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Apresentação

Em 2021, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de
Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) deu um importante
passo em sua consolidação, inaugurando uma terceira Linha de Pesquisa (Mídia e Informação)
que, juntamente com as duas outras existentes (Mídia e Cidadania e Mídia e Cultura), refletem o
amadurecimento teórico, metodológico e epistemológico das pesquisas que aqui são gestadas.
Nessa mesma perspectiva, o Semic teve o seu escopo alterado e passou a ser intitulado como
Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação.

A XIV edição do Semic, correspondente ao evento de 2020, adiado em virtude da pandemia
de Covid-19, apresenta como tema central “Comportamento Informacional e Produção Social de
Sentidos”, num entendimento de que os fluxos informacionais e a significação/ação do sujeito
cada vez mais erigem em redes digitais, cujas relações com as existências individuais e coletivas
está na pauta do dia e carecem de problematizações. No Semic, tais questões serão abordadas nas
conferências de abertura e de encerramento, como também perpassam transversalmente pelos
Grupos de Trabalho. Esse livro é resultado da indicação de trabalhos de destaques apresentados
no evento.

Rosana Maria Ribeiro Borges
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FAKE NEWS, NEGACIONISMO E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NO MUNDO 

PÓS-VERDADE 

 
 

Claudomilson Fernandes Braga1 
Simone Antoniaci Tuzzo2 

 
 

RESUMO  
 

Este trabalho é fruto das pesquisas continuadas do Laboratório de Leitura Crítica da Mídia, que se 
dedica a estudar a comunicação e a mediação, ou seja, os meios de comunicação e o seu impacto no 
receptor, mas também o impacto na mídia a partir do comportamento do receptor, sobretudo em 
uma sociedade cujo papel de recepção se mistura com o de produtor de conteúdos. O objetivo deste 
texto é discutir como o fenômeno das fake news – que sempre existiu, mas que tem ocorrido de 
forma abrangente nas plataformas de mídias sociais – contribui, a partir de notícias falsas, com a 
negação de aspectos da vida social, sobretudo em temas de interesse global, como saúde, 
geopolítica, segurança, citando apenas alguns exemplos. Esse fenômeno faz crer, ou pelo menos 
tenta fazer crer, que há uma realidade excluída e negada por adversários ideológicos; que essa 
realidade precisa ser defendida e cuja defesa passa necessariamente pela negação de temas 
consolidados e cientificamente provados, cujo principal objetivo é atribuir novos sentidos e criar uma 
pauta de costumes conservadora, ou hegemônica. Realizado em bases e reflexões teóricas, com 
metodologia qualitativa de cunho bibliográfico, a pesquisa apontou resultados no sentido de que o 
movimento negacionista que circula na sociedade e tem como base de divulgação as mídias sociais, 
sobretudo, se constroem em falsas verdades e falsas revelações, características estruturantes das 
fake news e os sentidos buscados são construções simbólicas de um modo de vida e de uma pauta de 
costumes irreal que nega a diversidade, nega a ciência e se posiciona contrária ao estado das coisas e 
da vida indo na contramão daquilo que se tem na contemporaneidade. O trabalho também revela do 
ponto de vista da opinião pública, ou na opinião de públicos influenciados mais pelas emoções e 
crenças pessoais do que pelos fatos objetivos, características próprias da pós-verdade.   
 
Palavras-chave: Fake News; Negacionismo; Sentidos; Pós-verdade.  
 

ABSTRACT 
 
This work is the result of continued research by the Critical Media Reading Laboratory, which is 
dedicated to studying communication and mediation, that is, the means of communication and their 
impact on the public, but also the impact on the media based on behavior the public, especially in a 
society whose reception role is mixed with that of content producer. The purpose of this text is to 
discuss how the phenomenon of fake news - which has always existed, but which has been occurring 
in a comprehensive way on social media platforms - contributes, based on false news, to the 
negation of aspects of social life, especially in themes of global interest, such as health, geopolitics, 

                                                 
1 Doutor em Psicologia Social pela PUC Goiás. Estágio Pós-doutoral em Psicologia Social pela Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Professor Associado do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal de Sergipe. E-mail: cfbraga@academico.ufs.br. 
2 Pós-Doutora e Doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO/UFRJ); Mestre em 
Comunicação Social e Bacharel em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo. E-mail: 
simonetuzzo@ufg.br.  
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security, to name just a few. This phenomenon makes us believe, or at least tries to make us believe, 
that there is a reality excluded and denied by ideological opponents; that this reality needs to be 
defended and whose defense necessarily involves the denial of consolidated and scientifically proven 
themes, whose main objective is to assign new meanings and create a conservative, or hegemonic, 
pattern of customs. Conducted on theoretical bases and reflections, with qualitative methodology of 
bibliographic nature, the research pointed out results in the sense that the negation movement that 
circulates in society and has as base of dissemination the social media, above all, are built in false 
truths and false revelations structuring characteristics of fake news and the meanings sought are 
symbolic constructions of a way of life and an unrealistic pattern of customs that denies diversity, 
denies science and positions itself against the state of things and life going against what one has in 
contemporary times. The work also focuses on the construction of public opinion, or on the opinion 
of audiences influenced more by personal emotions and beliefs than by objective facts, 
characteristics typical of post-truth. 
 
Keywords: Fake News; Negationism; Senses; post-truth. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Em “La Vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l'humanité3” do 

pintor francês Jean-Léon Gérôme de 1896, que abre este artigo, encontramos a inspiração 

para os estudos que temos empreendido sobre a temática das fake news e que compõem 

este artigo.   

 

 

La Vérité sortant du puits armée4 

                                                 
3 Tradução livre: “A verdade saindo do poço armada do seu chicote para castigar a humanidade”. 
4 A pintura pertence às coleções do museu Anne-de-Beaujeu, em Moulins, na França. 
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Nesta pintura encontramos a representação da parábola sobre a verdade e a mentira 

que um dia se encontram e tiram suas roupas para se banharem em um poço. A mentira, de 

forma sorrateira sai da água, veste as roupas da verdade e sai pelo mundo. A verdade, 

recusando-se a vestir as roupas da mentira sai nua e crua. O mundo, vendo a verdade nua, 

recusa-se a olhar. A verdade, então, volta para o poço e desaparece para sempre.  

Com isso, a mentira vestida de verdade segue a viajar pelo mundo satisfazendo os 

desejos da sociedade. A máxima da parábola diz ainda que aos olhos de muita gente foi 

preferível conviver com a verdade da mentira do que aceitar a nudez da verdade. 

Assim são as fake news! 

Isso para dizer que as fake news, fenômeno que se potencializou na sociedade 

contemporânea, sobretudo a partir do advento das tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs), não são uma exclusividade do século XXI. A história está repleta de 

casos onde verdade e mentira caminham em conflito na sociedade. 

Apenas para citar alguns exemplos: na Revolução Francesa há relatos de panfletos 

espalhados pelas ruas de Paris com notícias contraditórias; à época da guerra fria, a 

inteligência soviética na tentativa de confundir os órgãos de informações ocidentais difundiu 

notícias falsas e na segunda guerra mundial a propaganda nazista trabalhava para confundir 

a opinião pública. 

