democratizando 

a informação. Com a pandemia do Coronavírus, a recorrência e predominância de infográficos 

ou gráficos sólidos se consolidou em jornais do mundo inteiro, fornecendo dados da saúde 

pública em estado de calamidade para todos os cidadãos, independentemente do nível de 

formação escolar. Este é um exemplo de como explicar dados de fácil ou difícil alcance para o 

público geral. 

  Nem sempre o mais completo de símbolos e elementos gráficos é o mais informativo. 

Neste caso, há o risco de poluir e dificultar a informação a ser transmitida. Deve haver um 

equilíbrio na junção dos recursos gráficos escolhidos, de maneira que se complementem e 

reforcem o intuito de simplificar a informação. Infográficos se encaixam e se moldam em 

qualquer tema e forma de publicação que permita visualização, mas é importante analisar 

quais são as editorias que mais se utilizam desta forma de linguagem para criar a relação entre 

a escolha deste tipo de categoria de imagem jornalística.   

Para concluir, é ressaltada novamente a importância dos infográficos não só para 

simplificar as informações, mas também para ir a favor do molde delas. Kanno (2013) afirma 
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que há certos tipos de informações que não cabem ser transmitidas por textos, e cada 

elemento informativo, seja foto, ilustração, texto e gráfico é mais eficiente do que de outra 

forma. “É essa a principal vantagem — a de poder representar visualmente informações que 

a foto e texto não representam com eficiência — que os jornalistas devem ter em mente 

quando começam a pensar em como vão contar sua história” (KANNO, 2013, p. 11). Saber 

manusear informação vai além apenas expô-las: é preciso saber construí-las de acordo com o 

que demandam. É necessário compreender a informação para que ela seja transmitida da 

melhor maneira, sem induzir possíveis erros de interpretação. 
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GT 2 – Gestão da Informação e Mídias

POTENCIAL DE EXTRAÇÃO DE DADOS DO PORTAL RECLAME AQUI PARA APLICAÇÃO DE
ANÁLISES BASEADAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Igor Schmitz Gonçalves Neiva1

Douglas Farias Cordeiro2

RESUMO

A análise de dados vem se tornando, cada vez mais, um processo de grande importância para a
humanidade, tendo em vista sua aplicabilidade no levantamento e identificação de padrões em
cenários onde a exploração de grandes conjuntos de dados é algo cotidiano e necessário, nos mais
diversos contextos. Neste sentido, compreender as relações e manifestações entre consumidores e
empresas é algo primordial no desenvolvimento de produtos mais assertivos e competitivos. Diante
disso, são muitos os mecanismos utilizados para o estabelecimento de tais relações, onde se
enquadram canais de comunicação dentro de sites de varejistas, atendimento direto por meio de
aplicativos de mensagens, ou ainda sites especializados no registro de manifestações de clientes. Tais
registros se configuram enquanto uma potencial fonte de informações, uma vez que consolidam
visões e opiniões de inúmeros clientes, sendo, neste ponto, necessária a aplicação de soluções
analíticas computacionais inteligentes. Sendo assim, o presente artigo consiste em uma revisão de
literatura sobre os principais conceitos de Inteligência Artificial aplicados na análise dos dados, com
foco em um estudo de caso do portal Reclame Aqui da empresa Enel Goiás. Para tanto é realizado um
embasamento teórico sobre os principais conceitos associados, desde questões que remetem à
evolução da internet, conceitualizações sobre dado, informação e inteligência artificial, assim como as
relações entre tais conceitos. Para além disso, é apresenta uma abordagem metodológica para
desenvolvimento de estudos exploratórios e analíticos sobre conjuntos de dados do portal Reclame
Aqui, onde são exploradas as possibilidades de obtenção de dados por meio da técnica de web
scraping (raspagem de dados), com intuito de descobrir conhecimentos relacionados à gestão da
qualidade do serviço prestado pela Enel Goiás. Os resultados alcançados revelam os principais
desafios concernentes à consolidação destes dados, assim como a delimitação das possibilidades
posterior de uso, com base no aporte teórico construído.

Palavras-chave: Levantamento de padrões; Gestão da qualidade; Web scraping; Inteligência artificial;
Descoberta de conhecimento.
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POTENTIAL FOR DATA EXTRACTION FROM THE RECLAME AQUI PORTAL FOR ARTIFICIAL

INTELLIGENCE BASED ANALYSIS

ABSTRACT

Abstract: Data analysis is a process of great importance to humanity, being applied in the
identification of patterns in scenarios where the exploration of large data sets is something everyday
and necessary, in the most diverse contexts. Understanding the relationships and manifestations
between consumers and companies is essential in the development of more assertive and
competitive products. There are many mechanisms used to establish such relationships, which
include communication channels within retailers' websites, direct service through messaging
applications, or even websites specializing in the registration of customer manifestations. Such
records are configured as a potential source of information, since they consolidate views and opinions
of countless customers, being, at this point, necessary for the application of intelligent computational
analytical solutions. Therefore, the present article consists of a literature review on the main concepts
of Artificial Intelligence applied in data analysis, focusing on a case study of the Reclame Aqui portal
of the company Enel Goiás. For that, a theoretical basis is carried out on the main associated
concepts, from questions that refer to the evolution of the internet, conceptualizations about data,
information and artificial intelligence, as well as the relationships between such concepts. In addition,
a methodological approach is presented for the development of exploratory and analytical studies on
datasets from the Reclame Aqui portal, where the possibilities of obtaining data through the web
scraping technique are explored, in order to discover knowledge related to the management of the
quality of the service provided by Enel Goiás. The results revealed the main challenges concerning the
consolidation of these data, as well as the delimitation of the later possibilities of use, based on the
theoretical contribution built.

Keywords: Pattern identification; Quality management; Web scraping; Artificial intelligence;
Knowledge discovery.

1 INTRODUÇÃO

Os avanços econômicos e tecnológicos alcançados nas últimas décadas devido à

revolução industrial, a qual possibilitou o crescimento das relações mundiais de mercado e

consecutivamente alavancaram o consumo ao redor do mundo, pois houve um

encurtamento do espaço geográfico por meio do desenvolvimento de novos mecanismos de

transporte mais rápidos e eficazes. Além disso, foi observado um aumento na velocidade de

produção de mercadorias com o sistema de produção em larga escala. ,6

Devido a essa redução do espaço geográfico somado com a melhoria dos meios de

produção e o advento da Internet, houve um aumento na demanda por produtos e serviços,

causado justamente pela acessibilidade provocada pelas novas tecnologias. De maneira

consequente, houve uma intensificação por parte da criação de mecanismos de proteção ao

consumidor, com a criação de leis e órgãos de regulamentação e fiscalização, como, por

exemplo: no caso do Brasil foi criado o “Código de Defesa do Consumidor” e os “Procons”,
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responsável por regulamentar todos os direitos que os consumidores possuem com intuito

de evitar com que ocorram situações abusivas com eles, e responsáveis administrativos por

promover ações educacionais de proteção e defesa do consumidor, assim como buscam

equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores, respectivamente.

Além disso, com a popularização do uso da Internet diversos portais começaram a

surgir para estabelecer a comunicação entre consumidores e empresas. Entretanto, devido a

pandemia da Covid-19 diversas instituições tiveram que se adequar ao e-commerce, onde as

relações com os consumidores e a venda ocorrem de modo on-line, fazendo com que as

pessoas acreditassem na qualidade dos produtos e serviços ofertados sem ter contato direto

com eles, gerando dúvidas e reclamações relacionados a qualidade desses itens. Dessa

forma, esses portais criados conseguem não somente estabelecer a comunicação com a

empresa ofertante do produto/serviço, mas também são utilizados como critério de

avaliação de qualidade antes da finalização da compra de um produto ou serviço, para

decidir qual a melhor instituição para fazer um negócio. Um dos portais mais populares de

registro de reclamações de consumidores no Brasil é o Reclame Aqui.

O Reclame Aqui é uma plataforma com sua principal área de atuação na América

Latina, focada na resolução de conflitos entre consumidores e empresas. Entretanto, o portal

apresenta outras funcionalidades além da solução de conflitos, como, por exemplo: com

base nas publicações e notas dos diversos usuários do site é possível observar a reputação e

o atendimento das empresas, assim como as experiências de outros consumidores para

auxiliar na decisão de realizar uma compra ou negócio com uma organização.

Ademais, um dos motivos do Reclame Aqui ser uma das maiores plataformas de

resolução de conflito entre consumidores e empresas, se deve pelo fato de possuir cerca de

trinta milhões de consumidores cadastrados em seu site, obtendo uma média de visualização

em sua página de cento e quarenta milhões por mês, com mais de trinta milhões de acessos

mensalmente. Também é válido ressaltar que essa plataforma tem trezentos e sessenta mil

empresas cadastradas e recebe mais de mil reclamações mensais (RECLAME AQUI, 2022).

Mediante ao exposto, a plataforma Reclame Aqui tem sido utilizada como uma

ferramenta de confiança por diversos consumidores para conferir a reputação de uma loja

antes da realização de uma compra. Além disso, diversas empresas também utilizam essa

plataforma para estabelecer uma comunicação mais eficaz com seus clientes, resolvendo

seus problemas e esclarecendo dúvidas com intuito de obterem uma avaliação melhor, com
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isso, se diferenciando de suas concorrentes e consequentemente conseguindo vantagens

competitivas, sobretudo no que tange à realização de vendas e fechamento de negócios

baseados na reputação da marca no site.

A partir disso, o presente estudo tem como objeto alvo a identificação e o

levantamento de padrões dos conteúdos disponíveis no website “Reclame Aqui”

relacionados a Enel Goiás, permitindo assim realizar análises das principais reclamações com

intuito de promover uma gestão da qualidade do serviço prestado por essa distribuidora de

energia elétrica. Para isso, devem ser aplicadas técnicas de web scraping com a finalidade de

obter esses dados, assim como aplicação dos conceitos de inteligência artificial focada no

processamento de linguagem natural para auxiliar na análise desses dados, gerando assim

uma descoberta do conhecimento aplicada a um caso prático do mercado de trabalho.

2 WEB 1.0, 2.0 e 3.0

Durante a evolução do ser humano, a comunicação o acompanhou por toda sua

jornada, desde as pinturas nas cavernas até ligações telefônicas e troca de mensagens por

meio da internet como conhecemos hoje. Logo, é possível visualizar sua importância para

humanidade, principalmente ao observar períodos de crise, como, por exemplo: as censuras

durante o regime militar e as grandes guerras mundiais, onde a comunicação e a informação

possuem uma importância inestimável para os indivíduos de lados opostos.

Ainda nesse contexto de guerra, em especial durante a Segunda Guerra Mundial,

houve o desenvolvimento de diversas tecnologias focadas na comunicação e criptografia,

pois mais importante do que se comunicar com os seus aliados, era proteger a mensagem do

inimigo. Uma menção honrosa é a máquina “Enigma”, utilizada pelos nazistas durante a

Segunda Guerra Mundial para criptografar e descriptografar mensagens estratégicas durante

o conflito.

De acordo com Castells (2003), devido a esse contexto de guerra, no ano de 1969

surgiram os primeiros estudos daquilo que viria a ser a internet. O projeto conhecido como

Advanced Research Projects Agency Network (ARPANet) foi desenvolvida pelo Departamento

de Defesa dos Estados Unidos (USDOD), o qual decidiu realizar uma parceria com a Advanced

Research and Projects Agency (ARPA) para utilizar sua rede de computadores, com foco no

desenvolvimento de tecnologias militares para que Estados Unidos da América (EUA)
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superassem a União Soviética (antiga URSS). Entretanto, para que isso fosse possível, foi

necessário o compartilhamento de informações de diversos centros de pesquisas espalhados

pelo país. Alguns anos depois, em 1983, a ARPANET encerrou suas atividades militares e

passou a dedicar-se à pesquisa e consequentemente acabou se popularizando ao longo dos

anos devido a sua expansão, compartilhamento e acesso ao redor do mundo.

Em 1980 o britânico Tim Berners-Lee desenvolveu a ideia de World Wide Web

(WWW), mas somente no final de 1989 que o primeiro navegador web foi criado. Nesse

sentido, Anderson (2007), comenta sobre desenvolvimentos e aperfeiçoamentos que a web

poderia ter, sendo eles: a Web 1.0 focada em documentos, a Web 2.0 focada nas pessoas e a

Web 3.0 focada nos dados.

Levando em consideração todo esse contexto do surgimento da ARPANet com sua

mudança de foco do ramo militar para pesquisas compartilhadas e a expansão da internet

por meio da World Wide Web para outros países, surge a Web 1.0. Sendo assim, ela pode ser

caracterizada de acordo com Coutinho (2007), como a primeira fase da web, onde houve

uma enorme disponibilização de informações para diversos usuários ao redor do mundo com

o advento da internet, mas em contrapartida apenas era possível visualizar esse conteúdo

disponível de forma on-line e estática, a questão de interagir com outras pessoas por meio

de comentários ainda não existia, muito menos de alterar ou editar o conteúdo da página

visitada.

Alguns anos depois do surgimento da Web 1.0 os conteúdos disponibilizados na

internet de forma estática e sem interação com demais usuários, passam por algumas

mudanças, tornando-se mais dinâmicos e interativos, devido ao surgimento de comentários

nas publicações, o que facilitou o acesso e a publicação de conteúdos na rede. Essas

mudanças caracterizam o surgimento da Web 2.0, a qual pode ser compreendida de acordo

com Serafim, Pimentel e Ó (2008), como a consolidação da interatividade do usuário por

meio da criação dos comentários, responsáveis por permitir o estabelecimento de uma

comunicação em dois sentidos, caracterizada quando ocorre a interação e/ou participação

de pelo menos dois usuários em uma determinada página da web.

Ainda nesse sentido, Pereira, Biruel e Santos (2012), apresentam a Web 2.0 como um

novo modelo de geração de conhecimento on-line, responsável por extinguir algumas

fronteiras físicas como o tempo e espaço, facilitando por meio do compartilhamento de
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informações a criação de um espaço virtual capaz de proporcionar e melhorar o processo de

aprendizagem dos usuários.

A Web 3.0 pode ser compreendida como a terceira geração da World Wide Web

(WWW), desenvolvida inicialmente para englobar a marcação por semântica de conteúdos.

Outra nomenclatura para Web 3.0 é Web Semântica, a qual possui em sua base o objetivo de

integrar os diferentes tipos de dados disponíveis. Sendo assim, segundo Berners-Lee,

Hendler e Lassila (2001), a Web Semântica não pode ser compreendida como uma web

isolada, mas como uma extensão da web atual, onde os dados e informações se encontram

bem definidos, permitindo assim a cooperação entre humanos e computadores para geração

de conhecimento, como também a integração dos diferentes dados dispersos pela internet.

De acordo com Patel (2013) ao utilizar os metadados, os dados conhecidos como apenas de

visualização passam a serem convertidos em informações valiosas, às quais, após serem

avaliadas e localizadas, podem ser entregues por agentes de software, fomentando, assim a

Web Semântica com a integração desses dados.

De acordo com Da Silva e Gonçalves (2017), devido ao aumento da interatividade e

dos espaços de participação dos consumidores com o advento das rede sociais

proporcionado pela Internet, eles conseguiram estabelecer uma comunicação com as

organizações em relação ao processo de consumo, evidenciando seus descontentamentos e

opiniões sobre os produtos e serviços ofertados, pois as relações de comércio virtuais não

minimizam problemas, como, por exemplo: desrespeito entre consumidores e empresas,

incompreensão, entre outros. Nesse sentido, os autores buscam realizar uma análise sobre

os sentidos de respeito/desrespeito presentes no discurso do consumidor inscrito no site da

rede social Reclame Aqui.

Da Silva (2016) relata sobre os desafios essenciais do binômio

consumidor/organização onde é necessário colocar em prática as regras de convivência.

Entretanto, por causa das constantes decepções dos consumidores atrelados com um

aumento nos locais onde sua voz e opiniões podem ser expressas por meio do advento da

Internet, fazem com que seja preciso estudar sobre como ocorre o discurso da negociação do

indivíduo inscrito no site social Reclame Aqui.

Nascimento e Barbosa (2016) abordam sobre o fenômeno Reclame Aqui, onde

fornecedores e consumidores dialogam sobre impasses e resolvem seus conflitos, relativos

ao direito do consumidor, sem utilizar o direito oficial como método principal, mas também
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resolvendo os problemas de forma criativa e não dogmática por meio da interação entre os

consumidores e as empresas nesse site. Sendo assim, é perceptível que esse trabalho possui

um foco maior no direito e nas leis, mas especificamente em como é possível resolver

conflitos relacionados ao consumidor sem necessariamente se pautar em padrões

tradicionais.

Lima e Da Silva (2018), buscam em seu trabalho observar como as práticas

comportamentais são adotadas, levando em consideração os fatores que influenciam a

comunicação entre a marca e os indivíduos. Com intuito de demonstrar a aplicação da teoria

da tensionalidade das marcas a campanha “Detector de Corrupção” do site Reclame Aqui, a

qual foi responsável por reformular a estratégia comunicacional junto com os consumidores

por meio de um aplicativo.

Por fim, Lemos et al. (2018), realizaram um estudo para quantificar a insatisfação

registrada dos consumidores sobre os alimentos que apresentam bolor dentro do prazo de

validade, por meio do site Reclame Aqui no período de outubro de 2015 até janeiro de 2018.

Foi possível observar com a análise de dados a grande quantidade dessas reclamações em

vários tipos de alimentos diferentes, sendo que a classe bomboniere foi a responsável por

apresentar o maior número de queixas sobre a presença de bolor antes da validade.

3 DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

De acordo com Rainer, Prince e Watson (2019), dados se referem a elementos que

possibilitam descrições sobre algo, de modo a criar seu registro, permitir sua classificação e o

seu eventual armazenamento, podendo se referir a uma atividade, um evento, um objeto,

entre outros. Entretanto, esses dados não estão organizados de modo a permitir a

elaboração de significado para algo. Sendo assim, os dados podem ser, por exemplo:

números, letras do alfabeto, horário de um relógio, um “pixel” de uma imagem, etc. De

modo igual, Davenport e Prusak (1998) afirmam que os dados podem ser compreendidos

simplesmente como observações realizadas sobre o modo pelo qual o universo se encontra.

Além disso, para os autores o dado possui algumas características, sendo elas: i) pode ser

quantificado; ii) pode ser transferido facilmente; iii) as máquinas conseguem obter sem

muito esforço; e iv) pode ser estruturado.
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Rainer, Prince e Watson (2019) destacam a informação enquanto dados submetidos a

um processo de organização e geração de significado para uma pessoa/usuário. Um bom

exemplo disso é quando calculasse a média da nota de um aluno em uma disciplina da

graduação, isso é apenas um dado, mas quando é calculada a média da turma e as notas de

cada aluno são organizadas por cada uma das atividades avaliativas é possível observar o

rendimento desse grupo de indivíduos em cada atividade, ou seja, a organização desses

dados permitiu a geração de significado para o responsável dessa disciplina. Segundo

Davenport e Prusak (1998) a informação ocorre quando os dados possuem relevância e um

propósito para um indivíduo ou grupo de indivíduos, mas para que isso aconteça é

necessário que eles passem por alguns por um processo de análise, exigindo assim uma

intervenção humana, bem como um consenso no que se refere ao seu significado.

Rainer, Prince e Watson (2019), o conhecimento ocorre quando as informações e/ou

os dados, passam por algum processo de organização, processamento ou análise com intuito

de gerar e transmitir aprendizagem, compreensão ou experiência para solução de um

problema comercial atual. Pode-se citar como, por exemplo: a partir da informação do

desempenho dos discentes, é possível realizar uma análise mais profunda das suas notas e

identificar qual conteúdo em que eles tiveram maior dificuldade de aprendizagem,

elaborando uma estratégia com esse conhecimento adquirido para melhorar a experiência

de compreensão da matéria com futuras turmas. Além disso, o conhecimento pode ser

compreendido por Davenport e Prusak (1998), como informações de alto valor para a psique

dos humanos, envolvendo processos cognitivos de síntese, contexto e reflexão, ou seja, o

conhecimento é encontrado normalmente de modo tácito, apresentando dificuldades para

sua transferência, sendo difícil de ser estruturado e produzido por máquinas, pois é algo que

precisa da interação direta do ser humano e de seus complexos procedimentos mentais.

Neste contexto, é interessante explorar o potencial de geração de informação e descoberta

de conhecimento no contexto da Web. A partir disso, torna-se necessário delimitar os

conceitos relacionados às chamadas Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0.

4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INFORMAÇÃO

Para que seja possível compreender o conceito de inteligência artificial, inicialmente

é preciso entender o que é inteligência. A definição de inteligência, segundo a Associação
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Psicológica Americana (2010, p. 521) é a “capacidade de extrair informações, aprender com a

experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a

razão”. Neste sentido, a inteligência perpassa por questões que vão de encontro à

assimilação de situações do meio, ao aprendizado, e a questões que remetem ao consumo,

compreensão, absorção e geração de informação.

A inteligência artificial é a “{automatização de] atividades que associamos ao

pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas, o

aprendizado...” (BELLMAN, 1978, apud MEDEIROS, 2018) ou ainda “o estudo das

computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir.” (WINSTON, 1992, p. 5). Em

outras palavras, pode-se afirmar que a inteligência artificial busca mimetizar a inteligência

humana por meio de recursos computacionais, ou seja, códigos, algoritmos e sistemas que

se propõe a reproduzir a inteligência humana perante algum contexto e problema

preexistente. Ainda neste contexto, Luger (2013) afirma que a inteligência artificial pode ser

descrita enquanto uma área da ciência da computação que tem por objetivo a automação do

comportamento inteligente.

É interessante observar que, embora a inteligência artificial tenha a sua base e os

seus conceitos relacionados de forma quase direta com a ciência da computação, a sua

aplicabilidade, assim como o desenvolvimento de determinados métodos e o uso de

metodologias para a criação de algoritmos inteligentes, permeia diversas outras áreas,

tornando o seu estudo caracteristicamente interdisciplinar.

Um bom exemplo disso é a utilização da subárea de inteligência artificial denominada

Machine Learning, onde é possível que uma grande quantidade de dados seja processada

por um determinado algoritmo inteligente de modo rápido e interativo. Essa característica

possibilita a geração de aprendizado sobre determinado contexto, dessa forma, podendo

auxiliar processos de análise, processamento, extração e mineração de dados. Tais fatores

permeiam o campo da Ciência de Dados, que pode interagir com outras disciplinas para a

construção de conhecimentos aplicados, revelando assim a interdisciplinaridade que a IA

tem com outras áreas do saber humano, inclusive com a análise de dados provenientes de

mídias digitais (VIEIRA; CORDEIRO, 2019; CORDEIRO et al., 2022; ).

“A inteligência artificial trabalha com um método de combinação de padrões que

tenta descrever objetos, eventos ou processos quanto às suas características qualitativas e

seu relacionamento lógico e computacional” (AGGARWAL; KUMAR, 2018, p. 244, tradução
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nossa). Também pode-se dizer de acordo com Bhat, Trasad e Naik (2020), que a IA executa

tarefas de maneira semelhante ao cérebro humano, muitas vezes detectando e respondendo

a uma característica de seu ambiente, o que significa aprender a resolver problemas de

maneiras inesperadas, reconhecer as nuances da fala ou exibir alguns tipos de criatividade

humana. Em outras palavras, é um sistema que imita várias funções que um ser humano

pode fazer, e utiliza dados externos, como o big data, para obter um excelente desempenho

para as tarefas dadas a ele (ABDULOV, 2020).

A inteligência artificial é uma das principais áreas da ciência pesquisada e aplicada em

diversos contextos da sociedade moderna, desde sistemas de jogos até análises preditivas de

mercado. Entretanto, nem sempre foi assim, pois apesar da IA ter sofrido um “boom” ao

longo das duas primeiras décadas do século XXI, no início dos anos de 1980, segundo Shin

(2019), houve um aumento do ceticismo populacional e das críticas sobre promessas

irrealistas da pesquisa em IA, resultando assim em uma grande diminuição dessas pesquisas

e consequentemente nos avanços nesse tema. Por causa disso, esse período ficou conhecido

como o inverno da inteligência artificial.

É válido ressaltar que até hoje existe uma resistência com o desenvolvimento da IA,

mesmo com as suas vantagens e grandes aplicabilidades, há um preconceito relacionado a

ela devido ao fato que existem pessoas que acham que a inteligência artificial vai, de certo

modo, dominar o mundo. Isso é retratado em diversos filmes, séries e desenhos animados,

como por exemplo: A.I. - Inteligência Artificial, Matrix, Eu Robô, Ex-Machina - Instinto

Artificial, entre outros. Além disso, existe uma série de discussões que envolvem questões

éticas relacionadas à Inteligência Artificial, principalmente no que diz respeito às redes

neurais.

De acordo com Luger (2013), às áreas de atuação da inteligência artificial, são:

raciocínio automatizado e prova de teoremas, sistemas especialistas; linguagem natural e

modelagem semântica; planejamento e robótica; e redes neurais. Já para Medeiros (2018) a

IA pode ser subdividida em: Redes Neurais Artificiais; Sistemas Imunológicos Artificiais;

Sistemas Baseados em Conhecimento; Sistemas Especialistas; Ontologia; Algoritmos

Genéticos; e Programação Genética.

No contexto da Gestão da Informação, um dos principais problemas é o fenômeno da

Big Data, o qual tem ganhado grandes dimensões devido a imensa quantidade de dados

produzidos diariamente. Desse modo, conforme Laney (2001) afirma, surge a questão dos 3
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V’s, sendo eles Velocidade, Volume e Variedade, que simbolizam o excesso de informações

que o ser humano não consegue processar. Entretanto, através da utilização de Machine

Learning é possível com que uma máquina consiga realizar esse processamento. Logo, a

utilização de IA pode auxiliar sobretudo a Gestão Informação por meio das técnicas de

Machine Learning para realizar análises de dados e Data Science.

5 SOLUÇÕES METODOLÓGICAS PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA WEB

O Knowledge Discovery from Databases (KDD), ou em português “Descoberta de

Conhecimento em Bases de Dados” é “o processo não-trivial de identificação válida, em

dados novos, potencialmente úteis e, finalmente, com padrões compreensíveis” (FAYYAD,

SHAPIRO-PIATETSKY; SMYTH, 1996, p. 83), ou seja, é um processo interativo que foi

desenvolvido com o objetivo principal de identificar em grandes bancos de dados, um

padrão que seja válido, interpretável e útil para a construção de conhecimento.

Com base nisso, o KDD pode ser aplicado principalmente em processos relacionados

de alguma maneira à mineração, análise ou processamento de dados visando gerar algum

tipo de conhecimento que auxilie na tomada de decisões. Pode-se citar como exemplo a

criação de um relatório baseado em informações retiradas do banco de dados de uma

empresa, cujo desenvolvimento foi possibilitado pela metodologia KDD. Entretanto, a

aplicação da técnica de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados não se limita

apenas ao auxílio durante a tomada de decisões: ela também pode ser utilizada em

processos tais como o Machine Learning, tendo em vista que otimiza a aprendizagem da

máquina ao disponibilizar um modo mais eficaz de processar, analisar e minerar dados.

Esse procedimento é subdividido em cinco etapas: seleção de dados,

pré-processamento, transformação, mineração e avaliação/interpretação. A primeira

consiste na delimitação do grupo de dados a ser analisado e pode englobar dados de

diferentes fontes e formatos. A segunda é referente à avaliação da qualidade dos dados

escolhidos, indicando e corrigindo anomalias, inconsistências ou lacunas deixadas pela

ausência de algo. A terceira, por sua vez, corresponde à aplicação de diferentes

procedimentos de transformação, tais como a sintetização e a normalização. Já a quarta

compreende o emprego de diferentes táticas de mineração e/ou na construção de modelos.
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A última, por fim, busca verificar a eficácia do modelo, aplicando-o a dados diferentes

daqueles que foram utilizados no teste inicial.

Dentro da etapa de mineração de dados, são diversos os métodos que podem ser

utilizados. A regressão consiste em verificar como uma ou mais variáveis de interesse que vai

incidir sobre o eixo X, podem influenciar uma outra variável que está sobre o eixo Y. Com

isso, é possível analisar os dados resultantes e elaborar um cálculo que seja capaz de realizar

previsões sobre como essa variável vai se comportar mediante alguns cenários pré definidos.

Em outras palavras, essa técnica, também chamada de “estimativa de valor”, busca “estimar

ou prever, para cada indivíduo, o valor numérico de alguma variável” (PROVOST E FAWCETT,

2013, p. 69). De igual modo, Grus (2016) afirma que para a maioria das aplicações sobre

análises de dados, apenas saber se existe um relacionamento linear entre as variáveis é

insuficiente, pois é preciso compreender a natureza desse relacionamento para conseguir

compreender os dados completamente, assim como realizar previsões baseadas nisso.

O agrupamento é um método aglomerativo em que os dados são comparados com

base em suas respectivas distâncias. Entretanto, também é realizada a comparação entre os

grupos de dados, com intuito de realizar uma união entre esses conjuntos para que a

comparação de similaridade entre eles seja procedida de modo que as inferências sejam

mais assertivas. Portanto, pode-se afirmar que essa tática “tenta reunir indivíduos de uma

população por meio de sua similaridade, mas não é motivado por nenhum propósito

específico” (PROVOST; FAWCETT, 2013, p. 70). De acordo com Grus (2016) o agrupamento

pode ser compreendido como um tipo de aprendizado não supervisionado, onde os dados

não se encontram de forma rotulada, sendo necessário realizar o procedimento de

agrupamento para catalogar e diferenciar esses dados com base em grupos, os quais são

responsáveis por facilitar a identificação e a análise desses dados.

As soluções podem se basear na utilização de algoritmos de machine learning.

Machine Learning ou do português Aprendizado de Máquina, é “o processo de

automatização de tarefas, uma vez considerado o domínio de analistas e matemáticos

altamente treinados, é a chave para extrair eficazmente informações úteis deste mar de

dados em bruto” (HARRINGTON, 2012). Em outras palavras, é uma metodologia baseada em

análise de dados, a qual proporciona uma com que esse modelo analítico seja automatizado.

Sendo assim, na medida em que são inseridos dados em um programa baseado em

aprendizado de máquina é possível observar que ele é capaz de aprender com base nesses
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dados, assim como tomar decisões e identificar padrões com quase nenhuma intervenção

humana. Isso ocorre, pois, esse método é uma ramificação do campo de inteligência

artificial, onde o aprendizado acontece na medida em que novos dados são inseridos e

interpretados por um algoritmo previamente escrito com tal objetivo.

A classificação em machine learning procura criar e atribuir classes baseadas na

semelhança entre variáveis e suas características, as quais foram observadas anteriormente

durante o processo de análise, ou seja, tenta “prever, para cada indivíduo de uma população,

a que (pequeno) conjunto de classes esse indivíduo pertence” (PROVOST; FAWCETT, 2013, p.

68). É válido ressaltar que a classificação pode ser binária (quando possuem apenas duas

classes) ou multiclasses (quando apresenta-se mais de duas classes).

A detecção de anomalias é um método que busca observar nos dados algum tipo de

padrão de comportamento que não é esperado. Ou seja, são utilizadas diversas técnicas para

verificar se o comportamento desses dados ocorre de modo esperado ou não, onde em caso

de comportamento inesperado, são procedidas análises com intuito de compreender o que

levou a isso e procura-se criar teorias para embasar a explicação dessa ocorrência. Uma

dessas técnicas é o perfilamento, que “tenta caracterizar o comportamento típico de um

indivíduo, grupo ou população” (PROVOST E FAWCETT, 2013, p. 71), buscando, assim,

evidenciar atividades incomuns ou estranhas.

Figura 1: Diagrama Entidade Relacionamento

Fonte: autores.
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Para a realização do web scraping foram realizadas verificações com as principais

soluções utilizadas por essa área, envolvendo as bibliotecas Python Request e o Urllib3, mas

ambas não funcionaram em virtude da estrutura de codificação e de design do portal

Reclame Aqui, o qual gera os resultados de busca com base no uso de frames. Sendo assim,

para a realização deste trabalho é necessário uma solução capaz de realizar uma simulação

de um usuário navegando pela plataforma. Portanto, o Selenium é sugerido como biblioteca

para o web scraping, tendo em vista o seu sucesso em termos de navegabilidade e obtenção

dos dados de interesse para a pesquisa.