Mas é no século XXI que as notícias falsas se avolumam e tomam forma. A partir da 

popularização das mídias sociais, quando a população, até então apenas receptora de 

notícias, assume o papel de emissora, fazendo com que todos pudessem ser emissores e 

receptores ao mesmo tempo (BRAGA, 2020). Terra (2010) denomina de “usuários-mídia” os 

receptores que também produzem conteúdos e percepções nas redes sociais.  

 Por outro lado, apoiado neste fenômeno surge o movimento negacionista ao redor 

do mundo que, em associação com as fake news, tenta e tem de certa maneira mobilizado 

determinados grupos a acreditarem em “determinadas verdades”, sobretudo, naquelas que 

desconstroem as denominadas verdades empíricas.  

É sobre isso que os movimentos negacionistas parecem se debruçar, apenas parece. 

Negar a ciência e tudo aquilo que ela representa em termos de avanços e de conquistas ao 

longo da história da humanidade. Um exemplo disso é a defesa quase implacável da ideia de 

que a terra é plana atribuindo um novo sentido ao conhecimento científico estabelecido ao 
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longo da história da humanidade de que a terra é esférica, inclusive fotografada por 

astronautas em viagens ao espaço.  

 São esses movimentos negacionista que tentam criar uma nova ambiência discursiva 

e um novo sentido das coisas na tentativa de criar uma nova realidade; a terra é plana; as 

vacinas causam doenças ao invés de proteger a população; o holocausto foi um movimento 

da esquerda comunista que provavelmente nem tenha existido; o comunismo é o grande 

vilão pelos males da humanidade e por assim segue este discurso que nega a história, a 

ciência e os fatos reais da vida contemporânea. E toda essa construção tem atribuído novas 

compreensões da realidade vivida. Novos sentidos têm sido atribuídos aos fatos sociais e à 

vida cotidiana, assim como ao comportamento das pessoas em comunidade.  

 O fato se agrava quando esse comportamento parte de líderes de opinião, com 

capacidade de influenciar grupos e públicos na sociedade. Líderes precisam de equilíbrio e 

capacidade de articulação. Líderes histéricos não conseguem encontrar solução para 

nenhum problema porque suas mentes se ocupam do caos e de uma visão irremediável; já 

os líderes negacionistas adotam discursos de uma situação de normalidade, mesmo quando 

todas as evidências mostram que há algo errado. Os dois modelos são prejudiciais à 

sociedade.  

 As Fake News se abastecem dessas situações, somadas ao fato de que em uma 

sociedade onde os receptores conseguem publicar e expressar com audiência suas opiniões, 

temos também, muitas vezes, uma notícia verdadeira, mas comentários falsos que se 

propagam como se fossem a própria informação. Isso é próprio de uma sociedade que vive a 

era da pós-verdade, com a construção da opinião de públicos distinto sendo feita muito mais 

pelas crenças pessoais, pelas emoções e paixões do que pelos fatos reais e objetivos.   

 Pensar em fake news é pensar em uma sociedade que vive a dicotomia de combatê-

la e querer resgatar a verdade nua e crua ou confortar-se com a mentira vestida de verdade 

feliz a caminhar pelo mundo.   

  

FAKE NEWS E A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE VERDADE  

 

As fake news são textos que buscam parecer autênticos, atendendo muitas vezes de 

forma rigorosa os critérios de diagramação de fontes noticiosas legítimas (TANDOC; LIM;  

LING, 2017; TORRES; GERHART; NEGAHBAN, 2017). 
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 Nesse sentido, o conceito de fake news pode ser compreendido, também, segundo 

Recuero e Gruzd (2019) como sinônimo de desinformação, que circula mais livremente nas 

redes sociais on-line, onde existiria uma variada e imensa quantidade de informações sobre 

o que seriam as fake news e como reconhecê-las. Shu et al. (2017) evidenciam em seus 

estudos a falta de autenticidade e o propósito de enganar, o que pode disseminar verdades 

que foram criadas a partir da mentira ou de fatos falseados, influenciando na formação do 

imaginário do grupo que recebe e compartilha esse tipo de conteúdos.  

  Se tomarmos como referência as colocações de Goulart (2006) para quem as notícias 

se constituem em representações acerca da realidade e na maioria das vezes dependem de 

crenças, valores e objetivos daqueles que a produzem e relacionarmos essa possibilidade 

com a realidade vivida na contemporaneidade, onde todos parecem e agem como 

jornalistas, as fake news então são construções de uma crença verdadeira, de quem a 

produziu, logo é uma verdade. Em sendo uma verdade para quem a produziu também o é 

em grande escala para quem a consome, recepciona, ouve, lê. Falamos da crença na crença 

da notícia. 

 As fake news são, portanto, pautas, assuntos, temas, escolhas. O que para Fairclough 

(1995) são no fundo escolhas baseadas em motivações sociais e tratam em sua grande 

maioria de escolhas, sobretudo, ideológicas e de dominação e encontram respaldos em uma 

audiência que também faz escolhas por este mesmo olhar, criando neste sentido uma teia 

de interesses pelo mesmo assunto, pela mesma pauta.  

 Aqui as fake news se estabelecem nas duas esferas da noticiabilidade: na produção e 

na audiência. Ambos os grupos (de quem produz e de quem consome), acreditam e veem 

verdade na notícia falsa. Como na obra de Jean-Léon Gèrôme (i.e.), é preferível conviver e 

viver com a verdade da mentira do que conviver com o escândalo revelado pela nudez da 

verdade.  

As falsas notícias, portanto, em nosso entendimento se estabelecem no espaço 

comunicativo como atos de verdade e se disseminam entre grupos que creem na verdade da 

mentira, potencializando-se e fazendo prevalecer verdades particulares em detrimento de 

verdades universais. De tal modo que, as fake news se estabelecem nos ambientes do 

mundo social e criam, ou pelo menos tentam criar um “universo” paralelo em detrimento às 

verdades universais que a ciência tem construído ao longo da história.  
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O volume de compartilhamentos, de vozes a partilhar a mesma mentira nos reporta 

ao pensamento de Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha Nazista, para 

quem: "Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade". 

Ou seja, são as fake news que disseminam uma “nova verdade” e negam as verdades 

estabelecidas, provadas e muitas vezes empiricamente construídas. Falamos, pois, dos 

movimentos negacionista que se apoiam nas fake news para se fazer prevalecer. 

 
NEGACIONISMOS E A CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO PARALELO 
 
 É no espaço entre a informação e a desinformação que o negacionismo se instala. 

Segundo Pinheiro e Brito (2014) é na desinformação que se cria uma bolha ideológica e de 

modo deliberado induz cidadãos ao erro. Para os autores é a partir de três variáveis:   

ausência   de   informação; informação manipulada e engano proposital que a 

desinformação se constrói. 