6 CONCLUSÕES

Nesse artigo foram apresentados os conceitos relacionados à informação e à

inteligência artificial com foco na realização de análises de dados provenientes de portais da

web voltados ao registro de comunicações entre clientes e empresas por meio de um estudo

de caso no portal Reclame Aqui. Diante disso, foram exploradas as possibilidades de

obtenção de dados no referido portal, tendo sido constatado que não foi possível a

realização da técnica de web scraping do modo tradicional, mesmo após inúmeras tentativas.

Foi necessária, portanto, o uso de uma biblioteca mais robusta - a Selenium - que apresenta

muitas vantagens em comparação às táticas habituais, como, por exemplo: I) a capacidade

de simular a atuação de um usuário navegando pelo site, o que facilita a raspagem de dados

em alguns sites; II) funções mais robustas que permitem maior sucesso na obtenção de

dados; III) a possibilidade de se automatizar as ações dentro dos web drivers e,

consequentemente, otimizar o tempo e reduzir a chance de dar erro nos códigos.

Por conseguinte, nos trabalhos futuros, serão unificados os dados do perfil da Enel

Goiás - disponíveis no portal Reclame Aqui, obtidos por meio de técnicas de web scraping

juntamente com o Selenium - em um conjunto estruturado para tornar possível a aplicação

de métodos de mineração de dados e de inteligência artificial, com o intuito de identificar

padrões no teor das reclamações quanto às atividades dessa empresa. Assim, será

consolidada uma base para analisar os maiores problemas da Enel, segundo os

consumidores, e, então, sugerir melhorias para proporcionar um aumento da qualidade do

serviço e dos índices de satisfação geral.
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GT 2 – Gestão da Informação e Mídias

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO TWITTER: ANÁLISE POR MEIO DE CARTOGRAFIA DE
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RESUMO

Os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 são diversos e de grande proporção, tendo
afetado desde questões como a rotina e as relações sociais, quanto a própria saúde e sobrevivência
humana. Neste contexto, a vacinação, juntamente com o cumprimento de medidas sanitárias, pode
ser considerada como uma das principais estratégias de combate ao espalhamento da doença.
Apesar disso, as campanhas vacinais realizadas ao redor do mundo presenciaram múltiplas facetas de
manifestações, tanto de apoio quanto contrárias, algumas delas embasadas, por exemplo, em
pesquisas científicas e outras em opiniões particulares. Tal movimento pôde ser observado no
contexto das redes sociais, as quais se tornaram um ambiente de discussão e controvérsias sobre o
assunto. No Brasil, a situação ganhou um especial destaque, principalmente no início da campanha
vacinal, associado a posições de autoridades e movimentos políticos. Neste cenário, o presente artigo
tem como proposta realizar uma análise, baseado em cartografia de controvérsias, sobre
posicionamentos veiculados por meio de mensagens publicadas na rede social Twitter. Para tanto, o
estudo se baseia metodologicamente no processo Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados
(Knowledge Discovery in Databases - KDD). Os dados são extraídos por meio da API do Twitter, sendo
consideradas mensagens que possuam associação com os termos vacina e COVID-19, para o período
de Janeiro a Dezembro de 2021, primeiro ano da vacinação contra a COVID-19 no Brasil. Como
estratégia de identificação de posicionamento sobre a vacinação, os dados textuais são classificados
por meio das hashtags #vacinasim e #vacinanao. Se utiliza o software de análise textual Iramuteq
para a geração de grafos de similitude, de modo a identificar a estrutura central temática dos tweets.
Finalmente, os resultados são explorados à luz da cartografia das controvérsias, sendo elencados e
destacados os termos centrais e suas relações para com as manifestações relativas à vacinação contra
a COVID-19.
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VACCINATION AGAINST COVID-19 ON TWITTER: ANALYSIS THROUGH CONTROVERSY

CARTOGRAPHY

ABSTRACT

The impacts resulting from the COVID-19 pandemic are diverse and of great proportion, having
affected issues such as routine and social relationships, as well as human health and survival. In this
context, vaccination, together with compliance with sanitary measures, can be considered as one of
the main strategies to combat the spread of the disease. Despite this, vaccine campaigns carried out
around the world witnessed multiple facets of manifestations, both in support and against, some of
them based, for example, on scientific research and others on private opinions. Such a movement
could be observed in the context of social networks, which have become an environment for
discussion and controversies on the subject. In Brazil, the situation gained special prominence,
especially at the beginning of the vaccination campaign, associated with positions of authorities and
political movements. In this scenario, this paper proposes to carry out an analysis, based on
cartography of controversies, on positions conveyed through messages published on the social
network Twitter. Therefore, the study is methodologically based on the Knowledge Discovery in
Databases (KDD) process. The data is extracted through the Twitter API, and messages that are
associated with the terms vaccine and COVID-19 are considered, for the period from January to
December 2021, the first year of vaccination against COVID-19 in Brazil. As a strategy to identify the
position on vaccination, textual data are classified using the hashtags #vacinasim and #vacinanao. The
Iramuteq textual analysis software is used to generate similarity graphs, in order to identify the
central thematic structure of the tweets. Finally, the results are explored in the light of the
cartography of the controversies, listing and highlighting the central terms and their relationships
with the manifestations related to vaccination against COVID-19.

Keywords: Vaccination; Twitter; Controversy cartography; Data analysis.

1 INTRODUÇÃO

Gigantes e impactantes são as descobertas e invenções da humanidade, tais como

papel, barco, energia, internet. Nesse cenário, a descoberta da vacina foi uma dessas grandes

conquistas para a humanidade, pois ela representa, ao lado das questões sanitárias, a

redução da taxa de mortalidade e melhoria na qualidade de vida, permitindo o controle e a

erradicação de doenças, sendo imprescindível para a manutenção da vida humana, e sua

evolução ao longo dos últimos anos ficará marcada na história (ALIAGA; SOUZA, 2021).

Dada a importância do tema supracitado este estudo tem o objetivo de realizar uma

Cartografia de Controvérsias em torno de comentários veiculados na rede social Twitter,

relacionados à vacinação contra a COVID-19, permitindo a análise da informação circulante

do tema e a polarização em torno dos debates.

Com o crescente acesso a internet, as redes sociais estão entre as principais

plataformas de comunicação com alcance de usuários. No Brasil o Twitter alcança cerca de
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19,05 milhões de usuários em 2022, ocupando a 4° posição dos países com mais usuários da

plataforma (STATISTA, 2022). Esse crescente número de usuários resulta em um aumento

contínuo dos dados gerados por essas plataformas, contendo opiniões e relatos com respeito

a temas sociais, políticos, econômicos e de saúde. Conforme afirma Costa (2018), “a internet

foi mais uma revolução tecnológica a favor da comunicação social”, que nos possibilita maior

“interação de pessoas díspares, em localizações geográficas distintas e propagando todo tipo

de informação”, como o registro da opinião dos usuários do Twitter com respeito às

mudanças no cenário de pandemia enfrentados pela população e a vacinação contra

Covid-19.

O Brasil registrou, até 9 de abril de 2022, 30.1 milhões de casos confirmados de

Covid-19 e cerca de 661 mil mortes desde o início da pandemia, tendo 75,4% da população

recebido todo o protocolo inicial de vacinação, que foi iniciado em janeiro de 2021. Porém, o

resultado do número de casos confirmados é menor que o número real de infecções devido

a limitação dos testes, e o número de mortes confirmadas pode não ser representado com

precisão em consequência dos desafios na atribuição da causa da morte (OUR WORLD IN

DATA, 2022).

Após dois anos de pandemia é esperado uma diminuição dos cuidados da população

para com a doença e das discussões em diferentes meios de comunicação sobre o assunto. A

partir disso se objetiva realizar um estudo com base em Cartografia de Controvérsias que

identifique a informação circulante até os dias atuais na rede social Twitter com respeito a

vacinação contra Covid-19 e das polarizações em torno do assunto. Para tanto, serão

identificados grupos por meio do uso das hashtags #vacinasim e #vacinanao, de modo a

possibilitar uma mensuração analítica das variações de opiniões sobre a temática.

A pesquisa conduziu-se com estudos bibliográficos para aperfeiçoamento dos

conhecimentos nos assuntos que tange às áreas de Comunicação e Informação, bem como

os conceitos que permeiam dado e informação; fenômenos como a infodemia que é a

“circulação de um grande volume de informações, em parte enganosas ou falsas”

(MASSARANI et al., 2021) que se espalham mais facilmente pela internet e que podem ser

agente influenciador de mentes sobre assuntos de interesse público, como o caso da

vacinação contra COVID-19; os impactos das redes sociais na forma de se comunicar e se

relacionar ultrapassando limitações de conteúdo e geográficas (COSTA, 2018) e as

metodologias que permeiam a descoberta de conhecimento em bancos de dados para
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exploração de grandes volumes de dados que é possível por meio de processos como o KDD

(Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados - Knowledge Discovery in Databases).

2 DADO, INFORMAÇÃO E REDES SOCIAIS

Setzer (2001) define dado como uma sequência de símbolos quantificados ou

quantificáveis, uma entidade matemática e puramente sintática. O dado é “um valor

documentado ou um resultado de medição” (SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 2016, p. 23) o

registro de uma ocorrência que pode ser armazenado em um computador e processado por

ele, e quando processado e provido de significado resulta na geração de informação (SILVA;

PERES; BOSCARIOLI, 2016, p. 23).

“A ideia básica de rede como conexão descentralizada de todos com todos”

(MARTINO, 2014, p. 64) é inerente ao ser humano que sente necessidade de se agrupar com

os semelhantes em busca do estabelecimento de relações interpessoais que delimitam sua

rede de acordo com a realidade social vivenciada, e são as relações desenvolvidas entre as

pessoas que fortalecem a estrutura da sociedade em rede (TOMAÉL; ALCARÁ; CHIARA,

2005).

Essas conexões e agrupamentos vivenciados na sociedade tem reflexo direto em

como é constituído a natureza relacional da composição de uma rede social para

determinado indivíduo, definindo os vínculos, dinâmicas e atividades interseccionados em

ambiente físico e ambiente virtual (MARTINO, 2014, p. 58).

Neste cenário, a World Wide Web fundou a base para um novo tipo de comunicação

em redes, mas foi apenas a partir da web 2.0 que os serviços online se transformaram de

canais de comunicação em rede para veículos interativos, possibilitando que usuários

passassem de espectadores para uma posição de geração e compartilhamento de conteúdo.

Muitos desses veículos se consolidaram no mercado hoje como Gigantes da Tecnologia, mas

que tiveram seu surgimento de iniciativas comunitárias na busca por atender uma rede

específica com necessidades bem delimitadas (DIJCK, 2016, p. 12-13).

A partir do final da década de 1990 ocorre o amplo surgimento de plataformas

oferecendo serviços em âmbitos específicos de redes sociais, Blogger (1999), Myspace

(2003), Facebook (2004), Flickr (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), contudo tais

plataformas na busca por expansão não se limitaram a estes produtos acabados, e se
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transformam constantemente pela necessidade do usuário adicionando aos seus serviços

novos segmentos para diferentes perfis de usuários. Esse ecossistema das plataformas com

tanto potencial mutável ainda apresentará um funcionamento flutuante e volátil, podendo a

todo momento mudar o que conhecemos hoje sobre as redes sociais (DIJCK, 2016, p. 14-15).

A interação é intrínseca à sociedade, e acontece em razão de impulso ou propósito

em meio a ações recíprocas entre indivíduos que constituem uma unidade (SIMMEL, 2004).

Compreendida como agrupamento de indivíduos, a unidade é de interesses comuns que

formam círculos sociais (SIMMEL, 1983). Para Simmel (2004), o indivíduo integra-se a

múltiplos círculos sociais durante sua existência, mas mantêm relacionamentos baseados na

igualdade objetiva de predisposições, tendências e atividades, ou seja, a relação através da

convivência exterior vai sendo substituída cada vez mais por relações de conteúdo, criando

assim uma rede de contatos sociais (VIEIRA; CORDEIRO, 2019).

Após o advento da internet e a popularização de dispositivos móveis, as interações

antes especialmente presenciais, construídas por rede de contatos sociais face a face, são

substituídas por novos meios de comunicação, surgindo assim, novas formas de

relacionamento, desenvolvendo diferentes dinâmicas sociais, remodelando os padrões da

interação humana (CORDEIRO et al., 2020).

No cenário da virtualização, as redes sociais se constituíram da comunicação em

grande escala, tornando-se mais fácil e mais rápido do que nunca a interatividade entre os

indivíduos (HARVEY, 2014). Essa nova configuração de comunicação contém duas

características básicas, a flexibilidade estrutural e uma dinâmica própria entre seus

participantes, permitindo que os indivíduos participem da produção e difusão de notícias em

grandes comunidades virtuais de caráter global (MARTINO, 2014).

Dentre as redes sociais que mudaram a forma de se consumir informação, o Twitter, é

um serviço de microblog que permite aos usuários postar e ler mensagens curtas, limitadas a

280 caracteres. Essas mensagens são chamadas de “tweets” e geralmente são públicas,

visíveis para qualquer pessoa na Internet (BOOT et al., 2019; TAKHTEYEV; GRUZD; WELLMAN,

2012). Os tweets podem conter links e imagens, os usuários podem curtir, reagir a eles.

Outra certa característica que este site possui é o mecanismo de retweet, que permite aos

usuários divulgar informações de sua escolha que outros usuários tweetaram, de modo que

alcance a todos os seguidores da pessoa do post inicial. As postagens podem ser vinculadas

a discussões maiores na plataforma usando hashtags (#) e a outras contas do Twitter usando
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mensagens públicas ou menções (@). O Twitter é uma comunidade aberta na qual os

usuários podem acessar facilmente o conteúdo fornecido por estranhos e segui-los (ZHANG;

GOSSELT; DE JONG, 2020). Essa dinâmica é facilitadora para atingir de forma efetiva e direta

seu público-alvo.

O Twitter exerce uma forte influência global, e tem mantido um crescimento

constante de usuários nos últimos anos. Mundialmente, apresenta mais 152 milhões de

usuários, que produzem cerca de 6 mil tweets por segundo, e mais de 500 milhões de tweets

diários (SOHAIL; KHAN; ALAM, 2021). O Brasil é o quarto país em número de usuários do

Twitter, com 19,05 milhões de usuários no início de 2022, esse número significa que o

alcance de equivalente a 8,9% da população total, se tornado uma ferramenta cada vez mais

relevante na política nacional e internacional (STATISTA, 2022).

A plataforma tornou-se uma potência na influência social para campanhas online, e

compartilhamento de eventos atuais e divulgação de notícias (SOHAIL; KHAN; ALAM, 2021).

Além de promover políticas e interagir com cidadãos e outras autoridades governamentais,

em que sua maioria, principalmente no Brasil apresenta alguma familiaridade ou conta

oficial no Twitter (STATISTA, 2022). Segundo Cordeiro (2020), o crescimento da internet

revolucionou os meios de comunicação não só referente a tecnologia, mas também

provocou uma revolução democrática e participativa.

3 CARTOGRAFIA DE CONTROVÉRSIAS

Na vida coletiva a controvérsia é certamente o fenômeno mais complexo para ser

observado, isso porque o termo é comumente utilizado para descrever incerteza, Venturini

(2010, p. 3-4, tradução nossa) particularmente define que “controvérsias são situações onde

atores discordam (ou melhor, concordam em seu desacordo)”. Podemos encontrar

controvérsias associadas a questões que ainda não alcançaram consenso, e em reforço ao

entendimento desse fenômeno compreendemos que se as questões em discussão se

estabilizam as controvérsias deixam de existir (FRANCO, 2014, p. 2).

O ambiente de melhor desenvolvimento de controvérsias é onde a vida coletiva é

mais complexa e onde as características dos atores presentes é variada visto que “sem

heterogeneidade de atores, não haveria sociedade” (FARIA; COUTINHO, 2015, p. 137), para
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Franco (2014, p. 2) “quanto mais atores, mais intrincadas e enredadas são as ações coletivas,

especialmente quando atores não humanos estão envolvidos”.

No cenário das controvérsias a compreensão do social acontece não apenas pelas

diferenças de atores, mas, sobretudo, devido às potenciais conexões nas redes formadas

(SILVA, 2021, p. 76), sendo essas redes uma junção de atores, sentidos e problematizações

que de alguma forma e em algum momento em uma discussão se conectam.

“Os atores são sempre compostos e componentes de redes” (FARIA; COUTINHO,

2015, p. 139), e para compreender o fenômeno controverso do estudo é necessário que o

contexto em que os atores e suas relações se estabelecem seja compreendido, porque um

“um ator cujas ações não deixam traços em uma rede não está, de fato, atuando” (FARIA;

COUTINHO, 2015, p. 137), visto que é nas redes que os movimentos e relações entre atores

acontecem (CORDEIRO et al., 2022, p. 7).

A cartografia de controvérsias é compreendida como um conjunto de métodos para

representar e analisar visualmente fenômenos controversos que são deixados, a partir de

rastros, por atores em suas respectivas redes e como estão relacionados, tornando acessível

o entendimento do movimento e força de conexão entre atores e suas redes (PEREIRA;

BOECHAT, 2014, p. 560).

Bruno Latour iniciou a cartografia de controvérsias na “École des Mines de Paris”, por

volta de 1997, e de algum modo ela serve para ser uma versão educativa da Teoria ator-rede,

isto porque diferente desta teoria a cartografia de controvérsias evita complicações

conceituais ela é a prática efetiva da Teoria ator-rede, evitando metodologias sociais apenas

por não ser necessário que protocolos metodológicos sejam seguidos, é como dito por

Venturini (2010, p. 2, tradução nossa) “não há definições para aprender; premissas para

honrar; nenhuma hipótese a demonstrar; nenhum procedimento para seguir; sem

correlações para se estabelecer”.

“As controvérsias são lugares de discussão verbais e/ou não verbais onde as relações

mais heterogêneas são formadas na rede” (SILVA; BARBOSA, 2018, p. 6) e praticar a

observação e descrição dessas discussões pode vir a ser mais difícil porque “ainda que, todas

as práticas coletivas possam ser estudadas a partir das controvérsias, nem todas as

controvérsias podem ser consideradas apropriadas para investigação” (SILVA; BARBOSA,

2018, p. 6), e mesmo a escolha do fenômeno controverso a ser investigado pode ser difícil.
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Para auxiliar na escolha da controvérsia a ser investigada Venturini (2010, p. 7, tradução

nossa) apresenta quatro recomendações para se evitar controvérsias “ruins”, é orientado

que:

● Evitar controvérsias frias - isto porque o melhor momento para se observar as

controvérsias é quando estão no ápice do acontecimento;

● Evitar controvérsias passadas - já que quando as controvérsias são resolvidas

rapidamente logo deixam de ser interessantes;

● Evitar controvérsias ilimitadas - controvérsias são difíceis de serem mapeadas e

escolher casos de estudo marcados por grandes debates pode tomar muito tempo e

trabalho, o melhor é que o assunto seja específico;

● Evitar controvérsias subterrâneas - a controvérsia deve ser acessível ao público, deve

atingir a maior variedade de atores, e a sua aplicação em ambientes com públicos e

assuntos fechados e restritos fica limitada.

Da perspectiva da cartografia de controvérsias, as pesquisas nunca são imparciais,

então mesmo que o ponto de vista do objeto de investigação seja amplo, “nenhuma

observação escapa de um viés. A cartografia de controvérsias, portanto, não se vangloria de

imparcialidade, mas demanda que seus praticantes apresentem outras parcialidades além da

sua própria” (FARIA; COUTINHO, 2015, p. 139).

4 MATERIAIS E MÉTODOS

A expressão knowledge discovery in databases foi usada no primeiro KDD Workshop,

evento sobre o uso de soluções computacionais voltadas à geração de informação e

descoberta do conhecimento, em sua edição de 1989, para enfatizar que o conhecimento é o

produto final de uma descoberta orientada por dados, e que o KDD se concentra no processo

dessa descoberta, não apenas em técnicas de data mining para mapeamento de padrões de

dados, mas em todos os passos do processo que contemplam desde o entendimento da base

de dados, melhores técnicas para tratamento e análise e em como as informações obtidas

serão melhor apresentadas (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SCHMIDT, 1996).

Apesar do acesso a dados estar cada vez mais facilitado, a extração de conhecimento

de valor pode não ser tão explícita, já que algumas informações precisam de análises e
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cruzamentos mais elaborados para que sejam identificadas, e como dito por Sampaio et al.

(2009, p. 41) “enquanto os métodos tradicionais são capazes de tratar apenas as informações

explícitas, o KDD é capaz de detectar informações armazenadas nas bases de dados,

transformando-as em conhecimento”, o processo KDD leva nosso olhar para a fonte da

informação, possibilitando maior entendimento das possibilidades de aplicação do que se

tem disponível para a base de dados em questão.

Essa análise mais aprofundada é possível também graças as fases do processo de

KDD, que vão desde o entendimento da necessidade do cliente para uma busca mais

assertiva dos dados do problema, até o momento de compartilhamento dos resultados

descobertos, ou mais ainda se preocupando com a possibilidade de incorporar o

conhecimento adquirido a outras fontes de conhecimento na tentativa de enriquecer a

informação para uma melhor tomada de decisão (BOENTE; OLIVEIRA; ROSA, 2007).

Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Schimidt (1996) descrevem as etapas do processo de KDD

como sendo iterativas, possibilitando ciclos entre cada passo do processo, sendo eles: o

primeiro é compreender o conhecimento relevante anterior pertinente à problemática

apresentada pelo cliente e o foco em um conjunto de dados no qual a descoberta será

desenvolvida, o segundo é a limpeza e pré processamento dos dados na busca de diminuir as

problemáticas causadas por ruídos e dados faltantes, o terceiro é a transformação dos dados

para adequação aos métodos de análise, o quarto passo do processo é a determinação de

um método específico de mineração de dados alinhado aos objetivos do processo, o que

pode incluir a análise exploratória e seleção de hipóteses, determinando qual modelo e

parâmetros são mais adequados para entendimento, assim como a busca por padrões de

interesse em uma das formas de representação pelo modelo escolhido (OLIVEIRA et al.,

2021), o último passo é a interpretação dos padrões anteriormente obtidos viabilizando

também a criação de visualizações dessas informações e o nono é a aplicação efetiva do

conhecimento descoberto, seja cruzando as informações de uma fonte com outra, seja

confrontando ideias anteriores ou seja compartilhando os resultados obtidos.

Além de o processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados

possibilitarem uma visão holísticas e não trivial das informações ocultas na base de dados ele

possibilita que as análises e conclusões obtidas acerca do que foi desenvolvido sejam

representativas do todo, gerando maior confiabilidade nas decisões tomadas a partir dessas

descobertas (CORDEIRO; LEAL; VIEIRA; SILVA, 2022).
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Frente a isso, o presente estudo se baseia metodologicamente no processo KDD,

aplicando suas etapas em todo o processo de descoberta do conhecimento associado ao

objetivo delimitado. Para tanto, os dados de interesse são extraídos da rede social Twitter

por meio de uma rotina computacional baseada no uso da API do Twitter, considerando um

conjunto de dados de mensagens que possuam associação com os termos vacina e COVID-19

compreendidos no período de Janeiro a Dezembro de 2021, primeiro ano de vacinação

contra COVID-19 no Brasil, sendo os dados consolidados em um arquivo CSV (FERNANDES;

CORDEIRO, 2016).

Tais dados são então tratados, onde são removidas as ocorrências de links e menções.

Posteriormente é aplicado um filtro para identificação das mensagens contendo as hashtags

#vacinasim e #vacinanao, e como estratégia para identificação de posicionamentos dos

indivíduos com respeito à temática abordada. A partir disso, se utiliza o software de análise

textual Iramuteq para geração de grafos de similitude, os quais são analisados à luz da

cartografia de controvérsias.

5 RESULTADOS

O gráfico apresentado na Figura 1 demonstra o quantitativo de tweets, referentes à

vacinação contra a COVID-19, distribuídos semanalmente no ano de 2021. É possível

observar um destaque nas últimas semanas do mês de janeiro de 2021, com um pico

máximo de tweets sobre este assunto. O pico de alta de tweets pode estar relacionado ao

início do processo de vacinação no país. Tal período ficou marcado por discussões e

manifestações sobre a disponibilidade de postos de aplicação, grupos prioritários, tipos de

vacina, aplicação da vacina em outros países e discussões sobre importação e compra de

vacinas.

O segundo pico de alta de tweets, cerca de 25.000 publicações, referentes ao tema

de vacinação contra COVID-19 ocorreu por volta das últimas semanas de março e primeiras

semanas de abril, visto que neste período repercutiram notícias referentes a esquemas de

comercialização da vacina que movimentaram significativas discussões devido a semanas

antes, em fevereiro do mesmo ano, terem sido registrados insuficiência de quantidade de

vacinas logo no início do processo de vacinação no país.
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Figura 1: Série temporal quantitativa de tweets

Fonte: dados de pesquisa.

Em contrapartida, o mês de novembro apresentou o registro da menor quantidade

de tweets. Neste período, as principais notícias sobre o assunto diziam respeito a calendários

de vacinação, locais de vacinação e o começo da aplicação da terceira dose da vacina, que

possibilita a interpretação de que neste momento o assunto estava para alguns saturado,

levando em consideração também que a plataforma geradora da fonte de dados estudada é

o Twitter, e que seu maior público são jovens que consomem vários conteúdos novos de

forma rápida, tornando algo obsoleto em um curto período de tempo.

Para que fosse possível fazer a análise das controvérsias que dizem respeito a

vacinação contra COVID-19 no Brasil no ano de 2021, foi aplicado uma filtragem pela seleção

das hashtags #vacinasim e #vacinanao, e elaborando por meio dessas amostras dois grafos

de similitude condicionando a análise dos termos nesses discursos.

A Figura 2 apresenta o grafo de similitude referente ao conjunto de dados associado à

hashtag #vacinasim. O grupo de coocorrência que contém o termo “dose” é o mais

representativo no grafo de similitude. Tal interpretação se deve ao tamanho em quantitativo

de vértices (termos) e arestas (ligações) deste grupo temático, que tende a representar

discursos mais coesos referentes a hashtag, a qual apresenta menos grupos temáticos

divergentes, concentrando as discussões em torno da temática central “dose”, sendo possível
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se observar nesse grupo tanto ligações fortes e quanto fracas, distribuídas para diferentes

vértices, mas todas interligadas ao núcleo central “dose”.

Figura 2: Grafo de similitude para hashtag #vacinasim

Fonte: dados de pesquisa.

Ao se reproduzir o grafo de similitude com a hashtag #vacinasim torna-se acessível a

análise da controvérsia de apoio a vacinação contra COVID-19 no ano de 2021, e os

resultados que vêm a ser observados no gráfico reforçam a hipótese de que o discurso de

apoio a vacinação é positivo nesta hashtag, e a relação do termo “dose” com os outros
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termos, que reforçam essa ideia, e que estão presentes nesse mesmo grupo temático são:

saúde, felicidade, alegria, esperança, gratidão, bom.

Há forte relação entre os grupos temáticos “dose” e “vacinação”, como visto na

representação gráfica, que vão além da junção dos termos em uma frase sobre a “[aplicação

da] dose [que gera uma] oportunidade [no reforço da] vacinação”, por meio da densidade

significativa das arestas que conectam os termos. E em contrapartida pode-se observar uma

relação fraca entre os grupos temáticos “dose” e “sintoma”, que ao serem expressos em uma

frase podem dizer que “[ao aplicar a] dose [senti um] sintoma leve [da doença]”, expressos

por uma fraca ligação.

Por outro lado, no gráfico de similitude referente a hashtag #vacinanao (Figura 3), é

possível de se observar a presença de oito grupos temáticos, sendo que os dois maiores

grupos são referentes aos vértices “dose” e “pessoa” e apresentam uma forte ligação entre

eles. Na nuvem de “dose” se nota a presença de termos negativos que remetem a

controvérsia do não apoio ao processo de vacinação contra COVID-19 em 2021, como

evidenciado em vértices como: medo e falta; e na nuvem de “pessoa” esse fenômeno volta a

ser observado com a presença de vértices como: culpa, doença e causa. Esse

comportamento, de identificar termos de conotação negativa nos grupos temáticos, também

é observado nas outras nuvens, como no caso da nuvem de “população” que está ligada aos

vértices de: caso e morte; e na nuvem de “vírus” que está interligada a: variante e criança.

O termo vírus se conecta a dose, numa intersecção entre seus grupos temáticos

correspondentes, e a partir dessa vinculação pode-se estruturar uma hipótese sobre a

construção do pensamento referente ao vínculo desses termos, em que pode ser expresso

uma preocupação dos efeitos que a “dose [da vacina contra a] variante do vírus [teria sobre

as] crianças”. Há forte relação entre os grupos temáticos referentes a “dose” e “população”,

como observado na representação gráfica sa associação desses termos que é expressa além

da junção dos mesmos em um exemplo de uma sentença que sobre a preocupação da

“[distribuição de] doses [para] vacinação [contra covid-19 na] população [do] brasil”,

expressa por meio da densidade significativa das arestas que conectam todos esses termos.

Afastado do núcleo referente ao grupo “dose” notamos uma forte ligação entre dois

grupos discursivos, o referente ao vértice “família” e o referente ao vértice “normal”, sendo

que essa ligação ocorre por meio dos vértices: família, sociedade, normal, lazer, emprego e

educação. É interessante se teorizar o efeito do afastamento de núcleos que dizem respeito a
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termos como: normal, lazer, emprego e educação; se comparado com núcleos que dizem

respeito a termos como: população, país, morte, caso, brasil, vacinação; que leva a um

questionamento sobre uma possível não compreensão da correlação entre o valor da vida

em sociedade e os impactos decorrentes dos efeitos da vacinação contra COVID-19, e que o

retorno a uma situação de “normalidade” remete a uma importância da discussão sobre o

tema.

Figura 3: Grafo de similitude para hashtag #vacinanao

Fonte: dados de pesquisa.
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Observando os dois grafos se nota uma diferença referente a quantidade de grupos

de coocorrências, bem como o tamanho dos grupos. Essas diferenças levam a observar que a

discussão referente à hashtag #vacinasim é mais coesa que a discussão referente à hashtag

#vacinanao, por apresentar menos grupos temáticos diferentes e por concentrar a discussão

em torno de um tema comum “dose”. Nota-se também que o grupo temático “dose” no

grafo de similitude de #vacinasim não apresenta relações com mais de dois termos, apesar

de ter vários termos se relacionando com o vértice “dose”, apenas uma relação é

estruturada. Em contrapartida, nos grupos temáticos do grafo de similitude de #vacinanao

isso pouquíssimas vezes ocorre, possibilitando maior entendimento da relação entre os

termos destes grupos.

Pode-se observar que nos dois grafos de similitude tem-se a presença de termos

referentes a pessoas do núcleo familiar, como: pai, mãe, filho e irmão. Contudo, a maneira

como os mesmos estão representados e interligados é diferente. No gráfico referente a

#vacinasim, por exemplo, todos os termos se encontram em um mesmo grupo temático,

enquanto no gráfico de #vacinanao eles se encontram separados em grupos temáticos

diferentes, e ainda graficamente distantes. Tal comportamento indica uma possível variação

na maneira com que os usuários do Twitter, sob os pontos de vista associados às hashtags

em questão, se referem a seus familiares com relação às questões abordadas.

6 CONCLUSÕES

A vacinação contra a COVID-19 é uma das principais estratégias de combate à

disseminação do coronavírus, responsável pela morte de milhões de pessoas ao redor do

mundo. Apesar disso, inúmeras foram as controvérsias associadas às campanhas vacinais.

Este artigo buscou apresentar um panorama analítico por meio do emprego de cartografia

de controvérsias, aplicado sobre um conjunto de dados textuais provenientes de tweets

relacionados à temática. Os resultados alcançados revelaram uma tendência de alinhamento

de discurso por parte da então comunidade apoiadora da vacina, destacada aqui pelo uso da

hashtag #vacinasim. Por outro lado, os discursos contrários se revelaram pulverizados frente

a uma diversidade de termos.