A ausência de informação está associada ao estágio de carência de cultura, total 
ignorância e precariedade informacional devido ao total desconhecimento de 
determinado tema. Já a manipulação da informação, segundo os autores, tem 
relação com o fornecimento de produtos informacionais de baixo nível cultural, 
cuja consequência direta seria a imbecilização de setores sociais. Nesse caso, a 
desinformação teria como propósito a alienação da população com o intuito de 
manter projetos de dominação política, ideológica ou cultural. O engano proposital, 
por sua vez, assume o formato de desinformações, que circulam com o propósito 
de enganar alguém. (PINHEIRO; BRITO, 2014. p. 14).  

 

 Para Santaella (2019) a negação da ciência tem se mostrado o caráter mais nefasto 

da era da desinformação. Em pesquisa realizada pela FIOCRUZ entre os dias 17 de março e 

10 de abril de 2020, foi revelado que o índice de disseminação de informações incorretas 

sobre o novo coronavírus deu conta de que 65% das informações divulgavam curas 

milagrosas da contaminação e consequentemente da doença, por exemplo. 

 O negacionismo vem de certa maneira acompanhando a história e pegando carona 

em fatos importantes. Há o negacionismo científico, que tem como principais expoentes 

atualmente o movimento antivacina e o terraplanismo. Há também o negacionismo 

climático, ancorado na negação do colapso ecológico em curso. Observamos também um 

crescente negacionismo histórico, baseado na negação de acontecimentos históricos 

amplamente conhecidos, como a ditadura militar no Brasil e o holocausto. Poderíamos 

acrescentar ainda outro negacionismo bastante presente na realidade brasileira, até mesmo 
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constituinte do projeto de Estado-Nação no Brasil: o negacionismo do racismo, ancorado no 

mito da democracia racial. 

 Despontando mais fortemente a partir dos anos de 1980, os negacionistas surgem 

nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. Se estruturando mais fortemente no pós-

guerra fria e se fortalecendo no século XXI, sem dúvida sendo potencializados pelo advento 

das novas tecnologias de comunicação e informação, além das mídias sociais digitais.  

 Apesar dos diversos argumentos para se justificar os comportamentos e discursos 

negacionista, adotamos as explicações de Perini (2019) como sendo provavelmente a mais 

adequada. Segundo o autor, seguramente a principal motivação e a mais legítima para a 

popularização do negacionismo reside no desejo de participar, de produzir as próprias 

teorias, o próprio conhecimento, as próprias narrativas. Essa constatação, ainda que 

controversa, aponta para um fator relevante:  

 

[...] não podemos ignorar o modo como as ciências se constituem na relação com a 
população. Não podemos desconsiderar que o elitismo e o colonialismo presentes 
na constituição das ciências modernas são fatores que colaboram para distanciar e 
gerar desconfiança em parte da população. (PERINI, 2019, p. 28) 

   

Segundo Latour (2020), o conhecimento cientificamente comprovado só ganha corpo 

quando existe uma cultura comum, uma vida pública, instituições e imprensa minimamente 

confiáveis. Por este prisma, para o autor, tais práticas estariam em crise e esse cenário tem 

como sintoma a explosão das desigualdades e a fratura de um mundo compartilhado que, 

com todas as suas contradições, possibilitava ainda algum solo comum, fazendo surgir 

discordâncias deste processo e da forma como tem sido conduzido. Aqui surgem os 

negacionistas e seu movimento que tenta provar e comprovar verdades até então 

inquestionáveis. Aqui negacionismo e fake news se entrecruzam.  

 Atualmente, os que acreditam nas fake news e as utilizam compartilham do 

negacionismo e são em última instância negacionista e vivem em um mundo separado 

daqueles que os criticam. O autor afirma que estamos em “guerra”.   

 E por fim, Latour (2020) afirma que o fundo dessa guerra não seria, 

consequentemente, um ‘déficit de conhecimento’, mas sim um ‘déficit de prática comum’ 

(grifo nosso). Mais do que corrigir uma falha de pensamento, seria preciso, portanto, 

partilhar desafios comuns, vislumbrando um panorama a ser explorado conjuntamente. 
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Falamos, portanto dos processos de exclusão, de desigualdade, da falta de educação para 

todos.  

 Seria como se os negacionistas fossem a resistência pela falta do compartilhamento. 

De um lado a ciência; do outro lado, grupos que não foram e não se sentem incluídos nos 

processos de compartilhamento do conhecimento científico. 

 Na visão de Morel (2021), para que os conhecimentos científicos em relação à 

pandemia da Covid-19, por exemplo, fossem incorporados às realidades cotidianas, seria 

preciso que a população não apenas tivesse ‘acesso à informação’, e aqui precisamos 

avançar no cenário de combate à desinformação, mas que a população estivesse engajada 

em uma vida coletiva que sustentasse esses conhecimentos.   

Para isso, pensar em coletividade, mas também compreender que informação não é 

comunicação. A comunicação é um processo que tem início na informação, mas que precisa 

avançar para a compreensão e interpretação que gerará a possiblidade de uma opinião por 

parte do receptor.  

Como isso também perpassa pela educação formal, esses hiatos explicam a falta de 

consciência coletiva da população em relação às medidas restritivas de combate à 

pandemia, como o isolamento e o afastamento social no Brasil, a necessidade de restrições 

com relação ao comércio, ao lazer e à utilização de espaços públicos.  

É preciso também, segundo a autora, que a ciência seja afetada pelos conhecimentos 

populares, considerando as realidades das classes populares, para não reproduzir apenas 

medidas higienistas, mas, sobretudo, respeitar as diferenças de necessidade de informações 

que essas classes possuem. 

Como vemos, são muitos os desafios para esses caminhos, mas todos perpassam pela 

inclusão e pelo combate à desigualdade. 

 
ATRIBUINDO SENTIDOS 
 

 De fato, os negacionista e todos aqueles que combatem o negacionismo buscam 

emplacar, de certo modo, seus pontos de vista. De um lado a ciência, a pesquisa e os 

pesquisadores com todo seu aparato tentando convencer determinados grupos de verdades 

empiricamente constatadas e historicamente comprovadas. De outo lado, grupos 

negacionista tentando argumentar a partir de conhecimentos circunstanciais para defender 
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pontos de vista muitas vezes indefensáveis, como por exemplo, que a terra é plana. De que 

as vacinas não fazem bem, muito pelo contrário e de que a pandemia do novo coronavírus é 

uma armação ideológica para dominar o mercado e controlar os fármacos e toda a indústria 

farmacêutica. 

 Assim temos de um lado grupos negacionista utilizando-se de fake news para divulgar 

suas “verdades” e de outro lado grupos de especialistas combatendo as fake news com 

notícias e notas desmentindo as falsas notícias.  

 Segundo Spink (2010) é nesta luta discursiva que os sentidos se constroem. Segundo 

a autora os sentidos são construídos a partir do conhecimento. Ou seja, é o conhecimento 

discursivamente traduzido na ação que os sentidos tomam forma e se concretizam. Se assim 

o é, os dizeres de Latour (2020) também fazem todo sentido, ou seja, a guerra de que fala o 

autor só terá fim quando o déficit da partilha suplantar o déficit do conhecimento e este 

processo acontecer de modo satisfatório e igualitário para todos. 