É interessante chamar a atenção para uma possibilidade de aprofundamento deste

estudo, aplicando, por exemplo, técnicas de análise de sentimento, que possibilitem uma
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melhor classificação dos dados a serem avaliados, de maneira a qualificar de forma mais

precisa as manifestações de apoio e contrárias ao processo vacinal.
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OBSERVATÓRIO DA MULHER GOIANA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE 

JORNALISMO 

 

Bella Ribeiro de Souza Andrade Machado1 

Giovana Andrade de Almeida2 

Kamilla Cristina da Cunha Santos3 

 

RESUMO 

O presente artigo visa descrever um relato de experiência como graduandas de jornalismo e 

participantes do projeto de pesquisa para a criação do Observatório da Mulher em Goiânia, uma 

parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas Públicas e a Universidade Federal de Goiás. As 

experiências relatadas, se referem ao período de 6 meses, compreendido entre fevereiro e julho de 

2022. Nesse sentido, apresentaremos uma visão da importância da criação deste Observatório e como 

tem sido a participação nesse processo, as dificuldades e as conquistas que permeiam esse meio e a 

necessidade de persistirmos nessa tarefa para obtermos os dados e as informações importantes para 

a construção de um site e uma base de dados sempre atualizada sobre as condições básicas das 

mulheres da capital. Como método de pesquisa, utilizamos o diário de pesquisa (tudo aquilo que 

fizemos no semestre); observação estruturada (pesquisador participante), análise de conteúdo em 

sites e pesquisa bibliográfica de autores que falam sobre o tema. Como resultado, apresenta-se uma 

análise do mapeamento sobre a acessibilidade e efetividade dos observatórios da mulher do Brasil a 

fim de direcionar a construção do Observatório da Mulher de Goiânia. Essa experiência na pesquisa 

tem sido de suma importância para a nossa formação em jornalismo, pois proporcionou um 

crescimento pessoal, enquanto mulheres ativistas, e profissional, como acadêmicas da área da 

comunicação. Percebemos o quanto ainda é preciso lutar pelos direitos das mulheres e que se não 

começarmos de baixo, ou seja, da pesquisa e da coleta de dados para assim ser possível conhecer a 

real situação das cidadãs de Goiânia, a luta será mais difícil ainda. Aliado a essa busca por dados, 

percebemos a imensa responsabilidade enquanto jornalistas de levarmos a informação de qualidade 

e acessível de modo que toda a sociedade seja capaz de compreender e construir seus próprios 

sentidos. 

 

                                                 
1 Graduanda do curso de Jornalismo da FIC/UFG, bolsista FUNAPE. E-mail: bella_souza@discente.ufg.br 
2 Graduanda do curso de Jornalismo da FIC/UFG, bolsista FUNAPE. E-mail: giovana.a.almeida@discente.ufg.br 
3 Orientadora do trabalho, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM/UFG) e 

bolsista Capes. E-mail: kamilla@discente.ufg.br  
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OBSERVATORY OF GOIANA WOMEN: EXPERIENCE REPORT OF JOURNALISM STUDENTS 

 

ABSTRACT  
This article aims to describe an experience report as journalism undergraduates and participants in the 

research project for the creation of the Women’s Watcher in Goiânia, Goiás, a partnership between 

the Municipal Department of Public Policies for women’s and the Federal University of Goiás. The 

reported experiences refer to the period of 6 months, between February and July 2022. In this sense, 

we will present a vision of the importance of creating this Observatory and how the participation in 

this process has been, the difficulties and achievements that permeate this environment and the need 

to persist in this task in order to obtain important data and information for the construction of a 

website and a database that is always updated on the basic conditions of women in the capital. As a 

research method, we used the research diary (everything we did in the semester); structured 

observation (participant researcher), content analysis on websites and bibliographic research of 

authors who talk about the topic. As a result, an analysis of the mapping on the accessibility and 

effectiveness of women’s watchers in Brazil is presented in order to guide the construction of the 

Women's Watcher in Goiânia. This research experience has been of paramount importance for our 

training in journalism, as it has provided personal growth, as women activists, and professional growth, 

as academics in the field of communication. We realize how much we still need to fight for women's 

rights and that if we don't start from the bottom, that is, from research and data collection so that it 

is possible to know the real situation of the citizens of Goiânia, the fight will be even more difficult. 

Allied to this search for data, we realize the immense responsibility as journalists of bringing quality 

and accessible information so that the whole society is able to understand and build its own meanings. 

 
Keywords: Women's Watchers; Training in Journalism; Participant Research; Experience report.  

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A nossa sociedade é extremamente desigual. Muitas são as pesquisas que têm 

analisado, por muitos vieses, a questão da desigualdade social, cultural, histórica, política e 

econômica entre homens e mulheres na sociedade. Entretanto, percebe-se que é comum a 

todos esses estudos que o que se entende por homem e por mulher são conceitos construídos 

socialmente e carregados de significados, instituindo papéis, designando que o homem deve 

ser o detentor do poder econômico e social, enquanto a mulher fica relegada ao lar, ao 

cuidado e à educação da prole (RUBIN, 1975; SCOTT,1995; SAFIOTTI, 2004). E esses papéis, 

que se reforçam e se autoafirmam, impactam diretamente na forma como as mulheres são 

vistas e tratadas até os dias de hoje em nossa sociedade. É por isso, que as violências 

praticadas contra as mulheres, por exemplo, continuam presentes em nosso cotidiano.  
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A falta de dados e informações mais específicas referentes às questões das mulheres 

é um projeto que foi construído há muito tempo. Todavia, ao longo dos últimos anos, têm-se 

percebido que há um esforço para quebrar com essa realidade. Muitos foram os Pactos, 

Convenções, Encontros e Leis instituídas com o intuito de ao menos diminuir essa forma de 

desigualdade. Nesse sentido, percebemos que os Observatórios das Mulheres são 

importantes fontes de informações oficiais que podem contribuir diretamente para a 

efetivação dos direitos humanos e da cidadania das mulheres, auxiliando na implantação de 

políticas públicas que visem combater a discriminação contra a mulher em suas mais variadas 

formas. 

É nesse contexto, de falta de dados e dificuldade de acesso às informações importantes 

para o desenvolvimento de políticas públicas, que surge a ideia de desenvolvimento do 

Observatório da Mulher em Goiânia, um espaço que contenha esses dados de maneira 

acessível à sociedade, para que haja o combate à toda e qualquer forma de violência de 

gênero. 

Ressaltamos que as atividades relatadas neste trabalho, referem-se à participação 

ativa da pesquisa que está sendo realizada em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais 

da UFG e a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, da Prefeitura de Goiânia, 

intitulada “Análise das bases de dados sobre situação das mulheres em Goiânia e Produção de 

Subsídios para a Criação do Observatório da Mulher”, cuja finalidade é construir um 

Observatório da Mulher de Goiânia.   

Nosso objetivo é narrar um pouco sobre a trajetória do subgrupo da comunicação nas 

atividades para o desenvolvimento deste Observatório, além de tentar demonstrar a 

importância dessa pesquisa para a nossa formação no curso de Comunicação Social - 

Jornalismo. Acreditamos que esse relato tem grande importância para a comunidade 

acadêmica e para a sociedade em geral, porque mostra as dificuldades encontradas para a 

realização de um projeto dessa dimensão. Não é tão simples como às vezes pode parecer, 

conseguir, organizar e manter atualizadas tantas informações. Percebemos que isso é um 

problema nacional ao observarmos os observatórios já existentes.  
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2 UMA ABORDAGEM DE GÊNERO E CIDADANIA PARA INICIAR O DEBATE 

Nas últimas décadas, a análise das relações de gênero foi posta em evidência e 

começou a questionar a posição que homens e mulheres ocupam na sociedade, seja no Brasil 

ou em outras partes do mundo. Desafiou-se a construção binária de feminino-masculino e 

tudo o que concerne valor a esses conceitos e passou-se a expor toda a discriminação que as 

mulheres vêm sofrendo ao longo da história e que impacta diretamente nos dias atuais.  

Foi a estudiosa Gayle Rubin que, em 1975, primeiro falou sobre o sistema 

“sexo/gênero” para explicar a opressão social vivida pelas mulheres. De acordo com a autora, 

vivemos em um sistema cujas características sexuais biológicas determinam a posição social 

das pessoas, um sistema binário que determina o que é ser homem e mulher.  Adriana Piscitelli 

(2002) e Heleieth Saffioti (2004) seguem no mesmo percurso de Rubin ao compreenderem 

que a partir da análise da sociedade por meio do conceito de gênero é possível ampliar o olhar 

sobre a realidade social e das desigualdades de gênero que nos assola até hoje.  

Joan Scott, historiadora feminista, considera que o conceito de gênero fornece um 

meio de compreender as complexas conexões entre várias formas de interação humana e 

quando se analisa a história por meio desse conceito, aí sim é possível entender “as formas 

particulares e contextualmente específicas pelas quais a política constrói o gênero e o gênero 

constrói a política” (1995, p. 89). Ou seja, ao passarmos a utilizar o gênero como um conceito 

para analisar as construções sociais fundamentadas no determinismo biológico homem 

mulher, cujos preceitos estabelecem os papéis sociais como algo natural e imutável, podemos 

analisar melhor, como o poder é articulado em nossa sociedade.  

Todavia, Flávia Biroli (2018) vai reforçar que não é somente o sistema binário que 

determina como a sociedade está articulada. É preciso considerar ainda as questões de raça, 

classe social, sexualidade e outros fatores que fazem com que tenhamos desigualdade não 

apenas entre homens e mulheres, mas também entre as próprias mulheres e entre os próprios 

homens entre si, estruturas quase imperceptíveis e naturalizadas, cujo debate não foi 

considerado pelas pensadoras citadas anteriormente para análise das desigualdades de 

gênero na sociedade.  

Tanto o sistema binarista denunciado por Rubin, Scott e Saffioti, quanto às questões 

de raça e classe social, enfatizados por Biroli, trazem à voga uma questão central: as mulheres 

vivem em desigualdade social, histórica, política e econômica em relação aos homens. Não 
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tem muito tempo, as mulheres eram consideradas incapazes de responder e decidir por si 

mesmas. O poder de decisão sobre todas as questões das mulheres, tanto no espaço público 

como no privado, foi relegado aos homens: ao pai, ao marido, ao irmão, ao padre, ao médico 

e ao jurista. E isso teve impacto direto na construção da cidadania das mulheres, ou melhor, 

na defasagem da cidadania feminina no Brasil.  

Há apenas 34 anos, com o estabelecimento da Constituição Federal brasileira (1988), 

as mulheres puderam ser consideradas capazes de exercer os seus direitos políticos, sociais e 

civis e ainda assim não conseguimos acessar de modo integral esses direitos. Foi por meio de 

muita luta e denúncia de grupos feministas que conseguimos ser consideradas “iguais perante 

à lei” aos homens. Para a socióloga Maria de Lourdes Manzini-Covre (1991) a cidadania é 

poder exercer o direito pleno à vida e para ela somente quem acessa esse direito em sua 

forma plena são os homens brancos e ricos. Os demais segmentos sociais, incluindo mulheres 

brancas e negras, trabalhadoras ou não, vivem uma “cidadania em construção” e devem lutar 

para alcançar a sua cidadania plena, para efetivar os direitos legalmente adquiridos.  

Já a historiadora Ana Maria Colling (2021), que realizou uma genealogia da cidadania 

da mulher brasileira, afirma que  

É necessário que as mentalidades se modifiquem, juntamente com a permanente 

luta das mulheres pela efetiva implementação dos dispositivos constitucionais. 

Sendo assim, a igualdade efetiva de homens e mulheres está muito além da mera 

igualdade jurídica (COLLING, 2021, p. 198).  

Ou seja, não basta apenas legislar e difundir que os direitos estão garantidos, é preciso 

uma mudança mais radical no pensamento sociocultural para se alcançar uma equidade de 

gênero na sociedade.   

No sentido de uma cidadania em construção e de mudança no pensamento 

sociocultural, somente por meio da luta organizada dos movimentos de mulheres, frente à 

negação do acesso pleno aos direitos civis, sociais e políticos, é que se poderemos alcançar 

uma cidadania completa, visto que, embora esses Direitos sejam agora garantidos em Lei, foi 

por meio de muita luta que conseguimos o direito a estudar, votar, trabalhar, divorciar, gerir 

o nosso próprio patrimônio. Todavia, ainda estamos lutando tanto para manter os nossos 

direitos adquiridos, como pelo direito de decidir integralmente sobre a nossa própria 

reprodução e pelo direito de continuarmos vivas 
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Essa realidade aponta para a necessidade de investir em políticas públicas para garantir 

o acesso das mulheres à sua cidadania plena e combater a discriminação e a desigualdade de 

gênero em nossa sociedade. E para que isso ocorra, é necessário difundir informações sobre 

a situação das mulheres no país.  

Foram necessárias a realização de muitas convenções, congressos, simpósios, escritos 

de Carta Magna, publicações de Leis com a exigência de os países realizassem práticas para 

garantir a igualdade de gênero, que se passou a observar mais de perto a questão. No Brasil, 

foi a Lei Maria da Penha, de 2006, que exigiu em sua redação que fossem publicados relatórios 

e estatísticas sobre a situação das mulheres no país. O primeiro relatório sobre o homicídio 

de mulheres no Brasil só veio à tona em 2016, onde analisou o assassinato de brasileiras entre 

as décadas de 1980 a 2010.  

Anos se passaram e, ainda hoje, é evidente, tanto para pesquisadores quanto para o 

próprio poder público, que dados sobre as mulheres são silenciados na sociedade, na mídia, 

no próprio Estado. Essa é uma herança histórica que advém tanto de uma pretensa 

neutralidade científica, onde todos os indivíduos passaram a ser representados no masculino 

– mesmo que afirmassem representar a todos e todas nas pesquisas –, quanto culmina com o 

apagamento da mulher do meio público e o encarceramento da mesma nos ambientes 

privados, onde foram relegadas a uma subalternidade social, cultural, histórica e política. Se a 

mulher era feita para o lar e não respondia por si própria, porque precisaria de dados 

específicos sobre elas?  

Todavia, atualmente há a necessidade de se ter informações específicas sobre as 

mulheres, mas não somente, e além de relatórios estatísticos, surgiram muitas iniciativas de 

criação de observatórios na última década. Ana Mouraz Lopes (2010), enfatiza que há duas 

respostas a esse fenômeno, a primeira se relaciona com a questão de accountability 

(prestações de conta) nas políticas públicas e a segunda se apresenta como “um exercício de 

multiplicidade dos olhares possíveis sobre os fenômenos sociais, que a sociedade civil e as 

suas Instituições personificam” (p. 78). Mas também pode ser uma forma de medir a 

implantação e efetividade das políticas públicas destinadas ao público “cliente” daquele 

observatório em questão.  
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3 RELATÓRIO E MÉTODO 

As produções acadêmicas são essenciais para a divulgação de resultados de pesquisas 

e compartilhamento de conhecimento para toda a sociedade e, para isso, existem diferentes 

modalidades de trabalhos. Um deles é o Relato de experiência (RE).  

Destaca-se que o RE não é, necessariamente, um relato de pesquisa acadêmica, 

contudo, trata do registro de experiências vivenciadas (LUDKE; CRUZ, 2010). Tais 

experiências podem ser, por exemplo, oriundas de pesquisas, ensino, projetos de 

extensão universitária, dentre outras. (MUSSI et al., 2021, p.62). 

 

Embora não seja considerado um relato de pesquisa científica, o relato de experiência, 

quando combinado com técnicas metodológicas existentes, atende ao rigor dos trabalhos 

científicos. Destarte, utilizaremos de técnicas etnográficas para descrever com mais rigor as 

experiências percebidas, como o diário de campo, a observação participante e análise de 

conteúdo. Utilizamos a técnica de diário de campo, conforme a pesquisa ia acontecendo, 

fazíamos nossas anotações pessoais para que pudéssemos ir registrando tudo aquilo que 

descobrimos e pesquisamos dia após dia e como nos sentíamos ao participar dessa pesquisa.   

O caderno de campo deve funcionar como um diário íntimo no qual são registrados 

inclusive os problemas de aceitação das ideias dos entrevistados, bem como toda e 

qualquer reflexão teórica decorrente de debates sobre aspectos do assunto. [...] O 

caderno de campo deve ser íntimo e o acesso a ele exclusivo de quem dirige as 

entrevistas. (MEIHY, 2005, p. 187) 

Mesmo que não tenhamos feito entrevistas, deixávamos registrado como uma espécie 

de diário íntimo, tudo que nos era passado em reuniões e debates e tudo o que nos 

acrescentava de maneira pessoal também, principalmente nossas emoções. 

Ao contrário da pesquisa feita em documentos escritos – aos quais se pode retornar, 

reler e refletir a respeito entre uma leitura e outra –, na metodologia de história oral, 

apenas o registro do teor das entrevistas não é suficiente para nos dar todas as 

respostas. É possível ouvir novamente uma gravação, ou mesmo reler sua 

transcrição. Mas apenas isso não nos dará acesso a todas as informações obtidas 

naquele momento, pois os detalhes e as emoções não ficaram ali registrados. (FAJER 

et al, 2016, p.6) 

Como participantes do grupo de pesquisa, também fizemos o uso da Observação 

Participante. 

A Observação Participante é realizada em contato direto, frequente e prolongado do 

investigador, com os atores sociais, nos seus contextos culturais, sendo o próprio 

investigador-instrumento de pesquisa. Requer a necessidade de eliminar 

deformações subjetivas para que possa haver a compreensão de fatos e de 

interações entre sujeitos em observação, no seu contexto. (BATISTA CORREIA, 2009, 

p.31) 
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Por fim, é preciso dizer que utilizamos a análise de conteúdo a partir de Laurence 

Bardin (2016). Segundo a autora, “a análise de conteúdo leva em consideração as significações 

(conteúdo), eventualmente a sua forma e a distribuição desses conteúdos e formas (índices 

formais e análise de co-ocorrência)" (BARDIN, 2016, p. 49). 

 Por tratar-se de relato de experiência, o texto será descrito, quase na íntegra, na 

primeira pessoa do plural, visto que foram experiências e observações pessoais que 

integram esses resultados. 

Este artigo trata da experiência de duas graduandas em jornalismo em um grupo de 

pesquisa durante os meses de fevereiro a julho de 2022. A maioria do trabalho foi realizado 

remotamente, com exceção de uma reunião presencial em uma sala/auditório da 

Faculdade de Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás, no final do mês de maio.  

O objetivo do grupo de pesquisa o qual integramos é realizar estudos 

circunstanciados da situação das mulheres no município de Goiânia a partir da análise das 

bases de dados municipais na área da saúde, segurança e renda/trabalho para elaboração 

de subsídios tanto para a atuação dos gestores municipais, quanto para a elaboração da 

proposta do Observatório da Mulher da capital goiana, uma base de dados sempre 

atualizada e completa que evidencie para toda a sociedade qual a realidade das mulheres 

que residem no município.  

O grupo de pesquisa geral é composto por pesquisadores de várias áreas de 

conhecimento, como estatística, educação, saúde, direitos humanos, antropologia e 

comunicação social. Para facilitar a coleta de dados, os participantes foram divididos em 

três subgrupos: 1) Subgrupo de Violência e Saúde, responsável pelo levantamento 

bibliográfico sobre violência contra mulheres em Goiânia e Goiás; 2) Subgrupo da Situação 

das Mulheres em Goiânia, responsável pelo levantamento bibliográfico sobre as mulheres 

no município, considerando renda, mercado de trabalho, escolaridade, programas sociais e 

políticas públicas voltadas para as mulheres;  e 3) Subgrupo da comunicação, responsável 

por criar e editar textos de modo acessível para serem publicados no futuro site do 

Observatório da Mulher. É sobre esse último subgrupo que nos deteremos neste trabalho. 

Durante os primeiros dois primeiros meses de trabalho, a tarefa principal no 

subgrupo 3 foi realizar um levantamento de informações através da análise de sites sobre 

cada observatório, quais dados eram disponibilizados, quais fontes utilizadas e quais 
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formatos foram mais utilizados para a divulgação das informações. Esse mapeamento foi 

feito através de instrumentos da Análise de Conteúdo fundamentada em Laurence Bardin 

(2016), para compreender melhor as questões elucidadas.  

Além disso, fizemos leituras direcionadas sobre os principais temas relacionados às 

questões de gênero, como: O machismo invisível (2006), da autora Marina Castañeda; A 

Dominação Masculina (2012), de Pierre Bourdieu; a dissertação de mestrado O Discurso 

Sobre o Feminicídio: Uma análise sobre as mudanças no discurso jornalístico de O Popular 

sobre o assassinato de mulheres após a Lei nº 13.104/15 (2020), da jornalista Kamilla 

Santos; Violência de Gênero no Brasil Atual (1994), de Heleieth Saffioti; e textos mais livres 

que abordavam as legislações, como a Lei Maria da Penha (2006), que versam sobre as 

mulheres, dentre outros textos que nos ajudaram a entender mais sobre a temática da 

pesquisa e também auxiliaram na realização das pautas que redigimos em momentos 

posteriores. 

A partir de abril a responsabilidade do subgrupo passou a ser a elaboração de alguns 

textos explicativos e institucionais sobre conceitos básicos, que farão parte do site do 

Observatório quando este for efetivado, para que a população possa ter ciência de assuntos 

importantes sobre as mulheres, mas que, por vezes, não são muito veiculados ou explicados 

pelo jornalismo. Foram textos sobre a diferença entre feminicídio e femicídio; os tipos de 

violência contra a mulher (física, moral, sexual, patrimonial e psicológica); feminicídio e suas 

tipologias; as convenções internacionais que abordam a questão da mulher; e as leis que 

abordam a proteção da mulher. 

Além destes, conforme os outros subgrupos da pesquisa iam obtendo dados a partir 

das pesquisas que realizaram, escrevemos textos com informações e números sobre a 

presença da mulher na política goiana; a mulher no mercado de trabalho em Goiânia; 

violências no município de Goiânia; projetos de e para mulheres na Câmara Municipal; e 

mulheres empreendedoras. Ao longo de todo esse tempo, participamos de reuniões tanto 

específicas do nosso subgrupo, a fim de analisar o que tínhamos produzido e o que ainda 

faltava ser feito, quanto do grupo geral da pesquisa, a fim de descobrir os avanços nas 

coletas de dados e as dificuldades encontradas.  

Todas foram feitas de modo remoto, através de plataformas online, com exceção da 

reunião do dia 27 de maio que foi presencial em um auditório da Faculdade de Ciências 
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Sociais da UFG. Nesse dia, juntamente com a coordenadora do subgrupo da comunicação, 

apresentamos um panorama geral de tudo que havíamos feito até aquele momento e 

mostramos sugestões para o site do observatório e os temas que deveriam ser abordados 

no futuro observatório. 

Por fim, nos dedicamos à escrita de um artigo científico intitulado Mapeando os 

Observatório de Mulheres no Brasil, onde relatamos como foi realizada a pesquisa 

exploratória que mapeou os Observatórios de Mulheres criados até hoje, no Brasil. Foram 

14 sites, cuja análise foi realizada por meio da Análise de Conteúdo com o objetivo de 

compreender quais eram as informações mais importantes nesses sites, quais dados 

estatísticos apresentados, com qual frequência, em quais tipos de publicação, e quais as 

fontes consultadas para obtenção dos dados.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Sejam iniciativas institucionais, públicas ou privadas, os observatórios das mulheres  

podem ser considerados instrumentos de informação que servem para difundir a condição  

cidadã da mulher, bem como para combater a desigualdade e garantir a proteção dos direitos  

humanos fundamentais desse grupo social. É a publicização de dados e informações sobre as 

questões que tangem à mulher que possibilitam estudos e o desenvolvimento de políticas 

públicas mais efetivas, garantindo o acesso das mulheres aos seus direitos básicos e  

fundamentais. Daí a importância de observatórios específicos para análise da situação das 

mulheres em diversas cidades.  

O Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), do Senado Federal, foi criado em 

2016, com as funções de  

Reunir e sistematizar as estatísticas oficiais sobre a violência contra a mulher; 

estudar a situação da violência contra a mulher; analisar e produzir relatórios a partir 

de dados oficiais e públicos; elaborar e coordenar projetos de pesquisa sobre 

políticas de prevenção e de combate à violência contra a mulher e de atendimento 

às vítimas; propor e calcular indicadores específicos; propor medidas de melhoria 

nas políticas estatais; promover estudos, pesquisas, estatísticas e outras 

informações relevantes, que levem em consideração o grau de parentesco, a 

dependência econômica e a cor ou etnia, concernentes às causas, às consequências 

e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a 

sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e para a avaliação 

periódica dos resultados das medidas adotadas; apoiar e subsidiar o trabalho da 

Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal e a Comissão Permanente Mista 

de Combate à Violência contra a Mulher; e executar outras atividades correlatas. 

(SENADO FEDERAL, 2016, p. 2).  
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Desde então, outros observatórios a respeito da situação das mulheres brasileiras 

foram criados, tanto no âmbito municipal, estadual e nacional. A análise desses observatórios 

constituiu a primeira fase do trabalho que busca coletar dados e subsídios para auxiliar na 

criação do Observatório da Mulher de Goiânia, e resultou em uma amostragem que 

compreendeu 14 observatórios que abordam especificamente a temática das mulheres. 

Destes, 13 são específicos do Brasil, e um se refere à situação das mulheres na América Latina 

como um todo. Incluiu-se este último pois ele serviu de base para a construção dos demais 

sites.  

De modo geral, observamos que todos os observatórios remontam a um único 

objetivo: combater a discriminação e a desigualdade social que ensejou milhares de mulheres 

a uma cidadania precária, ainda em construção, como diz Manzini-Covre (1991).  

Também foi possível concluir que a temática principal abordada por eles é a da 

violência contra a mulher, todavia, poucos são os que publicam textos informativos sobre as 

questões que levam a esse tipo de violência na sociedade. Nesse sentido, destacamos que só 

alcançaremos, de fato, uma redução desses números quando os diversos outros fatores forem 

considerados tão importantes quanto, como a educação, a renda, a cultura e a política.  

A partir das análises, consideramos que os Observatórios da Mulher são importantes 

instrumentos para o alcance da equidade de gênero, se bem utilizados para retirar do 

silenciamento social as informações sobre as mulheres, e as desigualdades enfrentadas. É por 

meio do conhecimento, da informação e da publicização de dados oficiais que conseguiremos 

fortalecer as mulheres e garantir o respeito à sua cidadania e aos seus direitos humanos. É a 

partir do conhecimento sobre as diferenças que podemos lutar e pedir a implantação de 

políticas públicas mais efetivas.  

É com esse intuito que o convênio da Universidade Federal de Goiás e da Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas se faz importante, na busca por subsídios para a criação de um 

Observatório da Mulher de Goiânia, cujo maior desafio do grupo geral tem sido conseguir 

dados oficiais sobre o município e firmar parcerias que se tornem fontes constantes.  

Entretanto, na perspectiva de futuras jornalistas, o que consideramos o maior desafio, 

de fato, na construção de um observatório, e que observamos na maioria dos sites analisados, 

é o modo como esses dados serão abordados e divulgados. É preciso que se leve em grau de 

importância os vários tipos de publicações que o formato digital permite, e que vá além de 
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apenas estatísticas numéricas e gráficos com porcentagens, pois, embora essenciais, não são 

suficientes. Assim, é preciso considerar a linguagem que será utilizada e o cruzamento de 

informações e pesquisas.  

É nesse sentido que buscamos direcionar a nossa atuação, ao participar da elaboração 

de um Observatório da Mulher de Goiânia, para o qual produzimos textos informativos e 

institucionais, explicativos e com linguagem acessível. Acreditamos na importância de 

incentivar discussões acerca da questão de gênero, em debates que tangenciam a 

desigualdade social, econômica, educacional, política e cultural das mulheres em relação aos 

homens.  

 

5 A IMPORTÂNCIA DESSE RELATO PARA A FORMAÇÃO EM JORNALISMO 

As atividades realizadas no âmbito desta pesquisa foram de grande aprendizado 

enquanto estudantes e futuras profissionais de comunicação, uma vez que tivemos a 

oportunidade de lidar com dados e informações sistematizados, bem como de experienciar 

na prática o processo de construção de uma plataforma que tem como cerne a informação e 

a comunicação.  

Por meio das leituras realizadas, pudemos perceber a importância dos observatórios 

da mulher enquanto uma ferramenta que possibilita a difusão de dados e informações sobre 

a condição da mulher, e o seu papel no sentido de combater a desigualdade e garantir a 

proteção dos direitos humanos fundamentais desse grupo social, consolidando sua cidadania 

plena.  

Essa percepção contribui para nossa formação em mais de um nível, visto que, antes 

de acadêmicas e profissionais da comunicação, também somos mulheres. Ao trabalhar com 

uma temática que diz respeito à nossa própria existência e identidade, experienciamos um 

processo de identificação e elucidação sobre os problemas que afligem a nós e a nossas 

semelhantes, o que aumenta a ânsia pela mudança.  

Enquanto acadêmicas e futuras jornalistas, carregamos a possibilidade e a 

oportunidade de lutar pelo fim das desigualdades e injustiças sociais que acometem o gênero 

feminino. Pesquisar a respeito do tema e trabalhar na elaboração de um observatório da 

mulher nos engrandece enquanto profissionais da comunicação porque dá sentido à nossa 
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atuação, na medida em que nosso trabalho pode colaborar para a transformação da realidade 

social.  

 

6 CONCLUSÃO  

 O relato de experiência não é um formato largamente utilizado nos trabalhos de 

humanidades e ciências sociais aplicadas, mas ao se utilizar de técnicas etnográficas, foi a 

melhor forma de contar a experiência sobre a participação na pesquisa de subsídios para a 

construção de um observatório da mulher. Enquanto uma ferramenta da pesquisa descritiva, 

o relato de experiência apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que 

abordam uma situação vivenciada no âmbito profissional ou de pesquisa. 

 No âmbito deste trabalho, relatamos a experiência da atuação no subgrupo da 

comunicação da pesquisa “Análise das bases de dados sobre situação das mulheres em 

Goiânia e Produção de Subsídios para a Criação do Observatório da Mulher”, cuja finalidade é 

construir um Observatório da Mulher de Goiânia.  

 A elaboração do relato de experiência foi possibilitada pelo diário de campo e pela 

observação participante, na medida em que fomos, simultaneamente, parte atuante e 

observadora da pesquisa, ao produzir subsídios para a construção de um observatório da 

mulher ao mesmo tempo em que acompanhamos as dificuldades enfrentadas pelos colegas 

de outras áreas.  

 Já na construção do relato, a dificuldade repousa principalmente em transformar as 

experiências em material acadêmico, visto que desde cedo somos ensinadas a nos manter, de 

certa forma, externas e separadas daquilo que estudamos. No jornalismo, a cobrança de uma 

suposta imparcialidade desconsidera que nossas produções, ainda que não façam juízo de 

valor, são inevitavelmente perpassadas por crenças, vivências e posicionamentos políticos. 

Esse fato, que pode caracterizar uma dificuldade em certos momentos, se evidenciou também 

na produção deste relato, que consequentemente influenciou a nossa formação na medida 

em que pudemos entender melhor como conciliar as duas partes: o que é extrínseco a nós, e 

o que é pessoal.  

 Nesse sentido, a ideia norteadora deste trabalho foi a de que ele possa contribuir para 

discussões e reflexões sobre a importância da disponibilização de dados e informações a 

respeito da situação das mulheres, bem como sobre os desafios enfrentados na tentativa de 
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reunir essas estatísticas, que podem servir para a elaboração de políticas públicas com 

potencial para transformar a realidade social, e no processo de torná-las acessíveis ao público 

geral. 

 Por fim, deixamos a sugestão de que se possa pensar na constituição de observatórios 

da mulher que levem em conta a importância de pensar maneiras de alcançar mudanças 

sociais, ou seja, que não se limite a apenas apresentar os números que ilustram uma realidade 

de desigualdade e injustiça social, mas que auxilie na reflexão crítica sobre a desigualdade de 

gênero na sociedade.  Além disso, enfatiza-se a necessidade de que novas pesquisas e 

programas de extensão universitária sejam desenvolvidos, e outros reforçados, em torno do 

tema, com vistas a contribuir para a elaboração de políticas públicas efetivas nesse campo. 
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GT 3 – Jornalismo e Mídias 
 

CONSUMO DO JORNAL NACIONAL, FANTÁSTICO E GLOBO REPÓRTER VIA GLOBOPLAY 

 

Marcia Daniela Pianaro Valenga1 

Graziela Soares Bianchi2 
 

RESUMO 

O streaming é uma forma de consumir produtos comunicacionais em vias de consolidação na 

sociedade brasileira, principalmente entre as classes média e alta. Estima-se que 21% do tempo de 

consumo de conteúdos audiovisuais pelos brasileiros ocorra em plataformas desse formato, ou seja, 

em que os conteúdos estão disponíveis sob demanda. Porém, os dados evidenciam que essas 

plataformas são majoritariamente ligadas a opções de entretenimento. O jornalismo ainda é 

embrionário no contexto dos streamings. Produtos jornalísticos estão presentes em um número 

reduzido de plataformas e estes, na maior parte dos casos, são reproduções do conteúdo exibido ao 

vivo em emissoras abertas ou fechadas. O Jornal Nacional (1969), telejornal exibido de segunda a 

sábado, no considerado horário nobre da televisão aberta; Fantástico (1973), revista audiovisual 

exibida no domingo à noite, e Globo Repórter (1973), programa semanal no formato de grande 

reportagem, são três dos programas de jornalismo tradicionais na Rede Globo. Dentro do Globoplay, 

plataforma do Grupo Globo e principal streaming brasileiro, o consumo desses três programas entre 

as opções de jornalismo é destaque. Nesse sentido, o artigo debate os hábitos de consumo e 

percepções dos usuários em relação a estes três programas no streaming Globoplay. Para isso, foram 

realizadas onze entrevistas  semiestruturadas, de maneira online, com usuários da plataforma que 

possuem entre 25 e 48 anos e profissões diversas. Por se caracterizar como uma investigação que tem 

como método entrevistas e contato direto com outros seres humanos, a pesquisa foi submetida e 

aprovada por Comitê de Ética. A partir da realização das entrevistas, nota-se que apesar do consumo 

ser adaptado a rotinas individuais, são identificados hábitos coletivos. Além disso, o consumo é 

relacionado a um hábito derivado da televisão ao vivo, porém, as práticas são impactadas também 

pelas possibilidades do serviço de streaming, como escolhas relacionadas a quando, como e em qual 

ritmo o produto será consumido. 
 
Palavras-chave: Globoplay; consumo; Convergência Jornalística; Jornal Nacional; Fantástico.  
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CONSUMPTION OF JORNAL NACIONAL, FANTÁSTICO AND GLOBO REPÓRTER ON 

GLOBOPLAY 

 

ABSTRACT 

Streaming is a consumption mode in the process of being consolidated in Brazilian society, especially 

among the middle and upper classes. It is estimated that 21% of the time of consumption of audiovisual 

content by Brazilians occurs on platforms of this format, that is, where the content is available on 

demand. However, the data show that these platforms are mostly linked to entertainment options. 

Journalism is still embryonic in the context of streaming. Journalistic products are present on a small 

number of platforms and these, in most cases, are reproductions of content shown live on open or 

closed broadcast television. Jornal Nacional (1969), a TV news broadcast from Monday to Saturday, 

during what is considered prime time on Brazilian open television; Fantástico (1973), an audiovisual 

magazine shown on Sunday evenings; and Globo Repórter (1973), a weekly program in the format of 

a large report, are three of the traditional journalism programs on Rede Globo. Within Globoplay, 

Grupo Globo's platform and the main Brazilian streaming service, the consumption of these three 

programs among the journalism options is highlighted. In that regard, the article discusses the 

consumption habits and perceptions of users in relation to these three programs on Globoplay 

streaming. For this, eleven semi-structured interviews were carried out, online, with users of the 

platform who are between 25 and 48 years old and work in different professions. As it is characterized 

as an investigation that has as its method interviews and direct contact with other human beings, the 

research was submitted and approved by the Ethics Committee. With the analysis of the interviews, it 

is noted that despite consumption being adapted to individual routines, collective habits are identified. 

In addition, consumption is related to a habit derived from live television, however, practices are also 

impacted by the possibilities of the streaming service, such as choices related to when, how and at 

what pace the product will be consumed. 

 
Keywords: Globoplay; consumption; Convergent Journalism; Jornal Nacional; Fantástico.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias de comunicação, que foram se tornando cada vez mais presentes a 

partir da introdução e desenvolvimento da internet no contexto das sociedades, em finais do 

século XX, provocaram mudanças na forma como diferentes produtos comunicacionais são 

consumidos. O vídeo sob demanda é um novo elemento do consumo audiovisual na 

atualidade. Dados indicam que 74% da população brasileira consome vídeos na internet 

(CETIC, 2020). Segundo o estudo Inside Video 2022, 21% do tempo dedicado ao consumo de 

vídeo pelos brasileiros ocorre nas plataformas de vídeo online (NERY, 2022). 

 As plataformas de streaming reúnem séries, filmes, novelas, documentários e 

programas jornalísticos para públicos diversos, em formato sob demanda ou ao vivo. Elas 

podem ser acessadas a partir de qualquer dispositivo de acesso, em qualquer momento, desde 

que exista conexão com a internet. As plataformas também possibilitam realizar o download 
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dos conteúdos em determinados aparelhos, sendo que eles ficam salvos em uma nuvem do 

aplicativo. 

 O streaming surgiu, e ao mesmo tempo foi moldado, pela nova necessidade de 

consumo situada no contexto da Cultura da Convergência. A expressão faz referência à 

realidade do “[...] comportamento migratório do público dos meios de comunicação, que vão 

a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam” (JENKINS, 

2009, p. 29). 

No recorte por classe socioeconômica, a classe C é quem mais consome vídeos on-

line (48%), seguido pelas classes AB (40%) e DE (12). Por idade, os adultos de 35 a 49 

anos lideram este ranking (26%), seguidos pelos menores de idade (24%) e pela faixa 

etária dos 25 aos 34 anos (18%). (NERY, 2022). 

 

 Vilches (2003) aponta que as mídias digitais possibilitam que o consumidor organize 

seu espaço e seu tempo de audiência, e não o inverso, como acontecia com os meios 

tradicionais, como a televisão e rádio, que impunham horários nas rotinas dos consumidores. 

 As plataformas de streaming se popularizaram inicialmente como entretenimento. A 

Netflix, principal referência do ramo, registra mais de 200 milhões de assinaturas em todo o 

mundo (SOBRE NETFLIX, 2021). Outros exemplos de plataformas no estilo são HBO Max, 

Amazon Prime Video e Disney Plus. Também existem plataformas brasileiras de streaming, 

como o Globoplay e Play Plus. 

 Porém, essas empresas ainda estão atreladas principalmente a produtos de 

entreterimento. “Com séries, filmes e esportes já consolidados no streaming, o telejornalismo 

se tornou a fronteira final da guerra entre as plataformas” (GAGLIONI, 2022).  

 Considerado o crescimento das plataformas de streaming como alternativa de 

reprodução de conteúdos para as empresas e de consumo para os usuários, este artigo debate 

os hábitos de consumo de três programas jornalísticos: Jornal Nacional, Fantástico e Globo 

Repórter, todos do streaming Globoplay, principal plataforma brasileira. 

 Por meio de um questionário realizado via Google Forms, difundido em redes sociais, 

entre 17 de maio e 11 de junho de 2021, foi notada uma predominância de produtos 

jornalísticos consumidos no streaming Globoplay. Cento e setenta e duas pessoas 

participaram do questionário, sendo que 69 responderam que consomem ou já consumiram 

programas de jornalismo na plataforma até o momento da pesquisa (VALENGA; BIANCHI, 

2021). 
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 Esses 69 participantes que responderam consumir jornalismo na plataforma foram 

questionados a respeito de quais produtos do gênero já haviam consumido no Globoplay, 

sendo que cada participante poderia marcar quantas opções desejasse. Cinquenta deles 

marcaram o Jornal Nacional, 44 selecionaram o Fantástico, 32 marcaram o Globo Repórter e 

30 selecionaram o Jornal Hoje. Esses foram os programas mais indicados como consumidos 

pelos respondentes no âmbito do jornalismo no Globoplay (VALENGA; BIANCHI, 2021). 

 Assim, nota-se que há uma predominância de consumo de programas que já são 

tradicionais no contexto da TV aberta da Rede Globo. O Jornal Nacional está no ar desde 1º 

de setembro de 1969. Naquele momento, o telejornal já contava com informações originárias 

de todas as emissoras parceiras, o que diluía os custos e possibilitava uma programação 

uniforme em todo país (BOLAÑO; MELO, 2021). 

O Fantástico foi ao ar pela primeira vez em 5 de agosto de 1973, e é identificado como 

uma revista eletrônica de variedades. O modelo editorial busca unir informação com 

entretenimento (Rocha; Aucar, 2011).  “Assim, a lógica das sensações e misturas entre 

realidade e ficção traduz a linha editorial do programa oferecendo ao público um cardápio 

variado de temas, que vão desde a última descoberta científica aos shows de humor” (ROCHA; 

AUCAR, 2011, p.55).  

 Já o programa Globo Repórter, foi pensado e estruturado inicialmente em 1973, a 

partir do formato documentário. Na década de 1980, foi incorporado à Central Globo de 

Jornalismo (CGJ) e passou a ter o formato de grande reportagem, seguindo o padrão “offs, 

sonoras e passagens”, mas com características ligadas ao soft news (SPINELLI, 2012). 

A partir desses contextos, são debatidos os hábitos de consumo desses programas na 

conjuntura do streaming Globoplay, a partir de onze entrevistas com consumidores de 

produtos jornalísticos na plataforma.  

 O trabalho foi estruturado em diferentes etapas. Primeiro, faz-se necessário expor 

como se dá a disponibilidade e quais são os produtos presentes dentro do Globoplay, bem 

como, as principais características da plataforma que impactam diretamente o consumo. Em 

seguida, são apresentados e justificados os métodos de pesquisa empregados ao longo da 

investigação. Após, são debatidos as principais percepções e hábitos de consumo dos usuários 

relacionados ao Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Posteriormente, são apontadas 

nossas considerações finais. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2. 1 Jornalismo no Globoplay 

 

O Globoplay, streaming nacional ligado ao Grupo Globo, foi lançado em novembro de 

2015. Porém, ele não é a primeira plataforma do grupo, anteriormente o conglomerado já 

possuiu o Globo Media Center (2004-2006), Globo Videos (2006-2012), Philos (2011-2020), 

Globo.TV+ (2012-2015) e Telecine Play3 (2012-2022). Por tanto, o Grupo Globo já possuía uma 

experiência relacionada ao mercado do streaming ao lançar o Globoplay. 

Para Barbosa e Baio (2020), a principal diferença do Globoplay com as plataformas de 

vídeo que a antecederam, além da modernização dos softwares e design, é que ele atua sob 

a lógica transmídia e os conteúdos disponíveis ultrapassam a grade televisiva. Para Souza e 

Covaleski (2020, p. 05), “[...] o Globoplay é a resposta mais eficaz para o desafio de atender a 

necessidades tão atuais do público e ainda abrir outro modelo de negócios, que já dá sinais 

de ser lucrativo”. 

Segundo a diretora de conteúdo do Globoplay, Ana Carolina Lima, em entrevista à 

Barbosa e Baio (2020), a vantagem do Globoplay em relação aos concorrentes estrangeiros é 

ser um streaming brasileiro, idealizado por um grupo de mídia criado e reconhecido na cultura 

do país e, assim, as produções e estratégias da plataforma são desenvolvidas a partir desse 

vínculo. 

A plataforma de streaming audiovisual oferece aos assinantes conteúdos originais do 

Grupo Globo, originais Globoplay e também conteúdos de outras empresas e produtoras, 

como séries e filmes estrangeiros. A plataforma disponibiliza uma parte do conteúdo de forma 

gratuita, principalmente trechos da programação, mas para ter acesso ao conteúdo completo 

é necessário pagar uma mensalidade ou anuidade, que, em janeiro de 2022, variava entre 

R$22,90 e R$69,90 no plano mensal, dependendo do pacote optado. 

Para Barbosa e Baio (2020), a combinação entre as redes broadcast e streaming das 

Organizações Globo é uma das principais características vantajosas do Globoplay, porque 

possibilita “uma maior abrangência dos produtos ofertados na plataforma e, em 

                                                 
3Em outubro de 2021 foi anunciado que o streaming seria descontinuado e os conteúdos agregados ao acervo 

do Globoplay (G1, 2021). 

755



 

 

contrapartida, uma maior profundidade dos conteúdos da grade de programação” (BARBOSA; 

BAIO, 2020, p. 06). 

Souza e Covaleski (2020) apontam que a integração entre a Rede Globo e Globoplay é 

uma estratégia de reforçar a figura hegemônica do conglomerado de mídia e empresarial ao 

qual ambos pertencem, e isso pode ser observado, por exemplo, quando ao final dos 

programas da Rede Globo é destacado que o conteúdo estará disponível no Globoplay. 

Apesar de a maior parte dos conteúdos disponíveis no Globoplay serem ligados ao 

entretenimento, também há a possibilidade de disponibilização de conteúdos jornalísticos. 

Em março de 2022, o jornalismo foi localizado de três maneiras dentro da plataforma: 1. na 

própria categoria “jornalismo”; 2. na categoria “programas locais”, através dos jornais locais 

e regionais; 3. na aba “documentários”, em produções ligadas ao jornalismo. 

Em um levantamento realizado anteriormente e relacionado à categoria “jornalismo” 

do Globoplay (BIANCHI; VALENGA, 2022, no prelo), foi observado que, apesar do Globoplay já 

produzir conteúdos originais de entretenimento e ficção, os produtos jornalísticos ainda são 

fortemente ligados aos conteúdos exibidos nos canais de TV Rede Globo e GloboNews. 

 

Quadro 1: Organização de categorias dos programas “jornalismo” do Globoplay (18 de janeiro de 

2021) 

TIPO NÚMERO DE PROGRAMAS 

Original Globo 19 

Original Globo News 13 

Quadro Fantástico  3 

Original Globoplay 1 

Fonte: BIANCHI; VALENGA, 2022, no prelo. 

 

 Ou seja, os produtos de jornalismo do Globoplay são transposições dos conteúdos 

exibidos na televisão ao vivo, com a única modificação que também estão disponíveis em 

trechos independentes. A exceção no momento do levantamento, em 18 de janeiro de 2021, 

foi o programa “Retrospectiva 2020: Edição Globoplay”, que em 5 episódios de cerca de 40 

minutos, relembra fatos que marcaram o ano (BIANCHI; VALENGA, 2022, no prelo). 
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 Nesse sentido, a observação de Barbosa e Baio (2020) de que o diferencial do 

Globoplay em relação a plataformas anteriores do Grupo Globo é que os conteúdos têm uma 

característica transmídia não se aplica ao jornalismo, como esses conteúdos, em maioria, são 

meras reproduções do conteúdo exibido ao vivo. 

 Em relação à temporalidade, os programas originais das emissoras de televisão 

pertencentes ao grupo Globo que estão em exibição na atualidade, ficam disponíveis na 

plataforma no mesmo dia que vão ao ar na televisão (CARMO; CALDAS, 2018). 

 Carmo (2021) investigou as estratégias enunciativas na disponibilização do Jornal 

Nacional no Globoplay, através da análise de edições do jornal entre os anos de 2019 e 2021. 

Segundo a autora (CARMO, 2021), o jornal não perde a atualidade ao ser disponibilizado sob 

demanda e consumido posteriormente. O que ocorre é que o conteúdo perde o efeito do “ao 

vivo”, mas os fatos permanecem atuais dentro do debate público. Da mesma forma, o 

conteúdo disponível é organizado dentro do tempo presente, através da aplicação de termos 

temporais na linguagem do jornal (CARMO, 2021). 

 Quanto às datas dos programas jornalísticos identificados na plataforma, as edições 

são tanto atuais, principalmente os que foram ao ar a partir de 2012, como programas antigos. 

O mais antigo detectado, até a realização do levantamento, em 18 de janeiro de 2021, é um 

vídeo do Globo Repórter, que foi ao ar em 03 de abril de 1973. Esses episódios antigos estão 

disponíveis de forma mais espaçada, sem uma ordem detectável e funcionam como um acervo 

da programação do Grupo Globo. Uma data que merece destaque é 30 de novembro de 2016, 

dia em que os principais jornais da rede (Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e Hora 1) 

passam a ser disponibilizados na íntegra. A partir do domingo seguinte, 04 de dezembro de 

2016, o Fantástico também se junta ao grupo (VALENGA, 2021). 

 A transposição de conteúdos também é a predominância da aba “programas locais”, 

na qual produtos jornalísticos estão presentes. Além disso, conteúdos jornalísticos também 

podem ser encontrados na aba “documentários”, porém não há uma separação entre os 

documentários jornalísticos e os que não são jornalismo (VALENGA, 2021). Ou seja, a maior 

parte dos conteúdos de jornalismo no Globoplay são ligados ao conteúdo exibido na Rede 

Globo e afiliadas. 
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2. 2 Procedimentos metodológicos 

 

 Para Vilches (2003), as mídias  digitais demandam uma ação que resulta em um papel 

ativo dos consumidores. “Os novos meios parecem impulsionar uma dinâmica radicalmente 

diferente, por generalização da demanda. Portanto, a participação nos produtos audiovisuais 

é um fato, ante a exigida recepção passiva da era da televisão” (VILCHES, 2003, p. 20). Por isso, 

para Vilches (2003), as pesquisas focadas na recepção via internet devem superar o conceito 

de audiência e consumo coletivo, para pensar as demandas dos usuários e o consumo 

individualizado. 

 Porém, apesar do protagonismo que ações individuais e ativas dos usuários ganham 

dentro de pesquisas realizadas no digital, é também necessário diferenciar atividades pessoais 

e práticas coletivas dentro do recorte proposto na investigação (MONTARDO; VALIATI, 2021). 

Uma alternativa para isso é ter “[...] um número suficiente de pessoas alocando uma 

quantidade significativa de tempo para uma atividade, e sabendo o que estão realizando [...]”  

(WARDE, 2014 apud MONTARDO; VALIATI, 2021, p. 09). Ou seja, compreender os usos 

pessoais do usuário na plataforma, como forma individualizada, e após isso, relacionar com 

outros usuários participantes da pesquisa e como os contextos individuais convergem em 

hábitos coletivos. 

Para isso, dentro de nossa investigação, realizamos onze entrevistas4 com 

consumidores de produtos jornalísticos no streaming Globoplay. A entrevista como método 

de pesquisa viabiliza que o pesquisador levante informações consistentes que lhe permitam 

descrever e compreender a realidade na qual o entrevistado está inserido, o que é mais difícil 

obter com outros instrumentos de coleta de dados (MARTINO, 2018). Assim, foi o método 

mais apropriado ao nosso objetivo de compreender hábitos de consumo no Globoplay. 

Durante as entrevistas, foi utilizado um roteiro semiestruturado, pela possibilidade de  

desenvolver ideias e tópicos paralelos ao pré-delimitado e conhecer mais profundamente o 

pensamento do entrevistado, mas sem perder o tema do centro da entrevista (MARTINO, 

2018). O roteiro foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica sobre a temática 

trabalhada e também de dados obtidos em um questionário divulgado anteriormente. 

                                                 
4 O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos. 
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Como as entrevistas ocorreram durante o período da pandemia de Covid-19 e 

recomendação de distanciamento social, todas as etapas ocorreram de maneira online, por 

meio de videoconferências, em serviço que permite gravar a conversa. 

Os onze entrevistados que participaram da pesquisa foram abordados em momentos 

distintos. Três deles participaram da fase anterior da pesquisa, realizada por meio de 

questionários online. Dois deles foram indicações de pessoas que participaram da primeira 

fase. E os outros seis foram identificados como consumidores de jornalismo no Globoplay a 

partir de comentários sobre o tema na rede social Twitter. As entrevistas foram realizadas 

entre 23 de agosto de 2021 e 14 de janeiro de 2022. 

Em relação ao perfil, os entrevistados possuem entre 25 e 48 anos, sendo que três 

deles são mulheres e o restante homens. As profissões são diversas. Dois dos entrevistados 

residem no exterior. 

Partindo das proposições de autores como Vilches (2003) e Montardo e Valiati (2021), 

no momento da análise das entrevistas, as respostas dos entrevistados foram observadas e 

aquelas semelhantes, reunidas em grupos pelas características em comum no consumo, que 

indicam um hábito coletivo.  

Durante as análises, ficou evidente o destaque de determinadas peças jornalísticas a 

partir do streaming Globoplay, bem como, características de como ocorre o consumo desses 

programas, como será exposto no próximo subtópico.  

 

2. 3 Hábitos de consumo 

 

 Similar a investigações focadas no consumo de entretenimento via streaming, a partir 

da realização das entrevistas, observou-se que o consumo de produtos jornalísticos via 

Globoplay é adaptado a contextos e rotinas individuais, devido às possibilidades 

representadas por esta modalidade, porém, foram identificados hábitos em comum entre os 

participantes. Também foi percebido que o próprio consumo de jornalismo é impactado por 

hábitos de consumo relacionados ao próprio Globoplay. 

 Na maioria dos casos, o jornalismo não é o motivador para que ocorra a assinatura do 

Globoplay. Os entrevistados relatam que os primeiros contatos com a plataforma foram 

ocasionados por produtos que têm uma popularidade, como o reality show Big Brother Brasil, 

759



 

 

os Jogos Olímpicos e as telenovelas do Grupo Globo. Porém, o jornalismo, principalmente o 

diário, é citado como um diferencial do Globoplay em relação a outros streamings disponíveis 

no país e, por isso, como uma das principais motivações para manter a assinatura da 

plataforma do Grupo Globo a longo prazo.  

 O Globoplay pode ser acessado em três suportes: nas smartTVS (televisores com 

acesso a internet), nos dispositivos móveis (como celulares e tablets) e browsers 

(computadores e notebooks). Durante as entrevistas, quando questionados a partir de qual 

suporte costumam assistir os conteúdos, o celular foi apontado pelos entrevistados como uma 

forma fácil de consumo, enquanto que a Smart TV é descrita como um hábito que remete ao 

costume de assistir a televisão broadcast. 

 O período da noite é indicado como principal momento para a assistência. Isso ocorre 

principalmente por ser o período livre dentro da rotina dos entrevistados e também pela 

programação disponível dentro desses horários. 

 Assim como durante a realização do questionário via Google Forms para descobrir 

características iniciais do consumo de jornalismo via streaming Globoplay (VALENGA; 

BIANCHI, 2021), no contexto das entrevistas houveram produtos de jornalismo em destaque, 

citados por diferentes entrevistados como consumidos na plataforma. Neste trabalho, 

reunimos três deles: Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Mesmo sendo 

considerados programas tradicionais do Grupo Globo, eles apresentam novas possibilidades 

de consumo dentro do Globoplay. 

 

2. 3. 1 Consumo tradicional 

 

Parte do movimento de escolha de quais produtos de jornalismo consumir no 

Globoplay está relacionado ao hábito de consumir esses programas em outros meios do Grupo 

Globo, especialmente no canal aberto da Rede Globo. Isso se dá, pois, como exemplificado 

anteriormente, o jornalismo da emissora tem décadas de história e esses programas se 

misturam à própria história do audiovisual brasileiro (BOLÃNO; MELO, 2021). 

É presente nas falas dos entrevistados uma descrição do jornalismo da Rede Globo 

como fazendo parte do dia a dia dos indivíduos e que apresenta um grau importante de 

credibilidade. “O Jornal Nacional eu assistia praticamente todos os dias, a não ser que eu 
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chegasse muito tarde do trabalho, às vezes acontecia, mas normalmente eu assistia” 

(Participante 8, 48 anos). “Mas eu gosto porque... Eu já gostava da programação da Globo 

normal. Acompanhava desde sempre e julgo ser, da televisão, o melhor jornalismo de TV 

aberta do Brasil. Então por isso eu sempre gostei muito” (Participante 7, 33 anos).  

Apesar do que todo mundo fala, para mim é um jornalismo... É... Confiável. Não que 

ele seja imparcial, nem totalmente isento, não tenho essa ilusão, mas eu acho que é 

uma fonte confiável, e eu gosto da forma, é.... Da forma... Tranquila como a notícia 

é passada, sem sensacionalismo, sem apelação. Eu acho que é uma forma mais 

equilibrada de transmitir entrevista, é uma forma que eu gosto. Isso no caso do 

Jornal Nacional. (Participante 8, 48 anos) 

 

Pensando de um jeito diferente, se por exemplo, é... Vamos imaginar que o SBT ou 

a Band criassem um serviço de streaming e fosse tão fácil quanto assistir a Globo.... 

É... Eu acho que eu continuaria assistindo a Globo porque é... Sei lá, porque eu tô 

acostumado, eu não acho que seja... É que eu não tenho muita comparação. Assim, 

no Brasil eu acho que o jornalismo da Globo é o melhor, é o mais bem produzido, eu 

acho, não necessariamente... É, necessariamente o mais profissional, eu acho que se 

a gente for comparar com televisão, acho que não... A Globo sempre fica na frente, 

mas... Eu acho que é mais isso, acho que é costume, não quero tirar o mérito do 

jornalismo deles, mas é bem por costume de assistir Jornal Nacional, de ter... De ficar 

informado, é... Diariamente. (Participante 11, 38 anos) 

 

No caso de produtos jornalísticos que mesclam conteúdos factuais com soft news, 

como o Fantástico e Globo Repórter, é notado que os programas têm os potenciais 

intensificados dentro do Globoplay, por terem uma temporalidade com uma validade maior 

para consumo.  

Antes de assinar o Globoplay, o Participante 6 (36 anos) buscava trechos do Fantástico no 

Youtube: “Por exemplo, eu gosto das matérias do Fantástico, né, então eu sempre pesquisava 

no YouTube” (Participante 6, 36 anos). É identificada uma tradição e nostalgia na fala daqueles 

que consomem o Fantástico, como algo que se mistura à própria história e do ato de assistir 

a televisão.  

Eu tenho 48 anos, eu vejo Fantástico desde de criança, então é... O Fantástico é 

quase que um hábito que eu assistia, desde que eu me lembre a começar a assistir 

televisão, eu lembro da musiquinha do Fantástico e assistir, então é quase que uma 

tradição, né. (Participante 8, 48 anos) 

 

E segunda-feira a gente também assiste o gravado do Fantástico. É... Então... Isso... 

Isso já faz muito tempo, antes de... De criar o hábito de assistir o Bom Dia Brasil ou 

o Jornal Nacional, isso faz alguns anos já, eu não sei porquê, acho que é meio 

saudade do Brasil, da rotina que a gente assistia Fantástico domingo à noite. 

(Participante 11, 38 anos) 
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O Globo Repórter também foi citado pelos entrevistados. Normalmente, apesar de 

estar no formato reportagem, cada episódio desse programa é guiado por somente uma 

pauta, não factual, o que facilita o consumo a longo prazo do programa. A participante 4 (29 

anos) assiste episódios que passaram anteriormente na Rede Globo do Globo Repórter que 

falam sobre temas que ela tem interesse. 

Eu acho, como posso explicar.... Quando tá ao vivo, você tá comendo por exemplo e 

acaba prestando atenção. Mas para, por exemplo, assistir alguma coisa no Globoplay 

que não tá no ar naquele momento, eu acho um pouco maçante de ficar vendo... é 

um tipo normalmente mais pesado. Tirando essa parte como falamos de Globo 

Repórter e tals. (Participante 4, 29 anos) 

 

O programa é considerado mais agradável de ser consumido em momentos de lazer: 

“A gente assiste bastante o Globo Repórter, porque é um... Um formatinho de documentário 

bem suave, bem leve, bem tranquilo, que a gente gosta de assistir” (Participante 11, 30 anos). 

Até mesmo o consumo de programas mais antigos do Globo Repórter é apontado como algo 

recorrente no período das entrevistas, inclusive como uma forma de entretenimento frente 

às restrições de novas produções no estilo causadas pela pandemia da Covid-19. 

A gente meio que ficou órfão de vlog de viagem, que a gente gostava de acompanhar, 

mas ninguém tá viajando, ninguém responsável tá viajando mais ultimamente. 

Então... É um jeito de curtir um pouco... A gente gosta mais de Globo Repórter de 

natureza, de viagem, de lugares diferentes, mas... Eu acho que é isso. (Participante 

11, 30 anos) 

 

A participante 8 (48 anos), que reside em Ontário (Canadá), região duas horas atrás do 

horário de Brasília, assiste o Jornal Nacional na programação ao vivo, por volta de 18h30min 

no horário local. 

Esse poder de escolha, de você assistir a programação que você quiser, mas ao 

mesmo tempo você conseguir assistir a programação ao vivo, é muito legal, né, 

porque dá aquela sensação que eu tinha quando eu morava ainda no Brasil, que eu 

tava assistindo aquela coisa em tempo real, acompanhando e tals. Mas ao mesmo 

tempo, se eu perder, eu sei que consigo ir lá e assistir. (Participante 8, 48 anos) 

 

Desse modo, percebe-se que três programas que são tradicionais dentro da Rede 

Globo, Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter, seguem sendo consumidos em outra 

plataforma do Grupo, o Globoplay, em grande parte, pela tradição do consumo desses 

produtos pela televisão ao vivo. 
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2. 3. 2 Novos hábitos de consumo  

 

Apesar do consumo dos programas Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter ser 

relacionado ao hábito de assistir esses produtos em momentos anteriores ao Globoplay, esse 

consumo é impactado e novos hábitos de consumo são gerados a partir das possibilidades do 

streaming. 

Esses programas são assistidos pelos consumidores em momentos diferentes dos 

períodos do ao vivo, tendo o Globoplay como um amplificador de possibilidades do momento 

de consumo. Esses consumidores não são mais guiados pelos horários da grade televisiva, mas 

fazem seus próprios horários a partir das rotinas individuais. “Foi a clássica do… [Retrospectiva 

2020 exibida no Globo Repórter] Foi uma reprise do dia 30, dia 31, que eu perdi e não consegui 

assistir. E daí eu peguei a reprise pelo Globoplay” (Participante 2, 40 anos). 

Como além dos programas na íntegra, o Globoplay também disponibiliza trechos da 

programação, uma facilidade apontada é o poder de escolha de assistir somente um conteúdo 

que tenha interesse e não o programa inteiro, agilizando o tempo de consumo e a busca por 

informações, além de conseguir encaixar esse consumo dentro da rotina pessoal de cada um. 

Depende do conteúdo. Geralmente são trechos, mas tem vezes que eu me pego 

vendo todo o Jornal Nacional do dia anterior, às vezes uma edição muito mais 

importante, algum assunto importante, às vezes eu pego para assistir inteiro. Eu vejo 

muito conteúdo de esportes... Do jornalismo esportivo, né. Mas inteiro é muito 

difícil, eu vejo mais os blocos mesmo, os trechos selecionados. (Participante 7, 31 

anos) 

 

Perdi o Jornal Nacional porque eu estava trabalhando, ou porque eu tive que sair, aí 

eu só vejo a matéria do Jornal Nacional que me interessa. Eu não assisto o programa 

todo. E isso é em relação a praticamente tudo, relacionado a jornalismo. Eu não, eu 

não vejo o Jornal ou o programa jornalístico completo, eu só vejo as matérias que 

me interessam. (Participante 10, 29 anos) 

 

Os entrevistados descrevem como positivo não precisar assistir conteúdos que não 

têm interesse até o programa exibir a informação que estava buscando. Assim, o consumo é 

agilizado e focado no que eles buscam. 

Eu cresci assistindo televisão, não sou da era da internet, eu vim a ter contato com a 

internet eu acho que já tinha 10 anos, então minha infância foi em frente à televisão, 

eu acho que é isso, minha infância foi em frente à televisão, então eu tinha um 

costume de assistir televisão e depois do streaming eu comecei a não ter paciência 

de assistir televisão. Então o Fantástico tem uma matéria que eu quero ver, mas eu 

tinha que assistir 32 matérias, 15 comerciais, até chegar na matéria. Então eu perdi 

o costume de assistir o Fantástico aos domingos, eu, ou eu tô vendo alguma outra 

coisa, ou eu saio, ou faço qualquer coisa, e normalmente eu assisto o Fantástico 
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segunda-feira e eu vejo apenas as matérias que eu quero ver. (Participante 6, 36 

anos) 

 

O consumo é feito de maneira individualizada e personalizada pelos consumidores: 

“Tipo o Fantástico fez uma matéria sobre a importância da unha de gel, eu não vou ver isso, 

porque não me interessa. Mas, aí eu vejo alguns trechos” (Participante 10, 29  anos). 