 Tomando como referência os estudos empreendidos por Spink (2010) no âmbito do 

Núcleo de Pesquisa em Psicologia Social e da Saúde da PUC São Paulo, para quem a 

produção dos sentidos está intrinsecamente ligada às práticas discursivas e 

consequentemente à ação e para quem a linguagem é tomada como prática social faz surgir 

como gênese desta questão o contexto deste discurso. 

 Trata-se de um contexto de exclusão e de desinformação. Aqui a desinformação 

assume lugar privilegiado na construção de discursos negacionista e a atribuição de sentidos 

equivocados. Afirmar que a terra é plana, pois assisti em uma palestra na internet e isso me 

convenceu e é a prova da desinformação e da deseducação da população que acredita em 

“fantasmas”. (Entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u2zUap1s2BE). 

 Dessa forma arriscamos um diálogo possível entre Spink (2010) e Latour (2020) 

quando ambos os autores, cada um a partir do seu lugar de pesquisa, e consequentemente 

de fala, colocam que os sentidos atribuídos são na verdade consequência do conhecimento. 

Se para Latour (2020) há uma guerra ocorrendo em razão dos déficits de conhecimento e de 

partilha e para Spink (2010) há uma luta discursiva para construir os sentidos que são 

advindos do conhecimento, arriscamos dizer então que há um fosso estabelecido no 

conhecimento que separa os grupos negacionista dos grupos não negacionista e que os 

sentidos atribuídos de ambos os grupos são na verdade construções discursivas em busca de 

uma verdade que para cada grupo é verdade, mesmo que seja uma verdade mentirosa. 
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A CONSTRUÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NA PÓS-VERDADE 
 

A opinião pública se forma a partir de uma informação que, após ser compreendida, 

interpretada, analisada, refletida, pode formar uma opinião. Mas o processo é mais 

complexo, pois pressupõe que uma opinião individual chegue até outras pessoas a partir da 

oralidade ou da expressão escrita, por exemplo, e que uma quantidade de pessoas, que 

caracterize um grupo pactue da mesma opinião. O processo também perpassa pelos eixos da 

psicologia e dos filtros emocionais que cada um possui, com maior grau de predisposição 

para absorver ou refutar uma informação com base em suas paixões ou em seus pré-

conceitos. 

Dessa forma conseguimos compreender que a formação da opinião pública não é 

simplista, tampouco diz respeito à opinião individual de alguém sobre algo ou alguém. 

Também não é a opinião da massa, da totalidade, mas sim, de públicos distintos que 

conseguem comungar de uma mesma opinião e expressá-la publicamente. 

Colocado assim, de forma resumida, podemos entender a complexidade da formação 

da opinião pública, mas podemos ver que o ponto de partida é uma informação. 

Neste processo que se inicia com a informação e que pode vir a gerar uma opinião e, 

por consequência a formação da opinião pública, podemos pensar que a informação pode 

ser verdadeira ou falsa, certa ou errada. A depender do grau de influência do emissor dessa 

informação, os seus receptores considerarão a ou não a necessidade de verificação. Essa 

necessidade de checagem da informação é proporcional ao grau de confiança que o emissor 

possui aos olhos de seus receptores.  

Isso sempre existiu na sociedade muito antes da existência dos meios de 

comunicação de massa, mas, com o advento da mídia impressa e eletrônica do século XX, a 

formação da opinião pública ficou muito mais associada às mídias.  

Tuzzo (2005, 2013), nos lembra que esses formadores de opinião, ou seja, as pessoas 

que têm a oportunidade de expressar publicamente o seu ponto de vista sobre algo, 

podendo ser os pais, membros da família, artistas, professores, líderes religiosos, atletas, 

socialites, políticos, líderes de classe, empresários, advogados, médicos, líderes sindicais, 

blogueiros, vlogueiros, exercem influência sobre aquilo que uma pessoa ou um determinado 
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grupo de pessoas pensa. Contudo, numa sociedade balizada pelos meios de comunicação 

existe uma reorganização de valores. Textualmente, a autora afirma que:  

Se refletirmos sobre os quatro pilares de sustentação da sociedade anteriormente 
legitimados, definidos como 4Ps (pai, professor, político, padre/pastor) 
representantes simbólicos da família, escola, Estado e igreja, veremos que a 
própria igreja se apropria hoje de canais de televisão para que a voz do 
padre/pastor seja ressignificada pela estética televisiva de reconhecimento de 
valoração e passe a ser utilizada pela sociedade muito mais porque adveio da 
televisão do que dos templos religiosos e com isso transformam os seus 
interlocutores em celebridades midiáticas, com reconhecimento de voz. (TUZZO, 
2016, p. 84) 

 

Assim, podemos pensar que a sociedade viveu diferentes momentos sociais com 

relação às fontes que abastecem a formação da opinião pública, quais sejam, antes dos 

meios de comunicação de massa; após os meios de comunicação de massa, quando os 

sujeitos eram categorizados como receptores midiáticos; e, mais recentemente, com as 

novas tecnologias de comunicação e informação, nomeadamente com a internet e as redes 

sociais, quando o receptor passou a possuir canais de difusão de suas ideias e opiniões.  

Devemos lembrar que a possibilidade de produção de conteúdos não significa 

conteúdos novos, mas, muitas vezes, são conteúdos, dados e informações propagados pela 

mídia ou por receptores/produtores, ou no dizer de Terra (2010) “usuários-mídia” que 

publicam conteúdos carregados de valores, interpretações, comentários e opiniões que 

modificam o sentido primário da informação. Assim, a informação pode até ser correta e 

verdadeira, mas o uso e a manipulação do conteúdo re-publicado não é.   

Assim, a velocidade de compartilhamentos via redes sociais, a falta de educação 

formal e capacidade de interpretação, a vontade de ser o primeiro (antes de ser verdadeiro) 

em uma determinada postagem, fazem com que os fatos sejam deturpados 

(intencionalmente, ou não).  

O fenômeno é explicado pelo neologismo “pós-verdade” que impacta diretamente na 

formação da opinião pública e explica que as emoções e crenças sociais ficam à frente da 

própria verdade. 

Vele ressaltar que o próprio conceito de verdade é também muito difícil de ser 

explicado e, ele, em si, já se trata de algo que nos remete a questões como veracidade 

comprovada, realidade que perpassa por outras esferas sociais como a ciência, os diversos 

campos de conhecimento e a educação formal. Ainda assim, a verdade é sempre algo de 
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conhecimento temporal pois, a partir de novas descobertas científicas, por exemplo, a 

verdade de uma geração pode ser revista e reescrita pelas novas verdades que trazem luz a 

algo anteriormente obscuro.  

Contudo, mesmo dentro desses preceitos filosóficos, o ser humano racional é capaz 

de buscar a verdade com as bases científicas de seu tempo, com as fontes de pesquisa de 

sua época e, assim, compreendendo que algo poderá sempre ser melhor explicado no 

futuro, ainda assim pode ter clareza e fontes suficientes para diferenciar o certo do errado 

em sua sociedade, em seu momento histórico-social.   