A personificação do consumo segue as preferências e momentos dos usuários. O Participante 

6 (36 anos) cita que o consumo dos produtos ocorre a partir das manchetes que chamam 

atenção nos momentos em que se está buscando conteúdos para assistir. 

Eu gostava de ver os resumos das notícias, as principais manchetes, fica bem mais 

fácil de consumir. Você tem a lista das manchetes, você vê o que quer ver e você vai 

lá e assiste aquela notícia que chama atenção, né. Porque a gente, todo mundo tem 

a sua formação ideológica, então assim, tem coisa que você quer ver só para ver que 

é aquilo mesmo e depois nem quer ver. Então pela manchete... Então assim, eu 

selecionava mais as notícias mesmo, Jornal Nacional, Jornal Hoje, ou alguns quadros 

que eu gosto do entretenimento. (Participante 6, 36 anos) 

 

Também, nas entrevistas, é presente o discurso de assistir trechos no Globoplay como 

forma de consumir alguma informação que perdeu no momento que estava passando na 

televisão ao vivo. “E eu acabo vendo muito conteúdo de telejornal que eu não consigo 

acompanhar ao vivo. Principalmente o... O... O Jornal Nacional, que é o principal, e também 

os conteúdos é... Locais, regionais né” (Participante 7, 31 anos). “Uma reportagem que eu vi 

no twitter que passou no Bom Dia Brasil e eu tinha perdido o Bom Dia Brasil e daí eu fui ver 

depois, mas isso ainda pela manhã, umas 11h da manhã eu fiz isso” (Participante 10, 29 anos). 

Se eu queria ver, por exemplo, uma matéria que foi ao ar hoje no Bom Dia Paraná, 

no meio dia, por exemplo, sobre o salvamento do litoral, e eu não vi esse trecho na 

TV porque estava almoçando. Daí eu espero ela estar disponível na plataforma e vou 

lá e assisto essa notícia. (Participante 5, 33 anos) 

 

Olha eu fiz isso uma vez só. Eu comecei a assistir na casa e terminei no carro, porque 

era uma matéria da flexibilização da quarentena e eu queria terminar de assistir e 

como tinha que levar as crianças para a escola, tava atrasado, terminei de assistir no 

carro. Mas só se eu estiver muito empenhado e quiser terminar, vou buscar pelo 

celular. O complicado é que não tem tempo. (Participante 2, 40 anos) 

 

Ao mesmo tempo que essas novas possibilidades são citadas pelos entrevistados, o 

consumo via streaming é impactado por características ligadas ao consumo broadcast, como 

a temporalidade da televisão. Há um certo receio que, ao assistir programas como o Fantástico 

ou Jornal Nacional após um período prolongado de tempo, as informações já estejam 

ultrapassadas. 
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Normalmente eu sempre vejo o Fantástico segunda-feira pela manhã, até porque, 

na minha cabeça, se eu for ver a noite, já ficou muito velho assistir as matérias do 

Fantástico, porque eu já vou ver meio que a repercussão no Twitter, eu vou ver a 

repercussão em algum telejornal que eu acabe assistindo, então normalmente eu 

costumo ver o Fantástico segunda pela manhã. (Participante 10, 29 anos) 

 

  Fica evidente que novos hábitos de consumo foram criados a partir das possibilidades 

do streaming, porém, elas são impactadas por questões intrínsecas ao próprio jornalismo, 

como a temporalidade das informações. 

  

2. 3. 3. Problemática dos comerciais 

 

  Uma questão constantemente apontada pelos entrevistados é a problemática dos 

comerciais nos trechos de jornalismo. Ao contrário de outros streamings, mesmo para os 

usuários que pagam pelo assinatura, a plataforma exibe propagandas em trechos de produtos 

de jornalismo, esporte e reality shows, o que impacta diretamente as experiências de 

assistência desses conteúdos.  

“E quando você quer uma informação rápida, aquela, aquela propaganda acaba 

interferindo muito, principalmente porque tem pouco tempo as vezes para assistir” 

(Participante 10, 29 anos). “Eu tento evitar ver vídeos avulsos, né? É... É uma propaganda do 

YouTube, 10, 15 segundos. Às vezes você tem que esperar esse tempo para ver um vídeo de 

30 segundos daquela notícia. Então não é muito vantajoso” (Participante 5, 33 anos).  

Porque eu não tenho paciência, sou um cara muito acelerado, não tenho paciência. 

Se eu puder pagar para não ver uma propaganda, eu pago. Se não... Não tenho 

paciência de ver a propaganda. Puxa também por essa velocidade, se eu já tô dentro 

da plataforma, eu quero ver o trecho do Fantástico por exemplo que eu perdi, quero 

assistir o Fantástico, eu não quero... E são propagandas longas... 30 segundos... Um 

minuto.... O problema é esse. (Participante 6, 36 anos) 

 

Essas propagandas são nos conteúdos jornalístico e de reality show geralmente, né. 

Uma série de TV e numa novela e num... E num documentário, enfim, eles não tem 

esse problema. Um filme, né. Mas jornalísticos e trechos de reality show, toda vez é 

uma propaganda. Então eu acho meio que precisa cessar isso. Vou clicar para ver 

uma reportagem de 3 minutos, eu tenho que assistir 1 minuto de propaganda. 

Parece pouco tempo, uma bobagem, mas eu acho uma coisa meio desnecessária. 

(Participante 7, 31 anos) 

 

As propagandas são citadas como motivo desencorajador na hora de consumir 

conteúdos de jornalismo no Globoplay. “Então eu acho que isso aí sim, dá uma espantada no 
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povo, porque toda hora você fica clicando, propaganda, propaganda” (Participante 7, 31 

anos). 

O participante 6 (36 anos) é o único dos entrevistados que não consome a plataforma 

Globoplay no momento da entrevista (10 de janeiro de 2022). Ele cancelou a assinatura no 

mês de outubro de 2021, dois meses após o fim dos Jogos Olímpicos, razão que o levou a 

assinar a plataforma inicialmente. O motivo do cancelamento foi o fato dos trechos dos 

programas jornalísticos, conteúdo que ele mais consumia na plataforma, terem propagandas. 

Ou seja, eu tava pagando e tinha que ver a propaganda. Eu ficava indignado. Eu dizia 

“como é que pode moça” e ela pegou e disse, não sei se é moça ou rapaz, não quero 

saber, e ela disse “a gente só passa propaganda nos trechos, na informação e no... 

jornalismo”. Era justo o que eu via. Então eu disse “ah não”. Daí foi por isso que fiquei 

desanimado e cancelei por isso, se não eu tava pagando até hoje. Porque eu assino 

várias plataformas de streaming, já que eu não uso televisão, então.... Foi por isso. 

(Participante 6, 36 anos) 

 

  Ou seja, a presença das propagandas, mesmo para os usuários que pagam 

mensalidade ou anuidade, provoca uma quebra da expectativa do consumo dinâmico e 

cômodo prometido pelos serviços de streaming, o que gera frustrações entre os 

consumidores. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumo de conteúdos via streaming pode ser considerado um hábito em fase de 

consolidação na cultura brasileira, especialmente entre as classes média e alta. Porém, o 

jornalismo ainda é um campo escassamente explorado dentro dessas plataformas. Na maior 

parte das vezes, a presença preponderante de produtos jornalísticos se dá por meio de 

documentários. 

Por outro lado, o Globoplay, principal streaming brasileiro, disponibiliza conteúdos de 

jornalismo diário e semanal para seus usuários. Esses programas não são originais do 

streaming, mas reproduções dos conteúdos exibidos em canais do Grupo Globo, como Rede 

Globo e Globo News. Além do Globoplay, há outras iniciativas que disponibilizam programas 

de jornalismo diário, como o Play Plus, streaming do Grupo Record, que também conta com 

conteúdos dos seus canais de televisão. Todavia, ainda são poucas as plataformas que têm 

conteúdos jornalísticos nos acervos. 
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Por meio de investigações (VALENGA; BIANCHI, 2021; VALENGA, 2022), observou-se 

que há um público interessado em consumir jornalismo via streaming. O principal diferencial 

apontado por consumidores do Globoplay em relação a outros streamings, incluindo as 

estrangeiras, é a presença de conteúdos jornalísticos diários e semanais dentro da plataforma. 

Três programas que têm destaque dentro do Globoplay são o Jornal Nacional, 

Fantástico e Globo Repórter. Ambos, são exibidos há décadas pela emissora Rede Globo e, por 

isso, estão consolidados dentro do audiovisual brasileiro. 

Neste artigo, a partir de onze entrevistas com consumidores de jornalismo no 

Globoplay, foi exposto como o consumo destacado desses programas dentro do Globoplay é 

descrito pelos entrevistados como um hábito e até uma nostalgia que está conectada ao 

hábito de consumir esses programas na televisão ao vivo, por meio da Rede Globo. 

Porém, apesar disso, são identificados novos hábitos de consumo pelas possibilidades 

que uma plataforma de streaming apresenta aos consumidores. O usuário pode escolher 

quando, onde e em qual ritmo irá consumir estes conteúdos. Por isso, algo apontado pelos 

entrevistados é consumir trechos dos programas em detrimento da íntegra, pela possibilidade 

de somente consumir os conteúdos que têm interesse e, assim, agilizar o ritmo deste 

consumo. 

Um empecilho citado pelos entrevistados na hora de consumir trechos de jornalismo 

é que, mesmo para os pagantes da plataforma, ainda são exibidas propagandas, o que é 

descrito como desencorajador no momento de assistência. 

Mesmo podendo escolher em qual momento irá consumir estes programas, também 

há um apontamento ligado à temporalidade dos conteúdos jornalísticos. É descrito um receio 

de caso o consumo ocorra em um tempo distante da exibição original, os conteúdos 

abordados em peças jornalísticas percam a atualidade. Isso é relacionado principalmente ao 

Jornal Nacional e Fantástico. 

Por outro lado, como o Globo Repórter trabalha uma pauta por episódio, este 

programa é entendido como podendo ser assistido a longo prazo, e foi apontado inclusive 

como uma alternativa de consumo sobre conteúdos de viagem, frente às restrições impostas 

pela pandemia de Covid-19, no momento de realização da pesquisa. 

Assim sendo, nota-se que, no caso desses três programas, Jornal Nacional, Fantástico 

e Globo Repórter, o consumo via streaming Globoplay é relacionado com o hábito de consumir 
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estes produtos na televisão ao vivo, porém, este consumo é impactado pelas novas 

possibilidades propiciadas pela plataforma do streaming. 
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O DIREITO DE SE COMUNICAR: A COMUNICAÇÃO COMO UM DISPOSITIVO DE PODER 
 

Stéphanie Karoline Araújo do Carmo1 
Ângela Teixeira de Moraes2 

 

RESUMO 
 

O direito à comunicação é um direito humano que, apesar de ser trabalhado no Programa Nacional de 
Direitos Humanos, ainda não se encontra muito claro na Constituição Federal de 1988, e isso faz com 
que não existam políticas públicas e ações efetivas que o tornem um direito garantido. Quando se fala 
de direito à comunicação, tratamos do acesso à informação e da liberdade de expressão, mas também 
das condições de produção da informação pelo próprio cidadão. Como os grandes grupos 
comunicacionais tomaram conta das produções e das narrativas de maneira verticalizada e 
hegemônica, isso fez com que os recursos estruturais sejam um dos fatores que prejudicam a intenção 
transformadora proposta em 1980 pela UNESCO. O processo foi impedido pela recusa de participação 
por parte dos Estados Unidos da América e dos países da União Europeia que perderiam sua 
centralidade no fornecimento de informação, caso houvesse uma abrangência maior de atores sociais 
na produção comunicacional. Assim, este trabalho buscou por meio de pesquisa documental e 
bibliográfica abordar os sentidos e significações que partem das discussões sobre o direito à 
comunicação desde os anos de 1970, quando o assunto passou a ser pautado. Permeando três 
documentos principais, o Relatório MacBride, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 
Constituição Federal de 1988, esta pesquisa busca também autores que analisam esse direito, 
buscando entender as dificuldades que inviabilizam a sua efetivação, a partir de categorias analíticas. 
Como resultados, foram encontrados onze sentidos principais que compõem o que se entende por 
direito à comunicação, e que o principal impeditivo se relaciona à manutenção de um poder simbólico 
alicerçado na concentração midiática brasileira e mundial. 
 
Palavras-chave: Direito à comunicação; Democracia; Cidadania; Direitos humanos; Políticas públicas.  
 
 

THE RIGHT TO COMMUNICATE: COMMUNICATION AS A POWER DEVICE 

 

ABSTRACT  
 
The right to communication is a human right that, despite being worked on in the National Human 
Rights Program, is still not very clear in the Federal Constitution of 1988, and this means that there are 
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no public policies and effective actions that make it a right. guaranteed. When we talk about the right 
to communication, we are talking about access to information and freedom of expression, but also 
about the conditions for the production of information by the citizens themselves. As the large 
communicational groups took over productions and narratives in a vertical and hegemonic way, this 
made structural resources one of the factors that undermine the transformative intention proposed 
in 1980 by UNESCO. The process was impeded by the refusal of participation by the United States of 
America and the countries of the European Union, which would lose their centrality in providing 
information, if there was a wider range of social actors in communicational production. Thus, this work 
sought, through documentary and bibliographic research, to address the meanings and meanings that 
come from the discussions on the right to communication since the 1970s, when the subject started 
to be guided. Permeating three main documents, the MacBride Report, the Universal Declaration of 
Human Rights and the Brazilian Constitution of 1988, this research also seeks authors who analyze this 
right, seeking to understand the difficulties that make its implementation unfeasible, based on 
analytical categories. As a result, eleven main meanings were found that make up what is meant by 
the right to communication, and that the main impediment is related to the maintenance of a symbolic 
power based on the Brazilian and world media concentration. 

 
Keywords: Right to communication; Democracy; Citizenship; Human rights; Public policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  Afinal, o que é o direito à comunicação e o que se discute quando esse tema vem à 

tona? Essa é a principal pergunta que nos guia nesta pesquisa, além de uma outra decorrente 

desta que busca conhecer os fatores que fazem com que esse direito não seja efetivamente 

concretizado por meio de uma política pública de comunicação, especialmente no Brasil. 

De acordo com Vannuchi (2018), o conceito de direito à comunicação, que ainda está 

sendo desenvolvido, abrange as seguintes diretrizes: (1) Garantia de instrumentos que 

promovam o intercâmbio de informação, entre emissor e receptor e vice versa, ou seja, 

fornecer apoio técnico para que quem consome os produtos de comunicação também possa 

gerar informação; (2) Acesso amplo a todos os indivíduos, grupos sociais independente de 

classe, gênero ou origem, ou seja, assegurar não somente o acesso à informação, mas a 

produção da informação, seu alcance e visibilidade a todos sem discriminação, buscando a 

equidade e horizontalidade no meio permitindo que outras narrativas não hegemônicas 

façam parte da estrutura de comunicação social; 4) Resguardo da capacidade de interação, 

cooperação e direito de influir, que sustenta os meios necessários para que mesmo quem não 

produza comunicação profissionalmente tenha o direito de interargir de forma bilateral, 

cooperar e influenciar naquilo que será produzido. 

O direito à comunicação é um conceito que se tornou internacionalmente amplificado 

em 1980 com o Relatório MacBride, documento produzido pela Comissão Internacional para 

771



 

Estudos dos Problemas da Comunicação, presidida pelo irlandês Sean MacBride, fundador da 

Anistia Internacional. O produto final desse encontro resultou no Relatório MacBride 

(UNESCO, 1980), que tratava das desigualdades no fluxo de comunicação mundial e a 

concentração da informação destinada ao público internacional por poucas agências 

originárias de países desenvolvidos. Este foi o primeiro documento validado 

internacionalmente que propunha uma análise crítica da comunicação, com suas dimensões 

históricas. e também trazia recomendações para a solução do problema (MATTELART, 2000). 

Vannuchi (2018) afirma que ainda que os processos para a concretização do direito à 

comunicação não tenham seguido em frente na época, o tema permeia outros documentos, 

legislações e constituições desde 1970, entretanto, ainda não é uma garantia constitucional 

claramente regulamentada na maioria dos países.  

No Brasil, os direitos supracitados se fazem presentes no Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-3), pela diretriz nº 22 "Garantia do direito à comunicação 

democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura em Direitos 

Humanos” (BRASIL, 2009); e na Constituição Federal de 1988 com a liberdade de informação 

no art. 5º, incisos IV, que trata da liberdade de pensamento, IX, da liberdade de expressão e 

XIV do acesso à informação e no art. 220, § 1º com liberdade de informação na comunicação 

social especificamente (BRASIL, 1988). Entretanto, todos estes documentos têm como ponto 

principal o princípio do direito à informação, e não necessariamente do direito à comunicação. 

O direito à comunicação aborda a defesa da comunicação pública, o combate à censura 

e os mecanismos de transparência que promovam um fluxo de informação mais equilibrado 

(VANNUCHI, 2018), de forma a colocar o emissor e o receptor numa posição horizontalizada 

do que diz respeito à produção da informação. 

Entretanto, a falta de importância dada ao direito à comunicação, fomenta um 

movimento de poder em torno da comunicação, inviabilizando sua efetivação. Essa estrutura 

é conceituada pelo sociólogo Bourdieu como poder simbólico. “O poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p.7-8). Este 

movimento é feito a partir dos símbolos de certas linguagens que trazem sentidos e 

representações que circulam neste meio e que contribuem para a reafirmação e reprodução 

de paradigmas, de ideias e de uma ordem social. 
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Noutras palavras, no contexto da produção de certos conteúdos comunicacionais, com 

a falta de pluralismo das diversas vozes sociais, visões de mundo parciais acabam por 

tornarem-se hegemônicos, constituindo uma força interveniente importante na proposição 

de uma limitada compreensão de mundo, e de difícil solução sem a elaboração de políticas 

públicas inclusivas. 

2 MÉTODO E ANÁLISE  

Do ponto de vista metodológico, fizemos uma pesquisa bibliográfica e documental 

com o objetivo de conhecer os elementos teóricos que constituem esse direito e também suas 

implicações dentro da organização social. Além disso, buscamos conhecer a trajetória de 

construção do conceito da comunicação enquanto direito humano, e entender as dificuldades 

e os desafios que surgem para o amplo reconhecimento e garantia desse direito.  

Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa que, como explica Alvarenga (2012), é 

utilizada em análises sociais, antropológicas, históricas e culturais, buscando ter o 

entendimento completo da problemática a partir de um contexto. 

A análise de conteúdo (AC) foi utilizada secundariamente como forma de sistematizar, 

categorizar e analisar as informações relativas ao objetivo desta pesquisa, utilizando-se das 

seguintes fontes de dados: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Relatório 

MacBride da Unesco e trabalhos científicos de diferentes autores como Moraes, Ramonet e 

Serrano (2013), Baiense e Saldanha (2017), Góes (2010), Gomes (2007), Mattelart (2000), 

Peruzzo (2007), Vannuchi (2018) e Varjão (2015). 

O estudo também tem um caráter exploratório que, segundo Gil (1999), consegue 

apresentar uma visão geral, para aproximar as pessoas de temas pouco explorados, como 

ainda é o caso do direito à comunicação. 

3 MACBRIDE, DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

Para entender o conceito contido no direito à comunicação, sua importância e 

fundamentos para a cidadania comunicacional, é preciso também entender mais 

profundamente alguns pilares básicos que estão estabelecidos nos principais documentos 

relativos a esse direito existentes hoje: o Relatório MacBride e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e a Constituição Brasileira.  
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Os documentos abordam, de forma direta e indireta, resultados, sugestões, propostas 

e caminhos que contribuem para entender a comunicação enquanto fundamento da 

cidadania e da democracia. Além de tratarem de questões como liberdade de expressão, 

identidade cultural e acesso à informação, eles também sinalizam para uma formação e um 

incentivo de uma comunicação mais independente. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento adotado e proclamado 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro de 1948. A 

carta traz trinta artigos que visam garantir os direitos fundamentais a todo ser humano, 

prezando pela sua dignidade, valor e igualdade social, política e econômica.  

No sentido dos estudos da comunicação, por meio de alguns dos artigos é possível 

pensar como é um dever dos pesquisadores da área auxiliar na garantia do direito à 

comunicação a partir dos seguintes pontos: 

Artigo 27  
1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus 
benefícios.  
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor. 
(ONU, 1948, n.p). 
 

De um ponto de vista mais instrumental, pode-se dizer que a comunicação tem 

importante papel na promoção da literatura e da ciência, mas também de fazer circular outras 

produções culturais devido à alta midiatização da sociedade. Embora esse artigo não toque 

diretamente no conceito da comunicação, ele fala da importância da produção cultural e do 

acesso a essa produção o que, nos dias atuais, prescinde de instrução de produção e difusão 

coletiva. 

De forma mais direta, temos outro artigo: 

Artigo 19 
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 
direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, 
sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de 
expressão.  (ONU, 1948, n.p). 
 

É um direito de todos difundir e receber informações, poder se expressar, opinar e não 

ser perseguido ou censurado por tal, e ao atuar profissionalmente é de responsabilidade do 

comunicador prezar pelos limites de sua expressão e entender o peso dela perante a 
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sociedade. Além disso, sendo um direito de todos receber e difundir informações, é preciso 

estabelecer um panorama onde seja possível para todos atuar de tal maneira.  

Como profissionais de comunicação, é preciso aliar o direito à liberdade de opinião e 

expressão e difundir informação ao entendimento do que é censura. O artigo 9º da Declaração 

(1948) destaca a injustificada e inaceitável repressão, prisão ou detenção, isso também deve 

ser validado ao exercício de ser comunicador no país que é amplamente censurado de diversas 

formas. “Artigo 9º Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.” (ONU, 1948, n.p). 

De acordo com o Balanço 2021 - Jornalistas presos, mortos, reféns e desaparecidos 

(2021) da ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), o número de jornalistas detidos no mundo 

por conta da profissão alcançou 488 no fim de 2021, um aumento de 20% em relação ao ano 

anterior. Já o relatório Violência Contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa do Brasil (2021) 

divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) destaca que foram 428 ataques e 

um assassinato contra jornalistas, veículos e a imprensa em geral no mesmo ano. Entre estas 

agressões estão as verbais, físicas e virtuais, censura, intimidações, ameaças, assédio judicial, 

atos de descredibilização da imprensa e até assassinatos. O número é 105,77% maior que o 

do ano anterior, quando foram listadas 208 ocorrências.  

No exercício da função, também é importante ressaltar que o comunicador não só 

deve ter sua liberdade de expressão, e de difusão da informação respeitada, como também 

deve se expressar de forma a não julgar os outros antes do seu próprio julgamento, 

independente de raça, cor, gênero ou sexualidade. Os estereótipos guiados socialmente não 

podem ser reproduzidos por comunicadores.  

Em acréscimo, Gomes (2007) afirma que cabe ao Estado abrir portas para condições 

que permitam a criação e prática de políticas públicas, no caso da comunicação, por meio da 

possibilidade de relacionamento entre a mídia, esfera política, o mercado e o público. “O 

direito da comunicação são as garantias das liberdades individuais e o direito da comunicação 

social é ter acesso às informações por meio dos veículos de massas, sem qualquer trava.” 

(GOMES, 2007, p.70). 

Já o documento MacBride, como um todo, é uma rica fonte de rumos para os estudos 

da comunicação, justamente por trazer uma perspectiva fora do fluxo tradicional de 

comunicação internacional vigente. O produto é dos anos 80, e apesar de nos últimos anos a 

internet ter permitido avanços no sentido da comunicação despolarizada, ainda há a 
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concentração da produção de conteúdo por agências de notícias e grandes oligopólios da 

comunicação. 

Apesar das questões que envolveram a falha na execução dos resultados do MacBride 

na época em que foi publicado, ele traz alguns pontos específicos e relevantes que valem o 

destaque atualmente. Um dos pontos é o acesso a fontes de informação por meio das 

tecnologias. A linha tênue entre democratização e elitização do acesso é algo fundamental 

para ser pensado justamente levando em conta a acessibilidade. 

Com os ataques aos profissionais de comunicação cada vez mais constantes, outros 

pontos cruciais do documento se referem ao exercício profissional jornalístico. Dentre os onze 

princípios básicos, tidos como fundamentais para a consolidação de uma nova ordem 

internacional da informação, estão:  

(4) pluralidade de fontes e canais de informação; liberdade de imprensa e de 
informação;  
(5) liberdade para os jornalistas e todos os profissionais nos meios de comunicação; 
(6) liberdade inseparável da responsabilidade; 
(10) respeito à identidade cultural de cada povo e ao direito de cada nação para 
informar o público internacional sobre seus interesses, aspirações e respectivos 
valores sociais e culturais. (GÓES, 2010, n.p.). 
 

É interessante que na função de formadores de posicionamentos críticos, esses pontos 

específicos do relatório, principalmente o 10º, vê-se a necessidade de respeito a identidade 

cultural e aos valores sociais de cada povo, a fim de que os discursos veiculados nos meios de 

comunicação sejam menos estereotipados. Ampliar as fontes de informação para pessoas 

não-brancas, pessoas que vão em outra perspectiva narrativa é essencial para trazer a 

informação de forma mais plural.  

O documento MacBride sugere diversas ações para a intervenção do Estado na 

amplificação e descentralização da comunicação, dentre elas, destacam-se:  

(7) preparação dos países em desenvolvimento para buscarem melhorias em suas 
próprias nações, sobretudo no que diz respeito à aquisição de equipamentos 
próprios;  
(8) capacitação de pessoal, recuperação da infraestrutura, além de tornarem os 
meios de informação e de comunicação sintonizados com suas próprias aspirações e 
necessidades;  
(11) respeito aos direitos de todos os povos para participar de intercâmbios de 
informação, baseando-se na igualdade, justiça e benefícios mútuos e, respeito aos 
direitos da coletividade, assim como de grupos étnicos e sociais, para que possam 
ter acesso às fontes de informação e participar ativamente dos fluxos de 
comunicação. (GÓES, 2010, n.p.). 
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Como sugestões para democratizar a comunicação, o Relatório MacBride trazia o 

desenvolvimento econômico como forma de garantir a disponibilidade de tecnologias 

próprias para o funcionamento das organizações midiáticas, também o desenvolvimento 

político para superar o autoritarismo, criando estruturas democráticas de poder e 

proporcionar conhecimento por meio do desenvolvimento educativo para a população ter o 

poder de consumir os produtos midiáticos, compreendê-los e aplicá-los na vida cotidiana.  

Como forma de quebrar a concentração da mídia, ele também sugere fortalecer o 

direito de resposta, e isso pode ser feito via políticas públicas. Incrementar a participação de 

leigos na produção de programas, estimular a participação da coletividade na gestão midiática 

e fomentar a comunicação alternativa, ou seja, grupos externos ao sistema padrão, minorias 

que estão desenvolvendo a sua capacidade de comunicação.  

Entendendo também a importância de contextualizar o Brasil nesse espectro, é preciso 

analisar a Constituição Federal de 1988 para entender as limitações do país em relação à 

efetivação do direito à comunicação. Apesar de ser considerada uma das mais avançadas 

constituições do mundo, o documento brasileiro ainda é vago e limitado no que diz respeito 

à comunicação. A legislação brasileira reduziu o tema à discussão da liberdade de expressão 

e ao direito à informação. 

Considerando o Capítulo V, parágrafo 220 (BRASIL, 1988) como o preponderante 

dentro do documento oficial brasileiro nas determinações relativas ao tema, alguns pontos 

são trabalhados, como: a liberdade de expressão, a censura, o direito de resposta, a regulação 

etária, bem como a proteção a produtos e publicidade enganosa ou danosa. Mas, além deste 

parágrafo em específico, voltado à comunicação, nós também temos nos documentos o Artigo 

5º, inciso IV; Artigo 21, inciso XVI; Artigo 221 e 227. Os quatro pontos também abordam os 

direitos do cidadão e deveres do Estado relativos ao conteúdo de comunicação veiculado nas 

concessões públicas de TV e rádio e em outras produções em geral. 

Artigo 5º, inciso IV: 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 
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XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional. (BRASIL, 1988, n.p). 

 
É possível observar que os conceitos, direitos garantidos e deveres exigidos se voltam, 

na maioria das vezes, a uma verticalização, onde para a audiência é permitida corrigir e exigir 

demandas para os produtores de conteúdo de comunicação, mas não é mencionado o direito 

de produzir esses conteúdos. Além disso, não há, de forma efetiva, nada que sugira uma 

política de implementação das condições de produção de conteúdos, no que diz respeito à 

estrutura física, incentivos fiscais ou qualquer política de incentivo. 

4 DOS SENTIDOS QUE EMERGEM O DIREITO À COMUNICAÇÃO 

A análise dos documentos já nos deu uma boa ideia do que se pensa atualmente como 

direito à comunicação. Vamos inserir, agora, o resultados das leituras bibliográficas que 

acrescentam olhares e perspectivas à análise documental. Para tanto, dividimos o texto em 

subitens que foram extraídos das categorias inferidas pelas pesquisadoras. 

4.1 CONCENTRAÇÃO MIDIÁTICA 

Apesar de a concentração midiática ser proibida constitucionalmente pelo Art 220, da 

Constituição Federal Brasileira “5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio” (BRASIL, 1988, n.p), no Brasil, a 

pesquisa de Monitoramento da Propriedade da Mídia (MOM), realizada pelas ONGs 

brasileiras Intervozes e a Repórteres Sem Fronteiras lista 50 veículos de mídia com maior 

audiência do ano de 2017, dentre estes, vinte e seis dos veículos são controlados por apenas 

cinco famílias3.  

Não  nos  parece  coincidência,  portanto,  que  o  país  com  uma  alta  concentração 
midiática  seja  o  mesmo  que  concentra  altos  índices  de  violação  a  outros  
direitos fundamentais. Na última Revisão Periódica Universal da ONU, realizada em 
maio, em Genebra, o governo brasileiro recebeu centenas de recomendações dos 
países-membros para  que  tome  medidas  contra  violações  cometidas  no  país,  
em  especial  contra  povos indígenas, defensores de Direitos Humanos, populações 
pobres e encarcerados. (BAIENSE; SALDANHA, 2017, p.3). 

 

No mundo, Góes (2010) traz uma análise que debate a oligopolização das indústrias de 

informação a partir das agências de notícia que produzem, vendem e distribuem as 

informações que vão circular no mundo inteiro. O maior problema é que as principais agências 

                                                 
3 Família Marinho, Macedo, Saad, Abravanel, Frias e Mesquita. Informação retirada do Media Ownership Monitor 
Brasil 2017. Disponível em: <https://brazil.mom-gmr.org/br/proprietarios/pessoas/> Acesso em: 26 ago. 2022. 
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de notícias que atuam no jornalismo internacional, especialmente, vem do norte global, o que 

faz com que haja um verticalização da comunicação e uma falta de diversidade no que diz 

respeito às informações que são levadas.  

Em sua análise sobre o cruzamento da economia política das agências de notícias e 
a troca de informações no ciberespaço entre 2001 e 2006, Paterson (2006) concluiu 
que as notícias online têm repetido as desigualdades ou limitações do jornalismo 
internacional produzido pela mídia tradicional, havendo pouca diversidade de 
informação na web, apesar do senso comum esperar o contrário. (...)Nos últimos 
anos, o fluxo de notícias internacionais tem aumentado aparentemente a 
diversidade do conteúdo original, mas na realidade tem diminuído ou permanecido 
estático. (GÓES, 2010, n.p.). 

 

O monopólio da informação, além de impedir que certos assuntos cheguem a uma 

maior proporção, também direcionam a forma como eles vão chegar, de maneira a 

homogeneizar a mensagem, como é o caso das agências como AFP, AP e Reuters que 

dominam o mercado internacional ao publicarem suas matérias em milhares de outros 

veículos espalhados pelo mundo. 

O jornalista e sociólogo Ramonet (2013) aborda a ideia de que os oligopólios que 

formam a excessiva concentração dos veículos de comunicação não partem de um interesse 

financeiro, visto que diversas mídias, como os jornais impressos, não geram mais tanto 

recurso. As pessoas que controlam as mídias nacionais e internacionais são famílias abastadas 

financeiramente, o suficiente para fazer tais investimentos com o objetivo de influência e 

controle ideológico, o que retorna a questão do poder simbólico elaborado por Bourdieu 

(1989). 

Portanto, hoje em dia os grupos midiáticos estão se comportando, segundo o 
conceito de Louis Althusser, como ferramenta ideológica da globalização. Em termos 
gerais, o que eles dizem sobre esse assunto? Que isso é muito bom para nós. Você 
perdeu seu trabalho, não dispõe mais de serviços públicos, cortaram sua pensão, 
complicam sua aposentadoria e fazem você trabalhar mais… mas isso é muito bom! 
É excelente! Todos os meios de comunicação nos repetem isso constantemente. 
(RAMONET, 2013, p.60). 

 
Com isso, é possível compreender o impacto da concentração midiática tem tido e os 

seus efeitos negativos para a efetivação do direito à comunicação. Além de manter o fluxo 

comunicacional verticalizado, a monopolização limita as garantias de respeito aos direitos 

humanos e as diferentes narrativas que correspondem à diversidade de vozes que dominam 

não só o Brasil, mas o mundo. 
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4.2 FLUXO COMUNICACIONAL E A HORIZONTALIDADE NA COMUNICAÇÃO 

 
Gomes (2007) destaca os estudos do holandês Hamelink, a partir de três direitos: (1º) 

liberdade de expressão, ligada à disseminação; (2º) o acesso à informação, ligado a consulta; 

(3º) a proteção à privacidade, correlata ao registro, e o (4º) tão esquecido e ignorado, está o 

Direito à Comunicação, focada na conversação, nos vieses do emissor e receptor no mesmo 

patamar de diálogo e acessibilidade. 

A partir do entendimento da concentração midiática é possível compreender porque 

a comunicação das mídias tradicionais do mundo é feita em ‘mão única’, o que faz com que 

esse ‘diálogo’ trabalhado por Hamelink não seja de fato concretizado. Este é um dos pontos 

principais destacados no Relatório MacBride (1980), o desequilíbrio existente nos fluxos de 

comunicação.  

De acordo com o documento, o fluxo de informações vai do sentido do Norte para o 

Sul e do Oeste para Leste, indicando as desigualdades em relação à pobreza e a ideologia 

(GÓES, 2010). Ou seja, os desequilíbrios estruturais, que incluem o domínio de novas 

tecnologias e o poderio político, financeiro e histórico, criaram uma exclusão midiática de 

grupos, comunidades, povos e regiões que impedem que países mais pobres tenham suas 

próprias versões de acontecimentos locais realçados na mídia internacional.  

Da mesma forma funciona com os veículos tradicionais que se estabeleceram 

empresarialmente no Brasil. Os veículos do eixo Rio-São Paulo pautam o que é tema de 

relevância nacional por serem responsáveis pelos veículos de maior audiência, fazendo assim 

com que narrativas que acontecem em regiões como do Norte e Nordeste, ou não sejam 

ouvidas, ou ganhem um viés de leitura carregado de uma visão hegemonicamente 

estigmatizada e que reproduzem o status quo. 

O processo que deveria ser uma via de mão dupla como sugere o próprio termo 

comunicação, compromete o direito de informar, de estar informado, de dialogar com as 

pessoas, e ter o livre e equilibrado fluxo de informações entre as nações. “Garantir que o 

público faça sua voz ser ouvida e tenha seus desejos satisfeitos implica trazer o espírito da 

democracia para dentro das comunicações” (UNESCO, 1980, p.166), mas isto não ocorre 

devido ao interesse ideológico existente nas narrativas.  
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Dênis de Moraes (2013) afirma que as diretivas tomadas pelas grandes agências 

transnacionais respondem ao capitalismo, e por isso mantém agendas e propagação de 

informações neutras e silenciadoras. 

Desde então, privilegiam agendas convenientes aos países desenvolvidos – onde 
ficam suas sedes –, aos agentes econômicos globais e às elites hegemônicas. 
Decidem que acontecimentos devem ser relatados e conhecidos, funcionando, 
muitas vezes, como canais universalizadores de valores e mentalidades que 
reproduzem o status quo, ao mesmo tempo em que neutralizam questionamentos 
e silenciam antagonismos. (MORAES, 2013, p.106). 
 

Mas o autor também traz a contraposição a este movimento, as agências e veículos de 

comunicação alternativos, movimento conhecido como jornalismo independente. Veículos 

como Marco Zero Conteúdo, Mídia Ninja, Favela em Pauta e Alma Preta Jornalismo que 

utilizam da internet como uma forma de exercer o direito à comunicação e criam uma contra 

narrativa que aumenta a pluralidade de canais de informação, fontes e ideias,  permitem que 

regiões e grupos marginalizados ou silenciados exerçam seu direito humano de produzir uma 

narrativa crítica e não-hegemônica. 

No lado oposto, as agências alternativas inserem-se entre os segmentos da 
sociedade civil que reclamam um sistema de comunicação pluralista, opondo-se à 
centralização das informações em torno de um número reduzido de corporações e 
dinastias familiares. Significa entender a comunicação como bem comum e direito 
humano, que não pode ser apropriado nem distorcido pelas ambições mercantis de 
grupos econômicos e pretensões particulares. (MORAES, 2013, p.107). 

 

Porém é importante salientar que nem todos conseguem acesso aos recursos para 

produzir a comunicação com a mesma facilidade. A exclusão digital é um problema 

preponderante que não permite que a mídia alternativa tenha o mesmo alcance que uma 

mídia tradicional ou seja efetuada por todos, assim como as concessões públicas de TV e rádio 

têm sido uma moeda de troca política que limita quem tem acesso a esse recurso no país. 

4.3 RECURSOS DE COMUNICAÇÃO E A EXCLUSÃO DIGITAL 

O relatório MacBride premuniu a ideia de que com novas tecnologias o avanço do 

direito à comunicação também viria, visto que a partir de novas ferramentas haveria maior 

democratização da comunicação e, consequentemente, maior diversidade de conteúdos. 

Entretanto, os anos se passaram e, apesar da melhora significativa nesse aspecto, não 

podemos dizer que necessariamente a internet tornou a comunicação suficientemente 

democrática, visto que ela não chegou a todos e em todos os lugares (GÓES, 2010). 
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A pesquisa TIC Domicílios 2021, realizada pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil 

(CGI.br), mostra que 61% dos domicílios do país possuem conexão à rede por cabo ou fibra 

óptica, mas há uma diferença quando se trata das regiões Norte e Nordeste, onde a conexão 

por cabo ou fibra é menor, 53% e 54% respectivamente, sendo que no Norte a maior parte 

dos domicílios utilizam os dados móveis para se conectar. 

Como reconhece Gohn (2003), os recursos tecnológicos são as grandes armas 
estratégicas utilizadas na organização e mobilização do movimento e a Internet tem 
sido o principal instrumento de comunicação na elaboração de suas agendas. O uso 
das tecnologias de comunicação e informação complementa e aumenta as 
oportunidades para a construção do conhecimento e a ação política direta. (GÓES, 
2010, n.p). 
 

 Mesmo com os avanços das técnicas digitais de informação e comunicação, ainda 

parece inviável para a grande indústria da comunicação incluir a discussão do direito à 

comunicação e pensar de fato em formas de garantir que a população em uma linha geral 

tenha o acesso à fala e consigam contribuir com a construção da informação. 

4.4 PLURALIDADE DE FONTES, CANAIS DE INFORMAÇÃO E LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS 

Ligada diretamente ao monopólio da comunicação, a falta de diversidade na 

comunicação é uma consequência do que se tornou a informação: uma peça crucial do 

capitalismo, um produto. É o discurso hegemônico versus o contra hegemônico que não 

circulam de forma proporcional e em iguais condições de produção. 

A pluralidade de fontes, de canais, de ideias é uma mão forte na garantia dos direitos 

humanos e da democracia dentro da comunicação, e conforme Ramonet (2013), é um dever 

do Estado garantir a participação nos meios de comunicação, assim como acontece em outros 

serviços de educação e saúde. Mas ainda não é uma realidade, visto que os interesses de 

controle de mídia também perpassam a política. 

A pluralidade nesses veículos é cada vez menor e, como é de se esperar, eles 
defendem os interesses de seus donos, que são grandes grupos financeiros e 
industriais. Isso provoca uma crise no quarto poder, pois sua missão histórica, que 
consistia em criar uma opinião pública com senso crítico e capacidade de 
participação ativa no debate democrático, não pode mais ser cumprida. Pelo 
contrário, a mídia procura domesticar a sociedade e evitar qualquer questionamento 
ao sistema dominante. (RAMONET, 2013, p.96). 
 

O impacto dessa formatação para grupos minoritários e temáticas que não são 

abordadas na grande mídia pode ser uma explicação para a origem e o desenvolvimento da 

comunicação compartilhada, comunitária e popular. As três formas de se comunicar, apesar 
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da visão negativa que recebem pela vulgarização do que vem a ser ‘comunitário’ e ‘popular’ 

tidos como esteticamente inferiores. Elas fazem parte de um local de fala que comunidades, 

povos e movimentos sociais encontraram para exercer a cidadania dentro da comunicação, e 

o fazem prezando as demandas que a comunicação tradicional não faz questão (PERUZZO, 

2007). Entretanto, essas mídias não possuem grande alcance, nem apoio estatal, o que 

retorna novamente para a necessidade de o Estado fortalecer o direito à comunicação por 

meio de políticas públicas que fomentem a participação popular. 

Apesar do foco dado em pluralidade de fontes e canais, a falta de diversidade traz 

como consequência a restrição de conteúdo em diversos sentidos, que é o que destaca 

Mattelart (2009, p.43). 

Os direitos da Comunicação não incluem apenas a comunicação na esfera pública 
(...)Eles abrangem a produção e o compartilhamento de conhecimentos; os direitos 
civis, como a privacidade; os direitos culturais, como a diversidade linguística. Diante 
da concepção restritiva de reduzir a diversidade àquela de uma oferta supostamente 
auto-regulamentada pelo mercado, defendemos que não pode haver diversidade 
sem a diversidade de atores, fontes da criação e conteúdos de conhecimento, assim 
como de expressões culturais e midiáticas. 
 

A partir disso, é possível compreender de onde vem a falta de representatividade no 

discurso que faz com que tantas violações aos direitos humanos sejam feitas na comunicação, 

principalmente no que diz respeito a violações de direitos contra grupos vulneráveis, como 

mulheres, negros, crianças, adolescentes em geral e, especificamente, adolescentes em 

conflito com a lei (VARJÃO, 2015). 

4.5 DIREITO À INFORMAÇÃO 

O direito à informação, liberdade de opinião e liberdade de expressão são conceitos 

anteriores que trouxeram o direito à comunicação à tona e, como já mostrado no decorrer 

deste trabalho, são termos trabalhados em documentos legais. Apesar de tão importante 

quanto, eles não têm sido suficientes para suprir todas as necessidades da população relativas 

à comunicação e o desenvolvimento do direito à comunicação surge deste lugar.  

A liberdade de opinião e expressão contida na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos não basta. Ela ressalta mais o conteúdo da comunicação do que o processo 
de comunicação e sugere um fluxo unidirecional do transmissor ao receptor da 
comunicação. Formulações ulteriores, tais como “livre fluxo de informação” e o 
“livre e equilibrado fluxo de informação” se enredaram em considerações 
ideológicas e frustraram-se os esforços para defini-las. [...] O conceito do direito de 
comunicar oferece a possibilidade de pôr fim ao impasse.(...) Enfatiza o processo de 
comunicar mais do que o conteúdo da mensagem. Implica participação. Sugere uma 
transferência interativa de informação. E, subjacente ao conceito, há uma sugestão 
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ética e humanitária sobre a responsabilidade de assegurar uma distribuição global 
mais justa dos recursos necessários para que a comunicação se torne possível. 
(FISHER, 1982, p. 15-16 apud VANNUCHI, 2018, p. 171-172). 

 

Mesmo com esse entendimento, essas abordagens se encontram mais avançadas no 

papel e nas ideias do que na execução. Prova disso é que o acesso à informação garantido por 

lei ainda está distante da realidade. Os desertos de notícia ainda fazem parte da realidade 

brasileira em altos níveis, principalmente em regiões como o Norte e o Centro-Oeste. O Atlas 

da Notícia (2022) feito pelo Projor – Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, destaca 

que, atualmente, no Brasil, 2.968 cidades se encontram nessas condições e nelas vivem 29,3 

milhões de pessoas, o que corresponde a 13,8% da população brasileira. Além disso, o acesso 

à internet, que permite com que muitas pessoas tenham essa proximidade com a 

transparência pública e também a outros veículos de comunicação não-convencionais não é 

abrangido a todos, como destacado no tópico de exclusão digital.  

Estamos diante de um novo desafio: encontrar um método para que os cidadãos 
possam recuperar seu direito à informação através do Estado, de quem precisamos 
exigir o cumprimento de seu dever de garanti-lo. Nós, cidadãos, devemos dar poder 
a esse Estado, e ele, por sua vez, deve nos dar controle. Essa é a verdadeira liberdade 
de imprensa numa democracia (SERRANO, 2013, p.81).  

 

Algumas coisas já foram feitas pelo direito à informação, como portais da 

transparência governamentais  e a Lei de Acesso à Informação (LAI), por exemplo, mas ainda 

há muito o que se trabalhar em prol de tornar essas questões ainda mais amplas e populares 

de forma a chegar a todos de maneira igualitária e isso é uma garantia que tanto o Estado 

deve dar, como nós, cidadãos, devemos cobrar sem menosprezar a importância dessa 

demanda social. 

4.6 DIREITOS E RECONHECIMENTO 

A necessidade de se criar um diálogo entre a comunicação e os direitos humanos se 

faz primordial para que a teoria e a prática passem a fazer parte do mesmo processo, e não 

de forma desvinculadas. O direito humano não pode vir a ser apenas um objeto de estudo da 

comunicação, como se esta última fosse um mero instrumento, porque a comunicação precisa 

ser vista também como direito (GOMES, 2007).  

A presença difusa do conceito em diversos documentos oficiais de direitos humanos 

não é suficiente. A partir do momento em que se garante à população o direito de ser emissor 

da informação também se entende que eles integram a rede de comunicação como pessoas 
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que devem ter seus direitos respeitados, principalmente no que diz respeito às violações dos 

direitos humanos na mídia, seja do direito à privacidade, o crime de injúria ou difamação, ou 

a exploração da imagem de crianças e vulneráveis (VANNUCHI, 2018).  

Enquanto os profissionais de comunicação apenas analisarem a violação de direitos no 

que diz respeito à outras categorias, e não há própria categoria, e também não entender que 

o direito de fala e formação de informação também fazem parte do direito comunicacional e 

do direito humano a troca responsável e condizente de informação, será inviável fazer com 

que se vá além na produção de políticas públicas que fomentem a garantia desse direito que 

terá que ser compreendido tanto pelos cidadãos quanto pelos veículos e profissionais de 

comunicação. 

4.7 GLOBALIZAÇÃO E NEUTRALIZAÇÃO CULTURAL 

Mattelart (2018) aborda algumas questões que trazem uma dinâmica reflexiva acerca 

da emancipação do cidadão dentro da comunicação, como a globalização cultural e 

econômica. Para ele, a falta de questionamentos sobre as relações culturais, de comunicação 

e democracia durante o processo de globalização permitiram que a lógica neoliberal do 

mercado se apoderasse da comunicação, fomentando conglomerados e criando uma ideia de 

que o mercado da comunicação é capaz de se autorregular, quando na verdade isto apenas 

suprime a diversidade cultural e neutraliza as possíveis propostas de regulação por meio de 

políticas públicas. 

A carência de estudos sobre o processo de concentração da mídia – mas também de 
seu conteúdo, ou melhor, a ideologia que transportam – contrasta com a rápida 
expansão dos estudos etnográficos de recepção de produtos midiáticos e culturais. 
A convergência ocorreu entre o olhar culturalista celebrando a liberdade do receptor 
e do dogma neoliberal sobre a soberania dos consumidores em um mercado 
entregue ao livre comércio. Ambos contribuíram para legitimar uma representação 
neopopulista do mercado, como um espaço independente dos condicionantes sócio-
políticos. (MATTELART, 2018, p.40). 
 

A falta de diversidade cultural na mídia é uma consequência da monopolização desses 

meios e também Da falta de uma regulação que defenda as mídias alternativas, comunitárias 

e populares. A subalternidade do Estado perante os oligopólios de comunicação o tornou 

facilmente manipulável e atado à falta de ações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os elementos teóricos que caracterizam o direito à comunicação nos mostram que os 

as estruturas políticas e econômicas fomentam as desigualdades de acesso a esse direito e, 

consequentemente, aumentam as violações aos direitos humanos. A partir deste trabalho foi 

possível compreender e avançar no que diz à amplitude dos sentidos que envolvem a questão, 

bem como os principais fatores que dificultam o reconhecimento e a garantia desse direito 

Os documentos tratados abordam os princípios básicos que devem ser levados em 

consideração para tornar este direito amplo, enquanto a bibliografia adicional trouxe as 

análises mais aprofundadas e críticas. O que entendemos a partir disso, é que a comunicação 

ainda vem a ser um dispositivo de poder e controle e está nas mãos de poucos, mas potentes 

conglomerados, fazendo com que a concentração iniba o potencial pragmático contido no 

conceito 

Apesar de a maioria das críticas serem direcionadas à comunicação que envolve mídias 

tradicionais, verificamos que também as novas tecnologias, a princípio mais democráticas e 

mais acessíveis, ainda não concretizaram o sonho de uma comunicação mais ampla, devido à 

dificuldade de acesso por parte de certos grupos sociais. Isso, segundo os autores, só poderá 

ser modificado com políticas públicas robustas, o que nos leva a reconhecer a importância do 

Estado nesse processo. 
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GT 5 – Relações Públicas e Mídias

O Simbolismo da Imagem: Um Diálogo Possível entre Semiótica e Imaginário

Marília Sabino1

Lutiana Casaroli2

RESUMO

A imagem é uma forma de representação que cumpre um papel essencial desde o princípio da
história humana. Ela é importante como forma de experienciarmos o mundo, transmitirmos
mensagens e sentidos e simbolizarmos os significados mais profundos que conseguimos imaginar.
Entende-se a imagem como constituída de uma parte material sígnica, alvo dos estudos Semiótica, e
uma parte que pode carregar sentidos simbólicos fundamentados em nosso imaginário. Esta pesquisa
objetiva buscar uma conexão entre os estudos da face sígnica e material da imagem, segundo a
Semiótica, e sua face simbólica e imaginária, analisando o simbolismo dos elementos da comunicação
visual propostos por Donis Dondis (2003) segundo os princípios da Teoria Geral do Imaginário de
Gilbert Durand (2012). A pesquisa, que é de escopo qualitativo, bibliográfico e exploratório, utiliza o
método da revisão bibliográfica para coletar informações teóricas da corrente semiótica e da corrente
antropológica do simbolismo e do imaginário e, em seguida, cruzar tais conhecimentos, obtendo uma
nova perspectiva teórica. Como resultado do presente trabalho, foi observada a existência de uma
relação entre os significados carregados pelos elementos constituintes da imagem, mais
especificamente, o ponto, as linhas e as formas, segundo a semiótica e segundo os estudos do
simbolismo e do imaginário. Também foi notado que cada um destes elementos possui ligação com
os princípios da simbologia das três estruturas antropológicas do imaginário: o ponto possui sentidos
correspondentes às estruturas heroica, mística e sintética; a linha reta, adequa-se à simbólica heroica;
a linha curva é apropriada às estruturas mística e sintética, assim como o círculo, que concluímos ser
um símbolo noturno por excelência; o quadrado pode adequar-se a simbolismos tanto heroicos
quanto místicos e o triângulo pode significar tanto princípios heroicos quanto sintéticos. Assim,
percebemos que os elementos constituintes da imagem física, como o ponto, a linha e a forma,
possuem sentidos diretamente relacionados ao simbolismo promovido pelo imaginário humano,
sendo que determinada manifestação de um elemento será privilegiado por uma ou outra categoria
deste imaginário.

Palavras-chave: Comunicação Visual; Semiótica; Imaginário; Simbolismo.
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THE SYMBOLISM OF THE IMAGE: A POSSIBLE DIALOGUE BETWEEN SEMIOTICS AND

IMAGINARY

ABSTRACT

The image is a form of representation that has played an essential role since the beginning of
human history. It is important as a way of experiencing the world, conveying messages and
symbolizing the deepest meanings we can imagine. The image is understood as consisting of
a sign material part, target of Semiotics studies, and a part that can carry symbolic meanings
based on our imaginary. This research aims to seek a connection between the studies of the
signic and material face of the image, according to Semiotics, and its symbolic and imaginary
face, analyzing the symbolism of the elements of visual communication proposed by Donis
Dondis (2003) according to the principles of the General Theory of Imaginary by Gilbert
Durand (2012). The research, which has a qualitative, bibliographic and exploratory scope,
uses the method of bibliographic review to collect theoretical information from the semiotic
current and from the anthropological current of symbolism and the imaginary and then cross
such knowledge, obtaining a new theoretical perspective. As a result of the present work, it
was observed the existence of a relationship between the meanings carried by the
constituent elements of the image, more specifically, the point, lines and shapes, according
to semiotics and according to the studies of symbolism and the imaginary. It was also noted
that each of these elements is linked to the principles of symbology of the three
anthropological structures of the imaginary: the point has meanings corresponding to heroic,
mystical and synthetic structures; the straight line fits the heroic symbolism; the curved line
is appropriate for mystical and synthetic structures, as is the circle, which we conclude to be
a nocturnal symbol par excellence; the square can suit both heroic and mystical symbolism,
and the triangle can signify both heroic and synthetic principles. Thus, we perceive that the
constituent elements of the physical image, such as the point, the line and the shape, have
meanings directly related to the symbolism promoted by the human imaginary, and a certain
manifestation of an element will be privileged by one or another category of this imaginary.

Keywords: Visual Communication; Semiotics; Imaginary; Symbolism.

1 INTRODUÇÃO

As imagens são elementos importantes na comunicação e no imaginário humanos. O

ditado de que uma imagem vale mais que mil palavras é diariamente confirmado numa era

onde a comunicação visual nos estimula constantemente. Entende-se que um bom
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comunicador deve reconhecer a importância do uso coerente das imagens e das

possibilidades de significação que elas agregam. Os sentidos que os elementos visuais que

formam a face tangível da imagem empreendem, como ponto, linha e forma, são estudados

por ciências como a Semiótica em sua característica sígnica. Porém, acredita-se, aqui, ser

possível analisar as imagens e seus elementos constituintes enquanto símbolos — o processo

de simbolização de uma imagem pode ser muito mais complexo e profundo do que se

espera, envolvendo princípios psicológicos, antropológicos e cosmológicos em sua dinâmica.

Para isso, fundamentamo-nos na Teoria Geral do Imaginário humano proposta por Gilbert

Durand (2012), que tem o imaginário como base de qualquer capital pensado humano e que

entende o processo imaginativo como originário de um processo biopsicossocial.

Este trabalho tem como objetivo geral propor um diálogo teórico entre a Teoria do

Imaginário e a Semiótica a partir do estudo do simbolismo dos elementos que compõem a

imagem. Como objetivos específicos, temos: a) estudar os elementos da comunicação visual

- especificamente elementos fundamentais propostos por Dondis (2003) como o ponto, a

linha e a forma - que constituem a imagem em sua face sígnica material segundo os

princípios da Semiótica; b) analisar os significados manifestados através destes elementos

básicos segundo teorias do simbolismo e do imaginário e c) verificar se há conexão entre a

natureza semiótica e simbólica da imagem e seus elementos.

O desenvolvimento deste artigo está estruturado em uma seção que expõe a

metodologia utilizada, uma seção sobre os elementos da comunicação que serão analisados

em sua abordagem semiótica, uma seção que trabalha o conceito de imaginário e símbolo

elegidos para guiar esta pesquisa e uma seção final que busca conectar estes conhecimentos,

analisando os simbolismo dos elementos constituintes da imagem.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, o que significa que irá trabalhar as dimensões

do significado, do imaginário e de outros elementos não quantificáveis. Este trabalho

também é de caráter bibliográfico, uma vez que baseia-se majoritariamente em reflexões

teóricas, e exploratório, pois busca uma conexão ainda infrequente entre a Semiótica e o

conceito de Imaginário aqui trabalhado.
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O método presentemente utilizado é o da revisão bibliográfica, que irá nos fornecer

as informações teóricas necessárias para cumprirmos o objetivo de analisar elementos da

comunicação visual tanto em sua dimensão sígnica e material, quanto simbólica e

imaginária. Assim, utilizaremos as autoras Donis Dondis (2003) e Martine Joly (1993) para

nortear a interpretação da imagem segundo a perspectiva semiótica. Para ir além do enfoque

tangível da imagem e entender suas significações simbólicas, teremos estudiosos como

Gilbert Durand (2012) - com sua proposta de categorização do imaginário baseada em

motivações antropológicas - e Alain Gheerbrant e Jean Chevalier (2001) com uma vasta obra

no estudo do simbolismo.

3 SEMIÓTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL

Enquanto ser visual, o indivíduo humano sempre é estimulado, em vários níveis,

pelas imagens. A imagem é parte fundamental em nosso processo de vivenciar a realidade e

nos relacionarmos com o meio a nossa volta. “Praticamente desde nossa primeira

experiência no mundo, passamos a organizar nossas necessidades e nossos prazeres, nossas

preferências e nossos temores com base naquilo que vemos. Ou que queremos ver.”

(DONDIS, 2003, p. 5).

A palavra imagem pode abranger inúmeros significados, mas segundo Martine Joly

(1996), o que define algo como imagem é a sua capacidade de analogia através da

semelhança. Isso quer dizer que considera-se imagem aquilo que faz referência a algum

objeto a partir de sua paridade com ele. Dessa forma, a imagem seria um meio de

representação por definição, “sua função é, portanto, evocar, querer dizer outra coisa que

não ela própria, utilizando o processo da semelhança. Se a imagem é percebida como

representação, isso quer dizer que a imagem é percebida como signo.” (JOLY, 1996, p. 39).

Uma vez definida como signo, a imagem torna-se objeto de estudo da Semiótica,

ciência dedicada a estudar os sistemas de signos e significados. A Semiótica irá entender a

imagem como um signo de representação, ou seja, algo perceptível aos nossos sentidos e

que traz um significado referente a algo ausente. Joly (1996) explica que a imagem será

constituída de três dimensões: uma material e visível, o significante; uma que é o objeto ao

qual ela faz referência, o referente, e outra que é o que ela busca significar, o significado.
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Diante de tais propriedades, a imagem também pode ser o recurso base para a

transmissão de informação, sentidos e significados, tal como empreende a comunicação

visual. Donis Dondis(2003), em sua obra Sintaxe da Linguagem Visual, irá propor que, para

que seja exercida uma prática eficaz da comunicação visual, o comunicador e/ou artista

deverá conhecer bem os elementos básicos que constituem as imagens, sendo eles: ponto,

linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala, dimensão e movimento. Nesta pesquisa,

iremos deter nossa atenção ao ponto, à linha e à forma.

O ponto é a unidade mínima e indivisível que constitui uma imagem. Ele possui

grande eficácia em chamar a atenção do olho humano sobre si e, pelo princípio da Gestalt,

quando multiplicado e justaposto, o ponto pode formar linhas, tons e cores (DONDIS, 2003).

Assim, o ponto possui um grande poder de focalização e centralização, estando associado à

ideia de centro, além de ser a origem de todos os outros elementos da comunicação visual.

Quando os pontos estão tão próximos um dos outros que não é mais possível

diferenciá-los, temos uma linha (DONDIS, 2003). A linha já vem encarregada de um sentido

de movimento e trajetória, podendo manifestar-se de várias formas.

A linha pode assumir formas muito diversas para expressar uma grande variedade
de estados de espírito. Pode ser muito imprecisa e indisciplinada [...], delicada e
ondulada, ou nítida e grosseira, nas mãos do mesmo artista. [...] Mesmo no formato
frio e mecânico dos mapas, nos projetos para uma casa ou nas engrenagens de uma
máquina, a linha reflete a intenção do artífice ou artista, seus sentimentos e
emoções mais pessoais e, mais importante que tudo, sua visão (DONDIS, 2003,
p.57).

As linhas compõem um terceiro elemento da comunicação visual, que é a forma.

Dondis (2003) estabelece três formas básicas como principais: o círculo, o quadrado e o

triângulo equilátero, sendo todas as outras formas visuais conhecidas derivadas desta tríade.

A autora ainda explica que tais formas são signos para inúmeros significados.

Cada uma das formas básicas tem suas características específicas, e a cada uma se
atribui uma grande quantidade de significados, alguns por associação, outros por
vinculação arbitrária, e outros, ainda, através de nossas próprias percepções
psicológicas e fisiológicas. Ao quadrado se associam enfado, honestidade, retidão e
esmero; ao triângulo, ação, conflito tensão; ao círculo, infinitude, calidez, proteção
(DONDIS, 2003, p. 57).
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Assim, vemos que os elementos que compõem as imagens, já conseguem, por si

só, carregar sentidos - mais adiante, analisaremos melhor os significados simbolizados pelo

ponto, pelas linhas e pelas formas. É conveniente conhecê-los justamente para que o

processo de composição de uma imagem seja exitoso em transmitir ao observador o sentido

desejado. Mesmo quando a imagem é resultado de um processo de simbolização estando

relacionada à esfera psicológica ou mitológica, por exemplo, estes elementos permanecem

sendo parte importante de sua composição. Dessa forma, faz-se oportuno entender o

imaginário humano e o simbolismo.

4 SIMBOLISMO E IMAGINÁRIO

Para o antropólogo Gilbert Durand (2012), o conceito de imaginário refere-se ao

conjunto de imagens simbólicas e das relações que elas estabelecem entre si, sendo este

imaginário a base de todo e qualquer capital pensado humano. Aqui, o termo símbolo

difere-se do da concepção semiótica que, segundo Joly (1996), o utiliza para referir-se a

meros signos arbitrários. O símbolo, para Durand (1993), é uma das formas que nossa

consciência dispõe para representar, ou seja, fazer presente alguma ideia ausente.

A consciência dispõe de duas maneiras para representar o mundo. Uma directa
[sic], na qual a própria coisa parece estar presente no espírito, como na percepção
ou na simples sensação. A outra indirecta [sic] quando, por esta ou por aquela
razão, a coisa não pode apresentar-se «em carne e osso» à sensibilidade [...]. Na
verdade, a diferença entre pensamento directo [sic] e pensamento indirecto não é
tão definitiva como acabamos de expor, por preocupação de clareza. Seria melhor
escrever que a consciência dispõe de diferentes graus de imagem — consoante esta
última é uma cópia fiel da sensação ou apenas assinala a coisa — cujos dois
extremos seriam constituídos pela adequação total, a presença perceptiva, ou pela
inadequação mais extrema, isto é, um signo eternamente viúvo de significado, e
veriamos que este signo longínquo não é mais do que o símbolo. (DURAND, 1993,
p. 7).

Assim, o simbolismo seria a melhor forma possível de representar uma ideia

impalpável à nossa percepção. Durand (1993) explica que o símbolo seria composto de duas

faces: o significante, que é sua face perceptível, e o significado, referente à coisa intangível

que ele busca representar. Como exemplo, podemos pensar na paz, que é uma ideia abstrata

(significado), materializada, em nossa cultura, na pomba branca (significante), animal

perfeitamente perceptível a nossos sentidos. Mas enquanto a semiologia pode entender que
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a escolha da pomba é facultativa, a Teoria Geral do Imaginário irá se dedicar a explorar as

motivações antropológicas que possam ter levado esta simbolização a acontecer desta

maneira.

Durand (2012) usa o termo “duplo imperialismo” para alegar que um mesmo objeto

significante pode simbolizar mais de um significado e que um mesmo significado pode se

corporificar em mais de um significante.