A pós-verdade não diz respeito, portanto, a uma busca nobre para aprimorarmos 

nossos conhecimentos e sabermos que aquilo que pensamos é fruto daquilo que 

conhecemos, mas também do que ignoramos. Pelo contrário, o termo “post-truth” passou a 

ser utilizado para determinar uma situação em que a verdade é ignorada e, como se fosse 

possível uma relação social paralela, é criada uma verdade alternativa. 

Todo processo se agrava quando no lugar da verdade, as mentiras passaram a ser 

adjetivadas de opinião pessoal, ou seja, quando a tentativa de correção de uma informação 

falsa é combatida com o argumento de que aquela seria uma opinião pessoal, ou até, uma 

liberdade de expressão daquilo que se pensa sobre algo ou alguém.  

Assim, podemos detectar uma teia absolutamente complexa onde alguém, com canal 

de difusão de suas ideias e poder de persuasão sobre determinado grupo social, expõe de 

forma errada um fato ou acontecimento; deturpa uma informação; cria uma mentira 

enviesada sobre uma verdade e, ao ser questionado, rebate com o argumento de que as 

pessoas são livres para expressarem a sua opinião. 

Por isso, na formação da opinião pública da sociedade pós-verdade, é muito 

importante diferenciar quais opiniões são válidas e merecem credibilidade para que não 

sejam confundidas com fake news ou com mentiras vestidas de verdade.  

  
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 
 De fato, o embate discursivo entre a Ciência e o discurso de grupos negacionista, cuja 

estratégia de divulgação se assenta em fake news nos revela mais do que uma disputa 

ideológica. Em que pese ser uma disputa que nos pareça absurda, pois, afinal, está 

comprovado que a terra é esférica; que as vacinas são eficazes no combate a determinadas 

doenças e que o golpe militar de 1964 no Brasil foi mesmo um golpe político, ela (a disputa) 
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se constitui em um dilema que ultrapassa posições políticas e se assenta na complexidade 

das relações humanas e na incapacidade do Estado, enquanto instituição, de cumprir seu 

papel de educar as suas gentes de forma igualitária, de modo adequado. 

 Se tomarmos como referência a compreensão de Latour (2020) sobre a “guerra” 

existente entre os negacionistas e os não negacionistas e a causa dessa guerra, que para o 

autor se trata da ineficácia da partilha do conhecimento e muitas vezes da inexistência da 

partilha, temos como pano de fundo a deseducação formal e a desinformação informacional 

da população.  

 Por este prisma, tudo parece fazer sentido. Uma população informada 

adequadamente não se deixa influenciar por informações equivocadas. Populações bem-

educadas, do ponto de vista formal, tendem a ser mais resistentes aos ataques da 

desinformação e das fake news.  

 Neste sentido a pandemia do novo coronavírus foi reveladora. Além de revelar no 

país uma imensa camada da população desassistida em termos econômico e trabalhista, 

revelou um país dividido em termos ideológicos e mais, revelou uma nação deseducada, 

desinformada e, consequentemente, uma nação sujeita aos ataques de grupos negacionista. 

Dito de outra forma revelou uma nação egoísta, nada empática com os problemas 

coletivos. Uma população sem sentimento de coletividade. E continua revelando, pois, os 

casos de “fura filas” da vacinação são mais do que casos de desonestidade, são casos de falta 

de empatia e de senso de coletividade, típico de populações deseducadas e desinformadas, 

ou no mínimo informadas equivocadamente.   

No mundo pós-verdade a sociedade acomoda-se com conforto, porque a verdade 

parece doer mais do que as ilusões e as falsas realidades se encarregam de suprir as 

carências de educação, de saúde, de governo.  

 Nesta ambiência os sentidos atribuídos pela população são sempre de fazer 

prevalecer o seu ponto de vista em detrimento do ponto de vista do outro.  Mais que isso, os 

sentidos são sempre aqueles que cada um consegue sentir a partir de suas dores ou de suas 

paixões que poderão estar nuas diante da sociedade ou, como em “La Vérité sortant du puits 

armée de son martinet pour châtier l'humanité, apresentar a mentira vestida de verdade. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo compreender como os membros do grupo anti-vacina do 

Facebook, “Vacinas: o lado obscuro das vacinas”, reagiram ao início da vacinação contra Covid-19 no 

Brasil. Tomando como ponto de partida conceitos como desinformação, redes sociais, capital social e 

câmara de eco. Para isso, foi realizada uma etnografia virtual no grupo e a seleção das três postagens 

mais relevantes do mês de janeiro de 2021. A justificativa de realização da pesquisa se dá pela 

emergência do tema desinformação na pandemia da Covid-19. Nunca a desinformação representou 

um perigo tão grande para a saúde pública e compreender melhor o tema pode ajudar a atenuar este 

problema. Justifica-se o recorte de janeiro por ser o mês de início da vacinação contra Covid-19 no 

Brasil e espaço de amplo debate na sociedade brasileira sobre o vírus, a pandemia e a própria vacina. 

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, sua metodologia é bibliográfica e etnográfica. O corpus da 

pesquisa se constitui de prints das publicações, arquivados através da ferramenta Lightshot. O 

referencial teórico tem como abordagem conceitual capital social, redes sociais, desinformação, fake 

news e câmara de eco, baseado em diferentes autores, tais como Recuero (2010 e 2020), Brites e 

Porcello (2018), Nyhan e Reifler (2007), Fallis (2009) e Sunstein et al. (2016). Dentre os resultados, foi 

possível constatar que os membros do grupo atacam a vacinação e também indivíduos e instituições 

envolvidos com ela. Ainda, apresentam questionamentos sobre a segurança da vacina e a sua 

qualidade e, nesse sentido, exigem uma imunização segura para a população, inferindo estarem 

defendendo uma pauta de interesse público. Por fim, constatou-se que os membros possuem um forte 

laço social que resulta em união e consenso majoritário, confirmando a ideia de capital social em rede 

social, proposto por Recuero (2010).  

  

Palavras-chave: Câmaras de Eco; Desinformação; Redes Sociais; Vacinação. 

 

ABSTRACT  
 
This article aimns to understand how members of Facebook's anti-vaccine group, “Vaccines: the dark 

side of vaccines”, reacted to the beginning of vaccination against Covid-19 in Brazil. Taking as a starting 

point concepts such as disinformation, social media, social capital and echo chamber, a virtual 

ethnography was carried out in the group and the selection of the three most relevant posts in the 

month of January 2021. The research justification is given by the disinformation emergence in the 
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Covid-19 pandemic. Never before has the disinformation set as such danger to public health and better 

understanding of the topic can help to alleviate this problem. The January cut-off is justified as it is the 

month of the beginning of Covid-19 vaccination in Brazil and a space of wide debate in Brazilian society 

about the virus, the pandemic and the vaccine itself. This is a qualitative research, its   methodology is 

bibliographic and ethnographic. The research corpus constitutes the impressions of the publications, 

filed through the tool Lightshot. The theoretical framework has as conceptual approach social capital, 

social media, disinformation, fake news and an echo chamber, based on different authors, such as 

Recuero (2010 and 2020), Brites and Porcello (2018), Nyhan and Reifler (2007), Fallis (2009) and 

Sunstein et al. (2016). Among the results, it was possible to verify that the members of the group attack 

the vaccination and also individuals and institutions involved with it. Still, they present questions about 

the vaccine safety and its quality and persons, in this context, require a perfect population 

immunization, inferring that they are defending the public interest. Finally, it was found that members 

have a strong social connection that results in unity and majority consensus, confirming the idea of 

social capital in a social media, proposed by Recuero (2010). 