O termo significante, o único concretamente conhecido, remete em “extensão”, se
assim podemos dizer, para todas as espécies de “qualidades” não figuráveis, e isto
até à antinomia. É por isso que o signo simbólico, “o fogo”, aglutina os sentidos
divergentes e antinómicos do “fogo purificador”, do “fogo sexual”, do “fogo
demoníaco e infernal”. Mas, paralelamente, o termo significado, concebível no
melhor dos casos mas não representável, estende-se por todo o universo concreto:
mineral, vegetal, animal, astral, humano, “cósmico”, “onírico” ou “poético”. É por
isso que o “sagrado”, ou a “divindade”, pode ser significado por não importa o quê:
uma pedra erguida, uma árvore gigante, uma águia, uma serpente, um planeta,
uma encarnação humana como Jesus, Buda ou Krishna, ou até pelo apelo à Infância
que permanece em nós (DURAND, 1993, p.12).

Quando o resultado de uma simbolização é uma imagem, Durand (1993) apresenta o

conceito de símbolo iconográfico - apontando também os símbolos rituais e míticos. Além de

existirem em vários tipos, os símbolos também se agrupam em conjuntos de acordo com sua

natureza e origem no processo imaginativo, formando as constelações simbólicas. Na obra

“As estruturas antropológicas do imaginário” (2012), o autor explica que os símbolos nascem

de um "trajeto antropológico”, ou seja, uma interação entre as pulsões subjetivas do

indivíduo e as intimações objetivas do meio. Assim, a imaginação origina os símbolos de

acordo com uma dinâmica que leva em conta o ser humano em sua dimensão biopsíquica

em relação com o meio social e material que o cerca.

Durand (2012) propõe um fluxo imaginativo que parte dos reflexos instintivos do

organismo humano, sendo eles o reflexo postural, referente a nossa postura vertical;

digestivo, referente à deglutição, e sexual, referente ao movimento copulativo. Os reflexos se

prolongariam em schèmes, ou seja, o verbo que vem antes da imagem. Os schèmes

nascentes do reflexo postural reproduziriam a sua essência vertical, sendo eles os schèmes

da ascensão e da divisão, por exemplo. Pela mesma lógica, o reflexo da deglutição

promoveria os schèmes da descida, da fusão e do aconchego. Por fim, o reflexo sexual dá

origem aos schèmes do ritmo e do devir, ideias que associam-se ao compasso da dinâmica da

cópula.
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A caminho da representação simbólica, a categoria do schème gera o nível do

arquétipo seguindo o mesmo fundamento que a gerou: schèmes criam arquétipos de acordo

com sua natureza essencial. O schème do aconchego promove o arquétipo da mãe enquanto

o schème da subida motiva o arquétipo do herói (DURAND, 2012). Os arquétipos são as

imagens em sua forma mais primitiva e ainda abstrata. Carl G. Jung (2008) define os

arquétipos como “resíduos arcaicos”, “imagens primordiais” enfatizando sua característica

universal, ou seja, qualquer ser humano experimentará imagens arquetípicas fundamentais,

pois elas fazem parte de nosso “inconsciente coletivo”.

Do arquétipo surge, finalmente, o símbolo. Enquanto o arquétipo é uma imagem

abstrata e universal, o símbolo é algo materializado e, logo, diretamente influenciado pela

cultura onde foi imaginado. “É assim que uma filha de Maria e de Iemanjá não terão nem a

mesma visão de mundo nem o mesmo comportamento. As duas, entretanto, participarão da

imagem arquetípica da Grande Mãe.” (ROCHA PITTA, 2017, p. 23). Neste exemplo, Maria e

Iemanjá são símbolos, com uma face iconográfica perceptível, culturalmente distintos, mas

que materializam o mesmo significado promovido pelo arquétipo da mãe.

Ainda fundamentando-se nos três reflexos dominantes do ser humano, Durand

(2012) irá classificar todo o acervo imaginário humano em três conjuntos, que ele define

como estruturas antropológicas do imaginário. Estas estruturas estariam distribuídas por

dois regimes da imagem, um diurno e outro noturno, sendo o primeiro composto pela

estrutura heroica e o segundo pelas estruturas mística e sintética. Esta classificação partirá

do princípio de que o imaginário é uma resposta da consciência humana a suas maiores

angústias existenciais: a passagem do tempo e a inevitabilidade da morte (DURAND, 2012).

Diante de tais fatalidades, o ser humano pode assumir três atitudes: a) o combate

ativo ao tempo e à morte, fundamentado pelo seu reflexo postural com seus schèmes de

ascensão e conflito; b) a amenização e eufemização da morte através de uma percepção

fleumática e impassível do mundo, motivada pelo reflexo digestivo com seus schèmes de

interiorização e acolhimento ou c) a aceitação da morte como parte de um ciclo previsível e,

assim, seguro de vida, morte e renascimento, inspirada pelo devir do reflexo sexual.

4.1 Regime Diurno: Estrutura Heroica do Imaginário
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A estrutura heroica, equivalente ao regime diurno da imagem, irá priorizar

configurações arquetípicas e simbólicas que conversem com os schèmes de ascensão, divisão

e conflito propostos pelo reflexo postural. Em sua arquetipologia, serão celebradas as figuras

do herói, do alto, da luz, do pai e do chefe, por exemplo. Aqui, há um senso de urgência e um

estado de alerta constante em relação à realidade. Sendo um imaginário essencialmente

maniqueísta, teremos um grupo de conjuntos simbólicos que possuem a função de

representar o mal a ser combatido: as imagens nefastas, subdivididas em símbolos

nictomórficos, catamórficos e teriomórficos.

Segundo Durand (2012), os símbolos nictomórficos são aqueles relativos à noite e à

escuridão. Referem-se ao medo humano do escuro, da incapacidade de se orientar, das

trevas que afogam. Os símbolos catamórficos são alusivos ao medo e à experiência da queda,

com símbolos nascentes das imagens arquetípicas do abismo e do baixo. Já os símbolos

teriomórficos são relativos à animalidade e referentes ao medo e/ou desprezo

antropocêntrico àquilo que não é humano e nem divino. Aqui criam-se os monstros ferozes e

animalescos, cuja força, dentes, imprevisibilidade e selvageria aterrorizam a humanidade

desde o princípio de sua história.

Diante de tais ameaças, o imaginário diurno evoca uma postura de combate direto e

ativo que garanta domínio e sobrevivência. A estrutura heroica irá promover três grupos

simbólicos que combatem simetricamente os três conjuntos nefastos: teremos os símbolos

espetaculares, ascensionais e diaireticos em oposição aos símbolos nictomórficos,

catamórficos e teriomórficos respectivamente. Os símbolos espetaculares são aqueles

relativos à luz e a visão ocular, muito importantes para a configuração diurna, com

simbologias solares e ópticas - símbolos relativos ao Sol e ao olho, por exemplo - bastante

significativas e importantes no combate à escuridão.

Os símbolos ascensionais vêm para neutralizar a ideia da queda representada pelas

imagens catamórficas. Neste grupo simbólico temos as figuras da asa, do céu, da coroa e de

tudo aquilo que evoca verticalidade. “O simbolismo ascensional se coloca como a

reconquista de uma potência perdida. Reconquista pela ascensão para um além do tempo

pela rapidez do voo, pela virilidade monárquica.” (ROCHA PITTA, 2017, p. 30).

Por fim, os símbolos diairéticos que trabalham contra o teriomorfismo através do

princípio da divisão. Aqui temos os símbolos do gládio, da flecha e da espada, que vencem a

animalidade monstruosa através de uma separação cortante (DURAND, 2012). Aqui faz-se
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presente um forte senso de purificação, de separar o que é bom do que é ruim, o que é

humano do que não é.

Assim, temos no regime diurno princípios de antítese e maniqueísmo, uma vez que o

conflito é necessário; de visão e divisão, uma vez que a luz possibilita que o olho humano

possa enxergar, delimitar e distinguir os elementos da realidade e ascensão, pois seria

através da elevação que se atinge a glória. O Regime Diurno da Imagem é “preocupado em

dividir e reinar” e “se apresenta, pois, como caracterizado por uma lógica da antítese, onde

prevalecem as intenções de distinção e análise.” (ROCHA PITTA, 2017, p. 32).

4.2 Regime Noturno: Estruturas Mística e Sintética do Imaginário

O regime noturno, como a própria analogia do nome sugere, vai possuir, no geral,

uma perspectiva divergente do regime diurno e se subdivide em duas estruturas: mística e

sintética. A estrutura mística é aquela motivada pelo reflexo digestivo e seus schèmes da

descida, fusão e acolhimento, por exemplo, sendo toda a sua arquetipologia, simbologia e

mitologia congruentes com seu princípio de passividade e amenidade diante da objetividade

do mundo. É a “construção de uma harmonia'', na qual “se conjugam uma vontade de união

e um certo gosto pela secreta intimidade”. Aqui não se trata mais de polêmica, mas de

quietude e gozo.” (ROCHA PITTA, 2017, p.32).

Dessa forma, teremos valorizadas as imagens arquetípicas da mãe, do baixo e do

escuro, por exemplo. Os conjuntos simbólicos místicos são os símbolos de inversão e de

intimidade. A simbólica da inversão vai tratar de eufemizar o caráter angustiante das

expressões simbólicas (ROCHA PITTA, 2017). É assim que a noite passa a ser considerada

positiva, um momento de paz, comunhão e fusão - uma vez que a ausência de luz inutiliza os

princípios diairéticos de definição, divisão e oposição das coisas. Também por esta lógica, o

abismo torna-se receptáculo e a queda torna-se descida, num processo acolhedor e

desdramatizado (DURAND, 2012).

Já os símbolos de intimidade são definidos por Durand (2012) como os símbolos do

túmulo, da taça e da casa, por exemplo. Conjugam-se aqui todos os símbolos ligados à ideia

de interiorização e repouso. A morte é eufemizada como um descanso justo, um retorno ao

interior, e a simbólica de intimidade expressa esta concepção.
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Já na estrutura sintética do regime noturno, a morte também é exorcizada de seu

caráter negativo graças ao princípio cíclico (DURAND, 2012). Isso acontece através de uma

conceituação de mundo onde a morte é enxergada como parte de um ciclo temporal que,

independente de qualquer coisa, é sempre o mesmo, daí sua beleza e segurança. Aqui,

temos os símbolos cíclicos, como a roda, a serpente, a árvore e a espiral.

A estrutura sintética também será conhecida por enfatizar polarizações. Se a

estrutura heroica polariza o universo em nome da polêmica combativa, a estrutura sintética

entende que coisas opostas, noite-dia, morte-vida, são “faces da mesma moeda”, essenciais

uma para a existência da outra. “A estrutura sintética do imaginário vai, pois: seja harmonizar

os contrários, manter entre eles uma dialética salvaguardando as distinções e oposições, seja

propor um caminhar histórico e progressista.” (ROCHA PITTA, 2017, p.37).

Em suma, a simbologia, arquetipologia e mitologia engendradas no imaginário

humano podem ser, graças aos nossos reflexos postural, digestivo e sexual, organizados em

três categorias: a) uma que almeja vencer a morte, promovendo imagens de conflito,

animosidade, polarização, luminosidade, divisão, purificação e elevação, referente à

estrutura heroica que forma o regime diurno da imagem; b) uma que aceita e ameniza a

morte, criando imagens de aconchego, repouso, descida, intimidade, harmonia,

interiorização e inversão, correspondente à estrutura mística num regime noturno da

imagem e c) outra, também parte do regime noturno, que celebra a morte como parte de

um ciclo eterno e conjecturável, com imagens de ciclicidade, fases, polarizações e harmonia,

relativa à estrutura sintética.

Os símbolos iconográficos, como todo símbolo, serão fundamentados por estas

estruturas imaginárias, ainda que materializados em imagens sígnicas constituídas pelos

elementos da comunicação visual que estudamos anteriormente. Na próxima seção, nos

dedicaremos a encontrar conexões entre as significações de tais elementos e o imaginário

humano, desvendando, então, o simbolismo do ponto, das linhas e das formas.

5 O SIMBOLISMO DO PONTO, DAS LINHAS E DAS FORMAS

Tendo em vista o que foi dito nas seções anteriores, poderemos observar que há uma

relação entre os significados atribuídos a determinados elementos básicos da comunicação

visual manifestados iconograficamente e as classificações interpretativas do imaginário.
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Entenderemos melhor o simbolismo do ponto, das linhas e das formas e conectaremos sua

dimensão semiótica com sua dimensão simbólica, além de promovermos uma associação

destes elementos com as categorias do imaginário propostas por Gilbert Durand (2012).

A começar pela categoria do ponto, vimos como este aparece associado ao

significado do centro. Simbolicamente falando, o ponto é “o estado limite da abstração do

volume, o centro, a origem, o lar, o princípio da emanação e o termo de retorno. Ele designa

o poder criativo e o fim de todas as coisas.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001, p. 730). Dessa

forma, o ponto enquanto centro é valorizado pela simbólica da estrutura mística do

imaginário noturno, uma vez que evoca noções de interiorização, união/fusão e estabilidade.

Por outro lado, a simbólica do ponto/centro também é promovida na estrutura heroica do

imaginário. Nela, o centro é a base do equilíbrio, algo valorizado pelo reflexo postural. Nesta

estrutura, o ponto central é também o elemento “alfa”, princípio de todas as coisas, digno da

potência majestosa apreciada pelo regime diurno. O ponto ainda é também parte da

simbólica sintética noturna, a partir do momento que condensa as ideias de início e fim,

origem e retorno, aludindo à ciclicidade e harmonia de contrários deste imaginário.

Figura 1: O simbolismo do ponto: centro, equilíbrio, princípio e fim.

Fonte: Autoria própria

As linhas também podem carregar diferentes significações e serem utilizadas para

simbolizar diferentes princípios, uma vez que podem ser materializadas de inúmeras formas.

Linhas retas, nítidas, tensas, cortantes e angulares são frequentemente utilizadas em

iconografias heroicas diurnas, sendo adequadas aos princípios de divisão, distinção,

linearidade e equilíbrio que este imaginário promove. Já as linhas curvas, sinuosas e
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imprecisas aparecem em imagens noturnas, onde as delimitações não são mais importantes

e sua harmonia, leveza e fluidez é valorizada.

Figura 2: O simbolismo das linhas: divisão, equilíbrio, leveza ou fluidez

Fonte: Autoria própria

A respeito das formas, também é possível identificar uma relação entre cada uma

delas e determinados aspectos das três estruturas antropológicas do imaginário. A começar

pela forma do círculo, vemos que os significados de harmonia, leveza, proteção, fusão e

acolhimento relacionam-se diretamente com os princípios da estrutura mística do regime

noturno do imaginário. Além disso, a forma circular também evoca os sentidos da ciclicidade,

infinitude e fluidez, características motivadas pela estrutura sintética, também do regime

noturno.

Figura 3: O simbolismo do círculo: harmonia, fusão, infinitude e ciclicidade

Fonte: Autoria própria

O triângulo, por sua vez, pode simbolizar a ascensão, o conflito, a animosidade, a

dinamicidade e o drama, com suas linhas diagonais e formas pontiagudas, o que configura
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um símbolo adequado à estrutura heroica do regime diurno. Por outro lado, o triângulo

também materializa o ponto de intersecção entre a estrutura heroica e sintética, que é a

dramatização de opostos. Mas enquanto na simbólica diurna esta oposição é

necessariamente conflituosa, na simbólica sintética noturna ela torna-se harmônica a partir

de uma justaposição, ainda contrastante, dos elementos divergentes.

Figura 4: O simbolismo do triângulo: conflito, drama e harmonia entre opostos.

Fonte: Autoria própria

Já o quadrado é uma forma estável e com certo apelo à horizontalidade, o que o

coloca como um significante apropriado para o fundamento do repouso da estrutura mística

noturna. O quadrado ainda traz os sentidos de equilíbrio, linearidade, verticalidade, divisão,

pureza e solidez, consolidando-se como uma forma correspondente à estrutura heroica do

imaginário diurno.

Figura 5: O simbolismo do quadrado: equilíbrio, verticalidade, horizontalidade e pureza.

Fonte: Autoria própria
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Da conexão entre as teorias até aqui discutidas, pode-se concluir a existência de

correlações entre os processos de significação sígnica e simbólica dos elementos que

constituem as imagens visuais segundo a teoria da Semiótica e a Teoria Geral do Imaginário.

Tais relações podem ser resumidas pelo quadro a seguir.

Quadro 1: O simbolismo do ponto, das linhas e das formas

Fonte: Autoria própria

6 CONCLUSÃO

A imagem é importante para a experiência humana, não apenas por ser um dos

principais meios de percepção da realidade, mas por também configurar uma maneira de

comunicação. A Semiótica propõe-se a estudar as imagens enquanto signo dotado de

significante e significado. Porém, esta ciência fica limitada à dimensão material da imagem,

escapando ao seu domínio o entendimento do caráter epifânico e metafísico da imagem

enquanto forma de simbolismo, como ocorre nos símbolos iconográficos.

A Teoria Geral do Imaginário preconiza o imaginário como um acervo de imagens e

relações de imagens - arquétipos, símbolos e mitos - que estariam intimamente relacionadas

com a natureza biopsíquica humana e o modo como esta relaciona-se com a objetividade,

muitas vezes angustiante, do mundo material.
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Este trabalho entende que o estudo da imagem enquanto forma de comunicação e

símbolo iconográfico pode receber contribuições tanto da ciência semiótica quanto de

perspectivas antropológicas como a Teoria Geral do Imaginário. Em suma, o objetivo desta

pesquisa foi verificar se há relação entre os sentidos expressados pela imagem segundo a

análise de seu signo tangível semiótico e seu significado imaterial imaginário. Percebemos

que os elementos constituintes da imagem física, como o ponto, a linha e a forma, possuem

sentidos diretamente relacionados ao simbolismo promovido pelo imaginário humano,

sendo que determinada manifestação de um elemento será privilegiado por uma ou outra

categoria deste imaginário.

É imprescindível a um bom comunicador e relações-públicas a compreensão acerca

dos elementos que constituem esta ferramenta tão importante de comunicação que é a

imagem. Conhecer os processos de significação que elas empreendem, não apenas levando

em conta sua dimensão material e técnica, mas sua face simbólica e arraigada no imaginário

humano é fundamental para que sejamos capazes de construir imagens que empreguem os

sentidos e os significados adequados diante  de nossos públicos em potencial.
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RPRETAS: ANÁLISE DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS E IDENTIDADES SOCIAIS MARGINALIZADAS 
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RESUMO 
A mídia é um lugar privilegiado para a produção das identidades, bem como a circulação de sentidos, 
uma vez que produz e veicula signos da linguagem. Ela não pode ser vista apenas como uma forma de 
entretenimento, mas deve ser vista como uma estrutura detentora de poder e capital simbólico. Neste 
estudo buscamos analisar as práticas discursivas presentes no posicionamento de marca do Coletivo 
RPretas nos meios digitais. O Coletivo Pretas é uma organização desenvolvida por profissionais de 
relações, três mulheres negras, para construir, pensar e fazer comunicações por e para pessoas negras 
marginalizadas, principalmente artistas. De modo a compreender como o coletivo constrói as suas 
práticas discursivas, baseando-se nas questões de raça, classe e gênero. Identificar os sentidos 
relativos à atuação de um profissional de relações públicas pautado na questão identitária da 
população negra e periférica. Busca também compreender como as atividades de relações públicas 
voltadas para pessoas negras e periféricas são apresentadas como diferenciais no posicionamento de 
marca. A pesquisa utiliza como abordagem teórico-metodológica a perspectiva construcionista, a 
partir da revisão bibliográfica e da análise das práticas discursivas e de produção de sentido, para tanto 
analisamos 3 publicações selecionadas no Instagram do coletivo que intersecciona as temáticas de 
raça, classe e gênero, especificamente as que tratam sobre pessoas negras e mercado de trabalho. 
Observamos que as práticas discursivas do Coletivo RPretas estão centradas na desconstrução do 
racismo, do sexismo e dos estereótipos da mulher negra, principalmente através da representatividade 
que as mulheres negras encontram nas narrativas e experiências. Assim, a rede social é utilizada como 
um importante mecanismo de visibilidade para narrativas que que não são incluídas e representadas 
por grande parte dos meios de comunicação.  
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RPRETAS: ANALYSIS OF DISCURSIVE PRACTICES AND MARGINALIZED SOCIAL IDENTITIES 

 

ABSTRACT  
The media is a privileged place for the production of identities, as well as the circulation of meanings, 
since it produces and conveys signs of language. It cannot be seen only as a form of entertainment, 
but must be seen as a structure that holds power and symbolic capital. In this study we seek to analyze 
the discursive practices present in the brand positioning of Coletivo RPretas in digital media. Coletivo 
Pretas is an organization developed by relationship professionals, three black women, to build, think 
and make communications by and for marginalized black people, mainly artists. In order to understand 
how the collective builds its discursive practices, based on issues of race, class and gender. To identify 
the meanings related to the performance of a public relations professional based on the identity issue 
of the black and peripheral population. It also seeks to understand how public relations activities aimed 
at black and peripheral people are presented as differentials in brand positioning. The research uses 
the constructionist perspective as a theoretical-methodological approach, from the bibliographic 
review and the analysis of discursive practices and meaning production, for that we analyze 3 selected 
publications on Instagram from the collective that intersects the themes of race, class and gender, 
specifically those dealing with black people and the job market. We observed that the discursive 
practices of Coletivo RPretas are centered on the deconstruction of racism, sexism and stereotypes of 
black women, mainly through the representation that black women find in narratives and experiences. 
Thus, the social network is used as an important mechanism of visibility for narratives that are not 
included and represented by most of the media. 

 
Keywords: Discursive practices; Rpreta; black women; Social identities.  

1 INTRODUÇÃO 

  As mídias tradicionais como televisão, rádio, jornais, revistas e afins, ainda são uma 

das principais formas de comunicação. Mas, a comunicação nestes canais é feita pela elite, 

“aquelas que detêm os recursos simbólicos que definem o ‘capital’ simbólico, e em particular, 

seu acesso preferencial ao discurso público” (VAN DIJK, 2008, p.134). Sendo que, utilizam do 

meio para denunciar ou defender pautas que sejam do seu interesse. Para Pierre Levy (2001), 

as realidades virtuais (mídias digitais), se tornaram cada vez mais como mídias de 

comunicação. Elas são vistas pelo autor como alternativas para criar uma comunicação contra 

hegemônica e, consequentemente, pode ser feita por todos. 

De acordo com Carlos Moore Wedderburn (2007, p. 17), “o discurso e a prática do 

racismo se inserem nas estruturas do chamado Estado Democrático de Direito, [...] orientando 

os estereótipos veiculados pela grande indústria de massa audiovisual, que por sua vez 

alimenta o imaginário e a linguagem popular”. Logo, nota-se que os meios de comunicação 

têm papel fundamental na construção do imaginário da sociedade, pois configuram-se como 

ferramentas de poder. Desta forma, torna-se fundamental que as pessoas negras ocupem 

esses espaços e construam suas próprias narrativas, desconstruindo uma imagem negativa 

que por muito tempo foi naturalizada nesse meio. 
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Van Dijk (2008, p.150), aponta que poucos membros do grupo branco teriam razão ou 

interesse para duvidar, muito menos se opor, a certas situações criadas pelo grupo 

dominante. Desta forma, o consenso criado pelo grupo dominante dificilmente será alterado 

se as pessoas negras, para além de levantar tais discussões, não ocuparem determinados 

espaços na sociedade. Como problematiza Sueli Carneiro (2003), o fato das mulheres negras 

se encontrarem majoritariamente, na prestação de serviços como domésticas, empregadas, 

lavadeiras, cozinheiras, etc. e, dificilmente, em cargos de liderança ou ocupações técnicas-

científicas, artísticas e assemelhados, passa a existir linhas simbólicas que dificultam seu 

acesso à esses postos, já que elas pouco poderiam alterar as posições de trabalho em que 

vivem. Exemplo disso é que menos de 3%, segundo dados do IBGE4, negros ocupam uma 

posição de chefia. 

 Neste contexto, podemos observar que historicamente as pessoas negras foram excluídas do 

meio comunicacional, mas torna-se fundamental olhar de forma crítica o surgimento de novos 

profissionais da comunicação sobre as práticas discursivas do contexto midiático e 

organizacional, especialmente aquelas voltadas à construção e desenvolvimento de 

empreendimentos identitários de um grupo social marginalizado, como é o caso do RPretas. 

 O objeto do trabalho é o Coletivo Pretas, organização desenvolvida por profissionais de 

relações públicas, três mulheres negras, para construir, pensar e fazer comunicações focadas 

em pessoas negras e marginalizadas. Já o objetivo do trabalho é analisar as práticas discursivas 

presentes no posicionamento do Coletivo RPretas nos meios digitais. De modo a compreender 

como o coletivo constrói as suas práticas discursivas, baseando-se nas questões de raça, classe 

e gênero, bem como busca identificar os sentidos relativos à atuação de um profissional de 

relações públicas pautado na questão identitária da população negra e periférica. Por fim, 

compreender como as atividades de relações públicas voltadas para pessoas negras e 

periféricas são apresentadas como diferenciais no posicionamento de marca. 

2 IDENTIDADE E DIFERENÇA, CONSTRUÇÃO SOCIAL  

A pós-modernidade é marcada por grandes transformações. Os indivíduos começaram 

a enfrentar cenários inusitados e instáveis perante às rápidas, constantes e permanentes 

mudanças na sociedade. Entre elas, nas questões referente a identidade, a proposta é que “as 

                                                 
4 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/especialistas-explicam-como-trazer-mais-diversidade-

racial-a-mercado-de-trabalho/. Acesso em 1 de agosto de 2022. 
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velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno” (HALL, 2006, p. 7). O 

indivíduo se tornou um sujeito fragmentado, não têm nenhum centro, uma única “causa” ou 

“lei”, mas várias, às vezes contraditórias ou não resolvidas. Não existe a necessidade de se 

definir já que a identidade se tornou transitória, o indivíduo não é, mas sempre está sendo. A 

identidade, portanto, não é uma essência, mas uma contingência.  

Embora o conceito de identidade seja colocado por Hall (2006, p. 9) como 

“demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na 

ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova”, neste trabalho, 

utilizaremos a definição de identidade, como “aquilo que se é”, porém sempre em relação de 

dependência com a diferença, como aquilo que separa uma identidade de outra, e 

consequentemente, provoca hierarquização das identidades na sociedade. 

A identidade é simplesmente aquilo que se é: ‘sou brasileiro’, ‘sou negro’, ‘sou 
heterossexual’, ‘sou jovem', ‘sou homem’. A identidade assim concebida parece ser 
uma positividade (‘aquilo que sou’), uma característica independente, um ‘fato’ 
autónomo. Nessa perspectiva, a identidade só tem como referência a si própria: ela 
é autocontida e auto-suficiente. (SILVA, 2000, p. 74) 

 

Na mesma lógica, a diferença é concebida como uma entidade independente. Só que, 

neste caso, em oposição à identidade, a diferença é o outro e o que diferencia um indivíduo 

dos outros na sociedade. 

 Isso posto, de maneira inicial, pode-se considerar que a identidade e a diferença 

mesmo sendo concebidas como características que independem de qualquer situação, e 

tendo apenas elas próprias como referência, possuem uma relação de dependência entre si. 

Assim, a identidade é marcada pela diferença e a diferença é marcada pela identidade. Uma 

identidade se distingue de outra identidade por aquilo que ela não é, ou seja, a identidade se 

reafirma na diferença que a suscita (SILVA, 2000).  

A afirmação de uma identidade é justamente a separação do “nós” e “eles”, ou seja do 

bom e ruim, do certo e errado, do melhor e pior. 

A identidade tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua 
definição - discursiva e linguística - está sujeita a vetores de força, a relações de 
poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem 
harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias, elas são disputadas 
(SILVA, 2000, p. 81). 

 

Quando uma identidade é fixada como norma, ou eleita como parâmetro em relação 

às outras identidades, são formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das 
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diferenças (SILVA, 2000). Essa hierarquização faz com que existam identidades consideradas 

“inferiores”, pois fogem do padrão em que está inserida, por isso, são tratadas como 

subalternas em relação às identidades naturalizadas em seu meio. As questões de construção 

da identidade como gênero, raça e classe, são determinantes para entender os conflitos que 

existem na sociedade no campo material e simbólico que resultaram em exploração, 

dominação e opressão de um grupo frente a outro. “Isto reflete a tendência a tomar aquilo 

que somos como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos” 

(SILVA, 2000). Visto que, numa situação em que todo um grupo se comporta ou se expressa 

de uma maneira, se constrói uma espiral em torno daquele comportamento que se 

transforma em uma barreira para o que é divergente.  

3 QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA E CLASSE 

Em especial, pode-se observar como o racismo se manifesta no Brasil e faz com que a 

população negra ainda seja subjugada. Afinal, o racismo transformou-se ao longo do tempo, 

manifestando-se atualmente não apenas de forma direta e explícita, mas sempre com as 

mesmas estratégias de inferiorização e silenciamento da população negra. Grada Kilomba 

aponta que, 

O racismo cotidiano não é um evento violento na biografia individual, como se 
acredita - algo que ‘poderia ter acontecido uma ou duas vezes’ -, mas sim o acúmulo 
de eventos violentos que, ao mesmo tempo, revelam um padrão histórico de abuso 
racial que envolve não apenas horrores da violência racista, mas também as 
memórias coletivas do trauma colonial (KILOMBA, 2019, p. 215) 

 

Segundo Lélia González, o racismo é uma eficiente ferramenta de poder que naturaliza 

que o desempenho de papéis sociais desvalorizados seja feito por pessoas negras em nossa 

sociedade. Sendo que, “o racismo — enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas 

— denota sua eficácia estrutural na medida em que estabelece uma divisão racial do trabalho 

e é compartilhado por todas as formações socioeconômicas capitalistas” (GONZÁLEZ, 1988, p. 

29). 

As pessoas negras não sofrem racismo uma ou duas vezes durante sua vida, mas várias, 

às vezes cotidianamente. O racismo é uma forma de discriminação que se manifesta na 

escrita, na fala, em atos pessoais ou institucionais e na comunicação, possibilitando que um 

indivíduo seja visto e tratado de forma diferente dos outros por uma questão étnica ou racial, 

o que consequentemente gera desigualdade social, econômica e cultural. 

Já no que se refere ao conceito de gênero, Leila Algranti (2002), aponta que o gênero 

foi criado em torno da “diferença sexual”. Mas, a construção da identidade feminina 
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denominada “a categoria mulher” é criada pelos traços biológicos e também, aspectos 

socialmente construídos. Sendo que, um dos aspectos que permite que as mulheres 

experimentem situações de opressão é a política. Neste contexto, a política é definida 

essencialmente como relações de poder, o que não precisa necessariamente estar relacionada 

à esfera pública.  

Para Bourdieu (2012), o sexo é conceituado pelas diferenças biológicas, ou seja, as 

diferenças entre os corpos masculino e feminino, especialmente as diferenças anatômicas 

entre os órgãos sexuais. No qual, são usados como justificativa para as diferenças socialmente 

construídas entre os gêneros. Scott (1995), conceitua o termo gênero como "construções 

culturais", ou seja, a sociedade que determina quais são os papéis indicados aos homens e 

mulheres na própria sociedade.  

Bourdieu (2012), explica ainda que os papéis desempenhados pelos gêneros advêm 

das estruturas históricas e sociais, denominadas por ele como “ordem social”. A ordem social 

é o principal mecanismo de validação da dominação masculina na sociedade, visto que é ela 

quem faz com que ocorra a “divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das 

atividades atribuídas a cada um dos dois sexos” (BOURDIEU, 2012, p. 18).  

Desta forma, determinam o papel de cada gênero, incluindo o alcance de suas 

capacidades emocionais, físicas, intelectuais, e assim estabelecem limites gerais de 

movimento em todas as áreas. A mulher tem seus papéis limitados na sociedade a modo de 

não ocupar determinados espaços. Já o homem (símbolo de nobreza) tem maior liberdade e 

é criado para ocupar espaços. Todo esse poder simbólico faz com que os homens sejam os 

principais detentores de “capital econômico” e “capital cultural”. Ou seja, os homens além de 

dinheiro, têm também acesso a formação educacional e técnica, em um ciclo que se 

retroalimenta. Já as mulheres, majoritariamente, realizam tarefas sociais desvalorizadas, pois, 

por muito tempo não podiam frequentar escola, como também eram vistas como inferiores 

aos homens nas questões físicas e intelectuais, destinadas a cuidar da casa e da família.  