 

Keywords: Echo chambers; Disinformation; Social Media; Vaccination. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem como objetivo perceber como foi repercutida o início da 

vacinação da Covid-19 no grupo do Facebook “Vacinação: o lado obscuro das vacinas.” Este 

grupo, tem como principal objetivo questionar a importância das vacinas e associá-las ao 

surgimento de determinadas doenças. O grupo foi fundado em 28 de dezembro de 2014 e 

conta, atualmente, com 14.526 membros4. 

 A importância do tema, deve-se ao fato de estarmos vivendo em um período da 

pandemia da Covid-19 que, mesmo com o surgimento das vacinas, temos situações extremas 

de não credibilidade à ciência. No âmbito das autoridades de saúde, como o Ministério da 

Saúde e o próprio presidente da república, há um discurso negacionista que fomenta um 

processo de desinformação na sociedade.  

 Para fazer a análise das postagens do grupo, definiu-se o mês de início da vacinação 

contra Covid-19 no país como parâmetro para a seleção de prints de conteúdo postados por 

seus componentes. A partir dessa seleção e análise, buscamos entender a consolidação da 

formação de um capital social, presente na rede social e teorizado por Recuero (2010). 

 Além do conceito de capital social, será abordada também o conceito de rede social, 

em Recuero (2010), além de uma reflexão acerca do tema fake news, fundamentado em Brites 

e Porcello (2018). Após essa abordagem, iremos adentrar no conceito de desinformação, 

                                                 
4  Disponível em: https://www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas/members. Acesso em: 03 de 

mar. de 2021. 
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primordial para esse estudo, referenciado em Nyhan e Reifler (2007) e Fallis (2009). Para 

complementar esse conceito de desinformação, baseamos em Recuero (2020) e Sunstein et 

al. (2016), para abordar o conceito de câmara de eco. 

 Para a realização do artigo, utilizamos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

netnográfica, tendo como foco a observação não participante, já que a princípio o grupo era 

fechado e também por outras peculiaridades, apontadas no tópico dos procedimentos 

metodológicos.  

 O corpus de recorte desse trabalho são as publicações dentro do grupo, registradas 

através da ferramenta Lightshot5.  O recorte temporal para seleção das publicações é o mês 

de janeiro de 2021. Justifica-se esta escolha pelo fato de ser o mês em que a vacinação contra 

a Covid- 19 teve início no país, no dia 17, gerando um debate público fervoroso sobre a vacina. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  As redes sociais, segundo Recuero (2010), são grupos sociais expressos através de 

conexões mediadas pelo computador entre diversos atores. Atores e redes são, portanto, 

elementares na compreensão do que é uma rede social.  

  Os atores nas redes sociais são, graças à natureza da comunicação mediada por 

computador, “construções identitárias do ciberespaço” (RECUERO, 2010, p. 25). Os atores, 

gerindo este constructo, interagem uns com os outros, criam laços, formando uma estrutura 

social própria do espaço em que se realiza. 

  As conexões, segundo Recuero (2010) são estruturadas a partir destes laços 

construídos pelos atores da rede. Os atos comunicativos no contexto desta rede, como um 

texto, uma curtida, uma foto, etc. constituem as interações destes atores. Cada rede social 

será única na sua dinâmica comunicativa neste quesito. 

  Embora tratemos de uma ambiência virtual, diferenciar o mundo virtual do mundo real 

como independentes constitui uma perspectiva ultrapassada. A literatura corrente deixa clara 

a interconectividade da sociedade contemporânea, engendrando uma sociedade em rede, 

teorizada por Castells (1999), onde as relações sociais são fortemente interlaçadas pela 

                                                 
5 Disponível em: https://app.prntscr.com/pt-br/. Acesso em: 03 de mar. de 2021. 

24



 

 

Internet, uma sociedade em vias de revelar um mundo onde essas fronteiras cada vez façam 

menos sentido. 

  As relações sociais, portanto, são possíveis e possuem uma lógica própria nas redes. 

Recuero (2010) assinala que: a) a natureza das interações nas redes é assíncrona, ou seja, têm 

um ritmo temporal próprio; b) elas não são reféns da plataforma, podendo migrar todos seus 

laços e atores, embora ainda possam coexistir em diferentes plataformas simultaneamente; 

c) a complexidade que as relações sociais proporcionadas pelas interações nas redes 

proporciona pode gerar laços sociais; d) graças ao tipo de interação entre os atores (reativa 

ou mútua), estes laços podem ser mais fracos (associativos) ou mais fortes (dialógicos). 

  Por fim, para compreender melhor a dinâmica das relações das redes sociais é preciso 

compreender o conceito de capital social. O conceito pode ser encontrado em Bordieu (2015), 

 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a 

um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades 

comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles 

mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis (BORDIEU, 2015, 

p. 75). 

 

 

  No escopo das redes sociais, Recuero (2010) afirma que o capital social de uma rede é 

um conjunto de recursos de um determinado grupo que pode ser usufruído por todos os seus 

membros, mesmo que possam ser apropriados individualmente, e está baseado na 

reciprocidade entre os atores. 

  Este capital social gerado no grupo pode ser, como aponta a autora, relacional – que 

compreenderia a soma das relações, laços e trocas que conectam os atores no grupo; 

normativo – que compreenderia as normas de comportamento de um determinado grupo e 

seus valores; cognitivo – que diz respeito à soma do conhecimento e das informações 

colocadas em comum por um determinado grupo; confiança no ambiente social – ou seja, no 

comportamento de indivíduos naquele ambiente; e por fim, institucional – que incluiria as 

instituições formais e informais, que se constituem na estruturação geral dos grupos, onde é 

possível conhecer as “regras” da interação social e onde o nível de cooperação e coordenação 

é bastante alto. 
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  Pode-se perceber, portanto, que também o capital social é constituído através das 

interações socais dos atores na rede. A rede determina, mas também é determinada por estas 

interações. E cada rede possui uma dinâmica interacional e modos diferentes de apropriação 

deste capital social por seus atores. Esta natureza fluida torna, então, a rede social um objeto 

dinâmico em constante mudança. Como afirma a autora, “uma rede social, mesmo na Internet, 

modifica-se em relação ao tempo. Não é estática, não está parada no tempo” (RECUERO, 2010, 

p. 79). 

  A capacidade de difusão de informação nestas comunidades, depende de conectores, 

atores capazes de aumentar a penetrabilidade das informações difundidas pelo grupo e de 

trazer novas informações. Dentro da dinâmica interativa das comunidades nas redes sociais, 

os atores estão em constante relação com o capital social do grupo. Recuero (2010) aponta 

que conectores estão cientes da imagem que devem criar e a reputação que devem ter dentro 

do grupo, isso determina até que tipo de informação eles escolhem divulgar para os outros 

atores da rede. Por sua posição, eles ganham status e enaltecimento dentro do grupo. 

 São dois tipos de capital social que fazem parte do processo de difusão de informação 

em uma comunidade de rede social: o relacional e o cognitivo (RECUERO, 2010). O capital 

social relacional tem um apelo de proximidade, buscando o fortalecimento dos laços sociais 

com os outros atores. O segundo tipo é o cognitivo, que já tem um apelo mais informacional, 

a fim de gerar conhecimento entre os atores da comunidade. 

  A observância destes atributos na dinâmica relacional de uma rede social joga luz sobre 

quais comportamentos e interações devem ser observados com maior atenção na etnografia 

do grupo.  

 Após abordamos o conceito de rede social, essencial para esse artigo, torna-se 

importante a discussão do conceito de fake news, já que entendemos que o surgimento das 

redes sociais, tem potencializado o aparecimento das fake news e do fenômeno da 

desinformação. 

 As discussões sobre fake news e desinformação ganharam evidência nos últimos anos. 

Dentre tantos exemplos que facilmente serviriam para ilustrar este fenômeno, as informações 

falsas referentes às vacinas ganharam um novo peso graças à pandemia da Covid-19. 

 A tradução literal do termo fake news engloba notícias falsas. Porém, essa tradução é 

insuficiente para dar conta da complexidade do fenômeno a que se refere. Para procurar um 
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conceito que amplie essa abordagem, vamos acionar alguns autores como D’Ancona, Nyhan 

e Reifler e Fallis. 

 Segundo Brites e Porcello (2018), o termo fake news não designa notícias erradas ou 

mal apuradas, mas sim notícias falsas criadas deliberadamente, a fim de cumprir determinada 

finalidade. Os autores fazem a ressalva de que boatos sempre existiram nesta forma de 

estratégia, mas a disseminação potencial que as tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) oferecem amplificam sua força de maneira nunca antes vista. 

 Matthew D’Ancona (2018) compreende que as fake news são um sintoma de um 

sistema maior, a desinformação. Ainda para o autor (2018), a novidade deste sistema não são 

as mentiras perpetuadas por políticos ou instituições, mas sim a resposta do público a isso. 

 O autor argumenta que a indignação que se esperava deu lugar à indiferença e que 

esta, por fim, levou à convivência do público com mentiras. Esta convivência é demarcada por 

uma grande desconfiança sobre instituições que sempre foram referência da verdade e, pior, 

a uma nivelação disforme de opiniões que disputam a atenção do público por critérios mais 

emotivos que racionais. 

 Compreendendo, portanto, o contexto social em que a desinformação prolifera, o 

termo fake news não será utilizado neste trabalho para definir o processo de engano através 

de notícias falsas ou mesmo o contexto de insegurança informativa contemporâneo. Para tal, 

utilizaremos o conceito de desinformação, buscando dar cabo de todo o fenômeno social 

referente. Ao conteúdo veículo da desinformação, designaremos o adjetivo de desinformativo. 

 Em um experimento de Nyhan e Reifler (2007) para compreender o processo 

desinformativo, um grupo de indivíduos foi exposto a notícias falsas e posteriormente exposto 

a notícias verdadeiras. Durante o estudo, os participantes se negaram a mudar de opinião 

sobre o tópico. De fato, em alguns casos, eles alegarem terem fortalecido ainda mais suas 

crenças sobre o assunto. 

 Em suma, Nyhan e Reifler (2007) evidenciaram que o comprometimento ideológico 

dos indivíduos ultrapassava as contradições factuais de suas crenças. A desinformação, 

conclui-se, não compete à razão, mas sim à convicção e à emoção, fato que também é 

apontado por D’Ancona (2018). Porém, deve-se estabelecer uma definição para 

desinformação que seja pragmática para a elaboração deste trabalho. 
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 Em uma tentativa de sistematizar a desinformação e seus processos, Fallis (2009) 

busca conceituá-la, distinguindo o termo (disinformation) em contraste com informações 

falsas provenientes de erros sinceros (misinformation) e mentiras. Assim, Fallis (2009) analisa 

os possíveis processos desinformativos, sistematizando-os em passos. 

 Na definição de Fallis (2009), para desinformar um indivíduo é necessário disseminar 

uma informação acreditando que sua proposição é falsa. E que, ao comunicar, você presuma 

que o indivíduo infira esta proposição a partir desta informação. Neste cenário, a proposição 

deve ser falsa e deve ser razoável que o indivíduo a conceba a partir do conteúdo da 

informação disseminada. 

 Percebe-se, portanto, que outros elementos interferem no processo desinformativo. 

Fallis (2009) aponta duas possibilidades prováveis no processo desinformativo: a do 

desinformador, que age intencionalmente para desinformar, e a do disseminador de 

desinformação, que pode ou não acreditar na veracidade do conteúdo que dissemina. 

 A capacidade de se diferenciar as duas possibilidades é limitada graças à dificuldade 

de identificação de variáveis tão privadas e subjetivas como consciência e intenção. Apesar 

disso, é possível apontar em alguns casos quais informações são falsas. Assim, é possível 

indicar quais publicações são desinformativas e quais atores estão disseminando 

desinformação.  

 Por fim, outros elementos merecem consideração ao se trabalhar o conceito de 

desinformação e seu processo. Como aponta Fallis (2009), a origem da informação, a 

temporalidade, o meio, etc. podem interferir e merecem ser observados. 

      Assim, considerando-se a natureza do processo desinformativo apontados por Fallis 

(2009), elegemos os elementos de análise das publicações no âmbito desinformativo: 1) ator 

(quem); 2) origem (de onde); 3) tópico (o quê); 4) forma (de que maneira); 5) 

reações/comentários/compartilhamentos (com que reação).  

 Neste estudo, aproximamos o termo desinformação a formação de câmaras de ecos, 

pois entendemos que muitas publicações que visam a desinformação, ou informação não 

verdadeira podem ser repercutidas como eco, e assim, serem entendidas como verdadeiras 

por componentes de um determinado grupo, que se faz presente em uma rede social. 
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  Torna-se, neste sentido, importante abordar o conceito de câmara de eco, recorrente 

nas redes sociais. Sunsteinte et al. (2016)6 abordam no artigo “Echo Chambers on Facebook” 

se existe de fato câmaras de eco na Internet, e para buscar responder essa questão, 

apresentam dados de um estudo feito na mídia social Facebook na Itália e Estados Unidos, 

explorando para isso, o tratamento de duas narrativas distintas, envolvendo a disseminação 

de teorias da conspiração e informações científicas. 