Assim, a sociedade, naturaliza tais comportamentos, validando essas ações através das 

repetições. Dito isso, quando as mulheres tentam se inserir no mercado de trabalho 

encontram barreiras, como se elas não pertencessem ao meio (BORDIEU, 2012).  

Essas relações desiguais e de desigualdade tornam-se ainda mais intensa quando se 

relaciona com a questão da raça, uma vez que a discriminação racial e a de gênero estão 

instrisicamente associadas à desigualdade, visto que esse grupo é tratado de forma diferente 
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dos demais por questões racistas, impossibilitando que tenham as mesmas oportunidades no 

mercado de trabalho e, consequentemente, forçam com que esta parcela da população 

pertenças às classes mais baixas da sociedade com as menores rendas, índice de escolaridade, 

e com as maiores taxas de desemprego. 

Nessa intersecção, percebemos que a construção da identidade é baseada nas 

experiências de cada indivíduo, as pessoas são “moldadas” de forma diferente de acordo com 

sua cor, raça, classe e a sua vivência na sociedade. Mas, na sociedade, a identidade e a 

diferença não são, nunca, inocentes, justamente a diferenciação de uma para a outra é o que 

faz com que exista a exclusão de um grupo frente a outro.  

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 
privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita 
conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a 
diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder (SILVA, 2000, p. 
81). 

 

Desta forma, a diferenciação dos grupos sociais, segmentos de classe, atividades 

profissionais, faixas etárias etc., faz com que exista a exclusão de uma identidade sobre a 

outra. Os grupos sociais que são compostos pela maioria têm sua afirmação identitária feita 

de forma mais fácil, pois fazem parte daquele padrão imposto pela sociedade. Sendo que, a 

maioria das pessoas tem medo de se sentir socialmente isolada. Portanto, elas tendem a 

observar o comportamento de outros sujeitos para entender quais opiniões e 

comportamentos são aprovados ou rejeitados pelo grupo. 

Na visão tradicional, “a discriminação de gênero diz respeito às mulheres e a racial diz 

respeito à raça e à etnicidade. Assim como a discriminação de classe diz respeito apenas a 

pessoas pobres” (CRENSHAW, 2002, p. 10). As discriminações eram tratadas de maneira 

isolada e específicas a grupos distintos, sem ligação entre gênero, raça e classe. Mas, mesmo 

que as pessoas negras sofrem com o racismo, não podemos afirmar que homens e mulheres 

sofrem da mesma maneira, visto que para além da cor/raça devemos observar a questão de 

gênero. De forma simples podemos resumir que ocorre uma colisão de estruturas, uma 

interação entre as identidades que são hierarquizadas e sobrepostas, fazendo com que ocorra 

diferentes formas de discriminação de gênero, discriminação racial e discriminação de classe, 

combinadas.  

Para entender tal fenômeno é preciso analisar as peculiaridades de cada caso, 

observando a relação entre uma ou mais formas de segregação, o que é a proposta do 
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conceito de interseccionalidade. “A intersecionalidade sugere que, na verdade, nem sempre 

lidamos com grupos distintos de pessoas e sim com grupos sobrepostos” (CRENSHAW, 2002, 

p.10). Ou seja, os conflitos de identidades na sociedade promovem a exclusão de um grupo 

ou colocam barreiras que dificultam seu acesso. A discriminação cruzada, de gênero e raça é 

um dos motivos para as mulheres negras se encontraram na parte mais baixa da pirâmide 

social.  

Para Sueli Carneiro (2003, p. 129), é necessário que haja “o reconhecimento do 

racismo e da discriminação racial como fatores de produção e reprodução das desigualdades 

sociais experimentadas pelas mulheres no Brasil”. Visto que, as mulheres negras nos 

processos seletivos que estão contratando mão-de-obra feminina são menos contratadas 

mesmo quando as condições educacionais são controladas.  

Cida Bento (1995), expõe que a situação das mulheres no mercado de trabalho pode 

ser categorizada em dois grupos: o primeiro é de remuneração extremamente baixa quando 

comparada a outros grupos e o segundo é a concentração em determinados setores do 

mercado e em certas atividades cujos salários e condições de trabalho são inferiores. Mas, o 

principal impeditivo para que as mulheres negras não tenham acesso a determinados tipos de 

empregos ou alcance cargos de chefia (mobilidade profissional), são as práticas 

discriminatórias no ambiente de trabalho que ocorrem de maneira sistemática.  

Embora a discriminação de gênero seja vivenciada por mulheres, não significa que elas 

presenciem da mesma forma. Davis (2017), explica que durante muito tempo a luta das 

mulheres negras eram bem diferentes da luta das mulheres brancas. Visto que, as suas 

prioridades também não eram as mesmas e vivenciavam situações diferentes de 

discriminação de gênero. Para Sueli Carneiro (2003), o ‘enegrecimento do feminismo’ foi uma 

das soluções que as mulheres negras encontraram para enfrentar as contradições e 

desigualdades que o racismo e a discriminação racial criaram dentro do próprio movimento 

feminista, principalmente entre mulheres negras e brancas no Brasil.  

Evidenciando que as realidades diferentes vivenciadas pelas mulheres por questões de 

classe social e raça, impossibilitou por muito tempo que estruturasse um movimento 

feminista que buscasse um objetivo específico/único, já que as realidades eram diferentes e 

algumas lutas não ganhassem força. Sueli Carneiro (2003) trata como uma ilusão a visão 

universalizante de mulher, como se todas fossem iguais e não existissem diferenças 

intragênero. Além disso, para ela esse tipo de ideologia produz privilégios para as mulheres 
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do grupo racial hegemônico. É desse ponto que o posicionamento do RPretas é tão 

importante, uma vez que o coletivo é tanto produzido por mulheres negras, como também 

tem como principais clientes de Relações Públicas profissionais negras. 

4 POSICIONAMENTO  

Com a criação da internet, a sociedade passou por mudanças. Consequentemente, as 

organizações precisaram se adaptar aos novos formatos de comunicação. A visibilidade se 

torna mais crucial para as marcas, pois “quem não participa hoje da ambiência digital não está 

visível e, portanto, não existe aos olhos de milhares de potenciais consumidores” (RAPOSO; 

TERRA, 2020, p. 158). Visto que, a publicidade por si só não conquista as pessoas, é necessário 

manter uma proximidade com eles para se manter visível e, portanto, posicionado. 

Ries e Trout (2009), apontam como o mercado globalizado dificulta com que as 

empresas chamem a atenção dos seus potenciais clientes, visto que eles são munidos de 

informação a todo instante. Desta forma, a única opção para alcançá-los é sendo seletivo, 

focar em objetivos claros, praticar segmentação, em outra palavra, "posicionamento". “A 

abordagem básica do posicionamento não é criar algo novo e diferente, mas manipular aquilo 

que já está dentro da mente, reatar as conexões que já existem” (RIES; TROUT, 2009, p. 13). 

O termo posicionamento de marca é muito popular na área da comunicação, mesmo 

com algumas contradições e divergências referente ao conceito e sua aplicação. Para Ries e 

Trout (2009), o posicionamento tornou-se uma palavra-chave para publicidade, vendas e 

profissionais de marketing, no qual diversos profissionais, até mesmo fora do campo da 

comunicação, utilizam esta terminologia. Para entendermos, 

O posicionamento consiste no desenvolvimento e na transmissão (alicerçada em 
uma marca) de uma proposta de valor, a partir de aspectos significativos para um 
determinado público-alvo, os quais serão processados e comparados com 
concorrentes, dando origem ao posicionamento percebido (OLIVEIRA; CAMPOMAR, 
2007, p. 47) 

 

O posicionamento de marca, se refere, portanto, a ocupar um lugar na mente dos 

consumidores. Desta forma, o posicionamento está relacionado a se comparar com os 

concorrentes e ainda assim se destacar com diferenciais competitivos. “Não é o que você faz 

com um produto. Posicionamento é o que você faz com a mente de seu potencial cliente. Ou 

seja, você posiciona o produto na mente do potencial consumidor” (RIES e TROUT, 2009, p. 

11).  
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De maneira geral, uma empresa encontra diferentes necessidades e grupos no 

mercado, visa as necessidades e os grupos que ela pode atender melhor, e então posiciona 

seus produtos e sua marca de forma que o público-alvo os diferencie dos seus concorrentes.  

Para isso, pode-se pensar em inverter o foco do produto para o consumidor, “ao 

enfocar mais o potencial cliente do que o produto, você simplifica o processo de seleção. E 

também aprende os princípios e os conceitos que podem aumentar enormemente a eficácia 

de sua comunicação” (RIES; TROUT, 2009, p. 17). As marcas fortes procuram ir além do 

posicionamento por atributos físicos, elas procuram se conectar com os consumidores em um 

nível mais profundo através de crenças e valores, atribuindo uma forte carga emocional ao 

produto/serviço. 

O posicionamento traz um senso de identidade, a maioria dos consumidores 

contemporâneos quer saber mais sobre a marca que estão consumindo, por exemplo, como 

elas contribuem para a política e se compromissos com movimentos sociais: como movimento 

negro; o feminismo, a proteção ambiental, etc. Desta forma, é importante expor os produtos, 

quais seus atributos físicos e diferenças em relação ao concorrente, como também qual o 

diferencial da marca e qual sua importância para a sociedade, seja sustentável ou inclusiva.  

Nesse sentido, esta proposta de pesquisa visa analisar as práticas discursivas 

existentes no posicionamento do Coletivo RPretas em seus meios digitais, e a relação entre o 

posicionamento da marca e as identidades dos consumidores da marca. As mulheres que 

concebem RPretas usam suas identidades, experiências sociais, pessoais e coletivas como 

fonte de suas expressões de marca e relacionamentos. Essa lógica, apresentada por meio de 

seus propósitos e serviços de relações públicas, está diretamente ligada a marcadores raciais 

e de classe. 

Esse tipo de iniciativa pode ser entendido como uma resposta significativa às 

demandas criadas pelo racismo e pela desigualdade social, por isso é importante refletir sobre 

como a RPretas constrói e apresenta relações públicas à luz da identidade da população 

marginalizada. 

5 A MÍDIA COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO DE IDENTIDADES 

A mídia é um lugar privilegiado para a produção das identidades, bem como a 

circulação de sentidos, uma vez que produz e veicula signos da linguagem. Segundo Pierre 

Levy (2001, p.66), “mídia é o suporte ou veículo da mensagem. O impresso, o rádio, a 
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televisão, o cinema ou a Internet, por exemplo, são mídias”. No que tange às práticas 

discursivas Spink e Medrado (2000) apontam que,  

A mídia assume um papel fundamental na compreensão da produção de sentidos, 
seja porque é pervasiva no mundo contemporâneo e, portanto, instrumental na 
conformação da consciência moderna, seja porque confere uma visibilidade sem 
precedentes aos acontecimentos, incluindo aí as novas informações e descobertas 
(SPINK; MEDRADO, 2000, p. 57). 

 
Assim, a mídia desempenha um papel muito importante na sociedade no qual tem 

relação direta com a criação de sentidos e de estereótipos. Ela não pode ser vista apenas como 

uma forma de entretenimento, mas deve ser vista como uma estrutura detentora de poder e 

capital simbólico.  

Com o advento dos meios de comunicação, em especial as redes sociais, os grupos 

marginalizados, pelo menos uma parcela, conseguiram ser vistos e ouvidos, o que não ocorreu 

durante anos. Neste contexto, a televisão nacional por muitos anos refletia em sua grade de 

programação diária somente um pequeno grupo da população brasileira, justamente aqueles 

cujo poder simbólico lhes dava condições de falar nesses lugares e para essas audiências.  

Como alternativa aos canais de massa restritos a uma pequena parcela da sociedade, 

as mídias sociais (Instagram, Facebook, Blogs, Websites), se tornaram espaços virtuais de 

comunicação que possibilitam maneiras de sociabilidade entre as pessoas. Em relação a mídia 

digital podemos destacar: “as possibilidades de apropriação e de personalização da 

mensagem recebida, seja qual for a natureza dessa mensagem, a reciprocidade da 

comunicação (a saber, um dispositivo comunicacional "um um" ou "todos todos"), a 

virtualidade” (LEVY, 2016, p. 90).  

O termo redes sociais é comumente usado para se referir a plataforma de interação 

virtual como Facebook, Twitter, Blogs, Instagram e afins. Entretanto, neste trabalho 

utilizaremos para designar ao Instagram.  

O Instagram além de um simples aplicativo é, principalmente, uma rede social. A 
difusão do seu conteúdo segue basicamente a lógica do ver e ser visto, ou seja, 
quando um conteúdo é adicionado, automaticamente este estará disponível a 
qualquer pessoa que tenha permissão para vê-lo; que esteja envolvido naquela rede 
(PIZA, 2012, p. 17).  

 

A plataforma de interação virtual é muito utilizada por marcas e pessoas para 

justamente interagir com seus públicos ou amigos. A interação pode ser feita através de 

vídeos ou imagens, comentários, curtidas e compartilhamentos. Dito isso, o perfil do RPretas 

no Instagram, utiliza deste espaço como forma de se tornar visível e cria um vínculo com os 
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seus públicos, principalmente, pessoas negras. Seja através de fotos, vídeos e imagens com 

texto. 

6 METODOLOGIA 

 Este trabalho tem como base teórica as seguintes linhas centrais para a construção do 

seu referencial bibliográfico: os aspectos relacionados à identidade (HALL, 2006; SILVA, 2000), 

gênero (BOUDIEU, 2012; SCOTT, 1995), raça (GONZÁLES, 1988; DAVIS, 2013; KILOMBA, 2019), 

classe (DAVIS, 2013), interseccionalidade (CRENSHAW, 2002) e posicionamento de marca 

(RIES; TROUT, 2009; OLIVEIRA; CAMPOMAR 2007). Sendo importante para dar suporte para o 

decorrer da pesquisa, como a conceituação dos termos e seus impactos na construção social.  

Ele também utiliza como abordagem teórico metodológica o construcionismo social, 

que se refere a uma vertente de pesquisa muito difundida na psicologia social, com o objetivo 

de analisar as práticas sociais para explicar o que levou a determinadas “regras” do presente. 

O construcionismo é uma contraposição a visão representacionista de conhecimento que 

toma a mente como o espelho do mundo, no qual aplica-se a perspectiva de que o 

conhecimento é algo que as pessoas fazem juntas (GERGEN, 1985 apud SPINK, 2013). Nesse 

sentido, o foco da pesquisa é “passa das estruturas sociais e mentais para a compreensão das 

ações e práticas sociais e, sobretudo, dos sistemas de significação que dão sentido ao mundo” 

(SPINK, 2013, p. 40). Para isso será necessário observar as práticas cotidianas, ou seja, a 

linguagem usada, tempo e espaço específico, e a pessoa como relação social, e como isso 

possibilitou que ocorresse dado fenômeno social. Assim, o construcionismo busca “a 

explicação dos processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam ou contabilizam o 

mundo no qual vivem, incluindo a si mesmas” (SPINK, 2013, p. 54). 

A linguagem usada, como prática discursiva, consiste em elementos que lhe conferem 

um caráter mais fluido do que a própria fala, que são: os gêneros de fala, os enunciados, as 

vozes e os conteúdos. Os gêneros de fala se referem “às formas relativamente típicas e 

estáveis de fala que formam o substrato compartilhado que possibilita a comunicação” 

(SPINK, 2010, p. 30). Ou seja, a fala específica para cada local, por exemplo, consultório 

médico, jornal, revistas, velórios e afins. Já enunciado, vozes e os conteúdos referem se “as 

formas ou speech genres (que, para Bakhtin, são formas mais ou menos fixas de enunciados) 

e os conteúdos, os repertórios linguísticos” (SPINK, 2010, p. 30) 

A linguagem em uso é tomada como prática social e isso implica trabalhar a interface 
entre os aspectos performáticos da linguagem (quando, em que condições, com que 
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intenção, de que modo) e as condições de produção (entendidas aqui tanto como 
contexto social e interacional, quanto no sentido foucaultiano de construções 
históricas) (SPINK, 2013, p. 26). 

 
Neste contexto, emerge o que entendemos por meio da prática discursiva, isto é, 

elementos com viés de ressignificação que possibilitam novas formas de compreender e dar 

sentido ao mundo ao seu redor. Assim, podemos definir a prática discursiva como a linguagem 

em ação, o modo como as pessoas geram sentido e se orientam nas relações sociais 

cotidianas. É esse o meio, por exemplo, que faz com que identidades sejam (e possam ser) 

desconstruídas, como o faz o RPretas.  

A prática discursiva também possui uma dimensão cultural, responsável por validar e 

transmitir significados de geração em geração. Isso é alcançado por meio de ferramentas e 

sistemas que permitem que esses sentidos circulem entre as pessoas (SPINK, 2013). A mais 

destacada delas, e o foco principal deste estudo, é o modo de comunicação, ou melhor, o tipo 

de mídia. Principalmente porque incorporam momentos de interação entre as pessoas, 

atuando como mediadores. 

Como objeto empírico, o trabalho se propõe a analisar três publicações no Instagram 

do coletivo RPretas tendo como foco analisar as práticas discursivas presentes no 

posicionamento da marca nos meios digitais e assim compreender como o coletivo constrói 

as suas práticas discursivas com base nos marcadores de raça, classe e gênero.  

O RPretas, é um coletivo de relações publicas, formado por 3 mulheres negras e 

segundo a própria definição da marca, é um “tem como principal objetivo a construção de 

narrativas amplas e positivas para o público negro” que, através do trabalho de RP, conecta 

“artistas independentes à mídias especializadas, marcas independentes à micro e nano 

influenciadores, projetos que pretendem transformar o mundo à transformadores”. Nesse 

sentido, o posicionamento da marca relaciona-se com a produção de novas possibilidades 

narrativas e de visibilidade, focadas sobretudo em populações negras e periféricas.  

Para a marca, o Instagram serve como um espaço de relacionamento em que ela indica 

seu posicionamento, cria conteúdo voltado para informação e valorização dessas narrativas 

amplas, feitas por e para pessoas negras. O perfil da marca5, que conta com quase 7 mil 

seguidores, “surgiu a necessidade de produzir conteúdos e plataformas que organizassem e 

catalogassem a cultura, os empreendimentos e projetos do povo negro e periférico”, tratando 

                                                 
5 Disponível em: https://msha.ke/rpretas.co/#made-with-milkshake. Acesso em 22 de julho de 2022. 
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principalmente de mercado de trabalho, tendências de negócios e emprego, mídia, 

informação e comunicação, hip hop e música, gênero e cultura da periferia paulistana.  

Para esse trabalho, focalizamos em três publicações que retratam o panorama dos 

negros no mercado de trabalho nas intersecções entre gênero, classe e raça, feitas pela marca 

no Instagram6. As publicações escolhidas são: “E se as mulheres negras estivessem por trás 

dos algoritmos”, (do dia 20 de janeiro de 2022), “Gritaram-me negra já não retrocedo”, (do 

dia 25 de julho de 2021) e “Os profissionais negros no mercado de trabalho” (do dia 31 de 

maio de 2019). Optamos por analisar apenas as publicações que se referem ao profissional 

negro no mercado de trabalho ou a falta deles.  

7 UMA VIVÊNCIA QUE NÃO CABE NO CURRÍCULO 

Após a contextualização das mídias digitais, foi realizada a seleção de três postagens 

para serem expostas como objetos empíricos desta pesquisa, entre as cento e quatorze (114), 

que retratam assuntos relacionados à assessoria de imprensa e as pessoas negras na 

sociedade brasileira. Para a seleção das postagens, selecionou-se aquelas que explicitamente 

tratavam sobre o ingresso de pessoas negras no mercado de trabalho, tornando possível 

extrair elementos de análise sobre a interação do público diante do conteúdo que foi posto. 

As três postagens servem como base para a construção da análise sobre os sentidos 

produzidos e difundidos pelo perfil no Instagram em relação às mulheres e aos homens 

negros. Devemos destacar que o gênero analisado se trata de publicações em redes sociais, 

no qual é marcado por uma comunicação mais informal e textos curtos. São eles: 1. “E se as 

mulheres negras estivessem por trás dos algoritmos”7, 2. “O profissional negro no mercado 

da comunicação” 8 e 3. “Gritaram-me negra já não retrocedo”9.  

A partir da análise dos títulos das publicações 1. “E se as mulheres negras estivessem 

por trás dos algoritmos?” e 2. “O profissional negro no mercado da comunicação” podemos 

perceber que são textos que mapeiam as pessoas negras no mercado de trabalho, 

principalmente nas áreas de tecnologia e comunicação, são pontos de discussões importantes 

que buscam expor a situação de marginalização da população negra no país.  

                                                 
6 Disponível em: https://www.instagram.com/rpretas_/. Acesso em 22 de julho de 2022. 
7 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CY9uPlMvo6X/. Acesso em: 20/07/2022.  
8 Disponível em: https://www.instagram.com/p/ByIfv9whlSx/. Acesso em: 20/07/2022.  
9 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CRwc808hkdR/. Acesso em: 20/07/2022.  
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Além disso, nas duas postagens escolhidas vemos a presença de dados que 

exemplificam a questão de baixa representatividade das pessoas negras nestas áreas. Muito 

importante para legitimar a mensagem que o perfil quer passar, visto que, existem dados que 

comprovam tal fato retirado de fontes confiáveis e/ou que possuem credibilidade.  

Mesmo que as pessoas negras e pardas sejam a maioria da população brasileira, 

segundo o IBGE, elas possuem pouco espaço no mercado de trabalho, nas quais representam 

números irrisórios se comparados proporcionalmente à quantidade de pessoas brancas. O 

RPretas, fala que o motivo para a elitização do mercado publicitário se dá pelo chamado 

“racismo estrutural e institucional”. Ou seja, “conjuntos de práticas inconscientes, conscientes 

e até mesmo institucionalizadas, que se articulam sofisticadamente de modo a normalizar 

relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares” (ALMEIDA, 2019, p.52).  

No campo da comunicação, o perfil traz essa discussão com base em dados do Instituto 

Ethos, que realizou uma pesquisa sobre a presença das pessoas negras nas 50 maiores 

agências de publicidade do país, no qual foi levantado que, a cada mil funcionários, apenas 35 

eram negros. A pesquisa mostrou ainda que essas pessoas ocupam apenas 0,74% dos cargos 

de alta direção. Outro dado: negros ocupam apenas 4,7% dos cargos gerenciais, em 

levantamento feito em 500 das maiores empresas do Brasil. 

Já em relação ao mercado da tecnologia, neste caso englobando somente as mulheres 

negras, vemos uma participação inexpressiva. Segundo a pesquisa da “Delivering Through 

Diversity”, publicado em 2020, 64,9% das empresas de tecnologia entrevistadas possuem 

somente 20% do seu quadro de funcionários composto por mulheres e em 68,5% dos casos, 

as pessoas negras representam um máximo de 10% das pessoas nas equipes de trabalho. 

Para o perfil, o algoritmo como ferramenta de manutenção do racismo está 

diretamente relacionado à falta de diversidade nestes espaços. Podemos observar a relação 

direta entre eles pelo fato que “ferramenta de manutenção do racismo” e “falta de 

diversidade” estarem de forma destacados no texto. Além disso, são citados dois casos, o 

primeiro o ator Michael B. Jordan em uma lista de procurados pela polícia civil como suspeito 

de uma chacina no Ceará, e o segundo é um aplicativo de banco que pede o reconhecimento 

fácil, mas tem dificuldade de reconhecer rostos negros. Desta forma, os grupos dominantes 

no setor da tecnologia, homens brancos, utilizam as tecnologias para a manutenção dos seus 

lugares de poder e por isso a necessidade de mulheres negras ocuparem esses postos de 

trabalho. 
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O título é composto por uma pergunta referente ao impacto que mulheres negras 

podem ter no setor da tecnologia. Para responder tal questão eles mencionam a Plena AI, 

empresa de tecnologia formada por mulheres negras, no qual a diretora executiva é Samara. 

Como forma de ressaltar a importância da empresa, elas trazem recortes de jornais e revistas 

renomados no Brasil (Forbes, Exame e Alma Preta) que fazem menção a empresa e explicam 

o propósito da marca, transformar o mercado de tecnologia. A utilização das reportagens dos 

veículos, como um clipping da marca, serve para validar a posição de “respeitabilidade” da 

empresa, para dar visibilidade ainda maior a vozes negras, uma vez que sua própria voz não 

parece ser suficiente. 

Ainda que o debate a respeito do racismo esteja sendo levantado com mais frequência 

em canais midiáticos, isso não significa que produções desse meio não continuam propagando 

discursos racistas. Muitas vezes utilizam de peças publicitárias para indicar inclusão, mas é 

uma representatividade vazia, sendo frequentemente utilizados de forma que as empresas 

não sejam responsabilizadas pelo racismo. Para o coletivo RPretas, a inclusão forçada de 

pessoas negras em peças publicitárias tem como foco somente as vendas e não uma 

preocupação real em incluir essas pessoas no setor da comunicação.  

Além disso, levantam a questão da “meritocracia” como impeditivo para o alcance de 

pessoas negras nesse meio, já que, segundo elas “o racismo é histórico e produz dificuldade 

sistêmicas durante toda a vida do sujeito negro: acesso à educação, qualificação, espaço na 

atuação da profissão, etc.”. Ou seja, as pessoas negras não competem de forma igualitária 

com as pessoas brancas, e os empregadores utilizam deste artifício para continuar criando um 

espaço hegemônico.  

O mesmo serve para apontar a falta de representação de mulheres negras no campo 

da tecnologia, permitindo que casos de racismo sejam repetidos, não por pessoas, mas pelas 

máquinas, já que seus idealizadores são, majoritariamente, homens brancos. 

A publicação 3. “Gritaram-me negra já não retrocedo”, é uma celebração pelo dia 25 

de julho, Dia da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha. Nas imagens são apresentados 

alguns coletivos de mulheres negras no mercado Sulamericano como: Geledés Instituto da 

Mulher Negra, Kilombo Negrocentricxs, Afroféminas, Carabantu, Mizangas. No qual, são 

colocados um breve resumo do que se trata cada coletivo e qual sua missão. O objetivo 

principal das organizações é lutar contra o racismo e sexismo. Além disso, defender o direito 

de todas as mulheres negras como também promover o desenvolvimento social e cultural. 
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Já o texto da legenda, não retrata os coletivos em si, mas a importância da organização 

de mulheres negras para a legalização do aborto e ascensão de pautas sociais e manifestação 

na América Latina. São citados os casos da Argentina e do Chile que obtiveram avanços nas 

questões das mulheres negras nos países nos últimos anos. Além disso, traz uma frase de 

Jurema Werneck para evidenciar que os avanços obtidos no presente, provavelmente não 

teriam ocorrido se mulheres no passado não tivessem se organizado e levantado a discussão 

sobre essas situações como Lélia Gonzalez e Argelia Layla.  

Desta forma, a postagem celebra as conquistas atuais dos coletivos de mulheres 

negras, mas sem esquecer daquelas mulheres que foram vanguardistas em discussões e lutas 

dos direitos das mulheres, não só no Brasil, mas na América Latina. Lélia Gonzalez, citada na 

publicação, foi pioneira nos estudos sobre Cultura Negra no Brasil e co-fundadora do Instituto 

de Pesquisas das Culturas Negras do Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado e do 

Olodum. Já Argelia Layla, é uma figura importante para o movimento feminista venezuelano. 

O sentido principal, é recuperar historicamente os feitos de mulheres negras que podem ter 

sido (e são!) esquecidas quando os fatos são contados por pessoas brancas, reiterando assim, 

que parte daquilo que se colhe hoje foi plantado há muito tempo. É uma maneira também de 

acionar outras vozes e um tempo histórico para os sentidos que circulam nas publicações. 

Outro aspecto importante desse processo de interação entre o canal e seus leitores, é 

a exaltação que ocorre diante das publicações. Os comentários são, em sua maioria, de 

parabenização pelo conteúdo e valorização da sua importância, visto que não são todos os 

canais de comunicação que entendem e comentam sobre tal problemática. Para ilustrar 

“Pautas extremamente importante, ilustram bem o que acontece [...]”, “Texto maravilhoso”, 

“Parabéns pela iniciativa”, “Disse tudo, reflexão importantíssima diante da realidade que 

vivemos diariamente” e “Isso tem que mudar”. Os comentários são feitos principalmente por 

mulheres negras. Desta forma, podemos perceber que os seguidores da marca sentem 

gratidão e pertencimento pelo conteúdo exposto pelo perfil do RPretas. Já que, são 

apresentadas no texto situações que são vivenciam em seu cotidiano, fazendo com que se 

sintam representadas pelas narrativas e experiências. 

As questões apontadas pelo RPretas, fazem parte da vida da maioria das mulheres 

negras, mas não ganham visibilidade em outras páginas ou meios de comunicação. Assim, 

muitos dos comentários são também de indicação da página para amigas ou agradecimentos 

às autoras por viabilizar a temática em suas redes sociais.  

821



 

Neste contexto, a importância dos assuntos debatidos na página pode ser observada 

também nos comentários, nas maneiras como os sentidos reverberam e ecoam em outras 

mulheres. Visto que, racismo, mercado de trabalho, falta de representatividade, algoritmos 

como ferramenta de manutenção do racismo, etc, aparece nos comentários através de outras 

pessoas falando que passaram por isso, ou que aquilo realmente acontece e deve ser debatido 

mais, como também deve ser resolvido. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No término desta pesquisa, notamos que o coletivo RPretas utiliza do seu canal de 

comunicação, Instagram, para falar com seu público sobre as dores, desafios e as 

particularidades que o seu público principal vive, no caso as discriminações de raça, gênero e 

classe. Mas, é através da prática discursiva, que eles conseguem visibilidade para pautas 

importantes de mulheres negras. Visto que, elas se encontram, majoritariamente, 

desempenhando papéis desvalorizados na sociedade com as piores condições de trabalho e a 

menor remuneração.  

Além disso, o coletivo RPretas têm um papel muito importante para as pessoas negras, 

já que não são incluídas e representadas por grande parte dos meios de comunicação. A 

representação das pessoas negras sempre foi feita com estereotipação e incapacidade de ser 

vista como intelectual. Desta forma, um canal que trata suas dores, narrativas e experiências, 

como a falta de espaço para pessoas negras no mercado de comunicação, a participação 

inexpressiva de mulheres negras no setor da tecnologia e a organização de coletivos de 

mulheres negras que tentam quebrar as barreiras do racismo e sexismo no mercado de 

trabalho e na sociedade. Através de publicações compostas por entrevistas e/ou dados de 

fontes que possuem credibilidade/legitimidade para reforçar a mensagem passada pelo 

grupo. Evidenciando que é possível ocupar certos espaços que muitas vezes foram 

naturalizados para ser ocupados por pessoas brancas.  

Percebemos ainda que o conteúdo promovido pelo Instagram está centrado na 

desconstrução do racismo, do sexismo e dos estereótipos da mulher negra. Visto que, são uma 

assessoria de comunicação composta por mulheres negras, uma função que, 

majoritariamente, é realizado por pessoas brancas, segundo os próprios dados expostos por 

elas na publicação “Os profissionais negros no mercado de trabalho”. Além de levantar a 

questão das mulheres negras no setor de tecnologia e que elas fariam uma abordagem 

822



 

diferente na construção dos algoritmos de maneira que estes não sejam “racistas”, 

possibilitando a construção de um novo sentido, no qual as máquinas não seriam 

reprodutoras do racismo. Como também, é preciso enfatizar que este estudo contribui para 

evidenciar o protagonismo das mulheres negras e sua busca por “mudar a lógica de 

representação dos meios de comunicação de massa, como também de capacitar suas 

lideranças para o trato com as novas tecnologias de informação” (CARNEIRO, 2003). Devido à 

falta espaço, visibilidade, principalmente, por mulheres negras que possibilitou que ocorresse 

a crescente veiculação de estereótipos e distorções pelas mídias, eletrônicas ou impressas por 

muitos anos. 
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