Neste estudo,  os autores concluem que de fato existe na Internet o fenômeno das 

câmaras de eco, demonstrando assim, que o comportamento online pode promover 

polarização de grupo. Mas, vale ressaltar, o que se entende pelo conceito de câmara de eco, 

e como esse conceito pode gerar incomunicabilidades na esfera pública virtual. 

O conceito vem da tradução do termo “Echo Chambers”, e representa um fenômeno 

que acontece nas redes sociais, com cada vez mais frequência. A câmara de eco, de acordo 

com Recuero et al. (2020), pode ser entendida “como grupos que filtram o conteúdo que 

compartilham, dando preferência a informações que reforcem uma narrativa política em 

particular.” (RECUERO et al., 2020, s.p.) 

Assim, é uma metáfora usada para demonstrar que dentro de uma câmara de eco, as 

ideologias e opiniões passam a ser inquestionáveis e repercutidas como verdadeiras, criando 

assim, um ambiente em que as opiniões não são contestadas, discutidas, porém ecoadas. 

Nessa perspectiva, e de acordo com Sunsteinte et al. (2016), passa-se a ter um 

fenômeno do “viés da confirmação”, que conforme o nome aponta, confirma as informações 

e ideologias que são aceitas pelo grupo, sem ter espaço para uma conversação crítica e 

opiniões divergentes.  

Entende-se assim, que o fenômeno da câmara de eco e do viés da confirmação tendem 

a confirmar opiniões já existentes, criando assim, um sentimento de verdade absoluta, 

formando uma bolha entre pessoas que pensam igual sobre determinado assunto, podendo 

assim, gerar opiniões extremas. 

Confirmando esse pensamento, Jasny, Waggle e Fischer7 entendem8, 

Nós concebemos a câmara de eco como sendo composta por dois processos 

distintos. Primeiro, a informação é um 'eco' quando se repete o que já se acredita. 

                                                 
6 Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2795110. Acesso em: 25 de nov. de 

2020. 
7 Disponível em: https://www.nature.com/articles/nclimate2666. Acesso em: 22 de mar. de 2021. 
8 Tradução nossa. 
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Chamado de "viés de confirmação" na literatura da psicologia, a informação é 

percebida como mais confiável quando corresponde à visão de mundo do 

destinatário, ou quando os indivíduos ouvem as mesmas informações de fontes 

diferentes, mesmo que essas informações em última análise, venham de uma fonte 

original. Além disso, ouvir mensagens repetidas intensificam ainda mais os pontos 

de vista e, podem levar, alguns a opiniões extremas. (JASNY, WAGGLE E FISCHER, 

2015, s/p). 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

   O presente estudo teve início com uma pesquisa bibliográfica, buscando trazer 

reflexões teóricas importantes.  De acordo com Stumpf (2005), a pesquisa bibliográfica é um 

planejamento inicial importante para qualquer trabalho de pesquisa que busca a 

apresentação de um texto sistematizado, baseado em diferentes autores e reflexões do 

pesquisador.  

 Para complementar a pesquisa bibliográfica, foi utilizada também a pesquisa 

Etnográfica - não participante, tendo como Técnica de coleta de dados a ferramenta Lightshot. 

A tradição da pesquisa etnográfica, envolve estudos antropológicos e/ou sociais, que 

geralmente incluem viagens e um contato face-a-face com os indivíduos pertencentes a 

cultura a que se objetiva investigar. Assim, a concepção de etnografia em ambientes virtuais 

despertou muitas discussões teóricas (FRAGOSO et al., 2011) sobre a adaptação do termo para 

ambientes virtuais que por natureza são desobrigados de fisicalidade e temporalidade. 

 Assim, a etnografia na Internet conta com uma gama de termos associados a este 

campo de pesquisa acadêmica e também mercadológica. Segundo Fragoso et al. (2011, p. 198), 

netnografia, etnografia digital, webnografia e ciberantropologia são alguns dos termos que 

tentam nomear este tipo de pesquisa. 

 Hine (2000) cunhou o termo etnografia virtual, que é o adotado neste trabalho, mas 

Kozinets (2010) também alcançou grande aceitação ao cunhar o termo netnografia. Em sua 

essência, os termos se equivalem, embora Kozinets (2010) apresente uma perspectiva mais 

recente sobre estudos na área do que Hine (2000), que analisava redes de notícia no alvorecer 

da Internet. Por fim, Fragoso et al. (2011) defende que o termo etnografia pode ser adotado, 

desde que as diferenças técnicas e metodológicas sejam observadas e bem explicadas. 

 A abordagem etnográfica na Internet, segundo Hine (2000, p. 9) pode seguir duas 

perspectivas, a primeira é enxergar a Internet enquanto espaço, onde a cultura é formada e 

reformada, a segunda forma é enxergá-la enquanto artefato cultural. Esta é a perspectiva que 
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guia a nossa abordagem etnográfica, por compreendermos que as interações entre os atores 

na rede não se limitam ao ambiente online ou são majoritariamente influenciadas por ele. Elas 

estão intimamente ligadas ao mundo real. 

 Embora Kozinets (2010) e Hine (2000, p. 65) apontem a observação participante como 

passo importante na etnografia em ambientes virtuais, a realização deste trabalho esbarrou 

em algumas peculiaridades do objeto.  Contudo, como afirma Kozinets (2019, p. 95), existe 

um grande espectro de modos de participação e observação que etnógrafos podem fazer uso 

de acordo com as peculiaridades de seu campo de trabalho. 

 E, no caso deste trabalho, essa ressalva deve ser feita pelos seguintes motivos: a) o 

movimento anti-vacina enfrenta críticas sociais, o que pode colocar indivíduos pertencentes 

a ele em posição de defesa contra “forasteiros”; b) na descrição do grupo, está explicitamente 

postulado que publicações a favor de vacina não são permitidas; e) o pesquisador, enquanto 

indivíduo associado à instituição ciência, pode sofrer resistência em aceitação perante a 

identificação dele como tal.   

 Após o registro, estas publicações foram analisadas a partir das perspectivas teóricas 

que norteiam este trabalho, o que gerou elementos a serem observados tanto na interação 

entre os membros do grupo quanto nas peculiaridades do ambiente. A amostra de análise se 

dará pelas publicações mais relevantes das três categorias de conteúdo de maior destaque do 

período analisado. A relevância dos temas será decidida pela frequência registrada e a 

relevância das publicações será decidida pela soma das interações recebidas por ela 

(comentários, compartilhamentos e reações). Em seguida, será realizada uma análise destas 

publicações a partir dos conceitos abordados neste trabalho. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O Grupo 

  O grupo “Vacinas: O Lado obscuro das vacinas” coexiste com uma página que veicula 

conteúdo anti-vacina homônima na mesma plataforma. Tanto grupo quanto página são 

administrados por I.S., ator proeminente em nosso estudo. Embora fosse fechado a usuários 

externos, em 2019 ele se tornou aberto ao público, o que quer dizer que qualquer usuário da 
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plataforma pode visualizar suas publicações, comentários e membros. O grupo deixa seu 

objetivo e normas muitos claros em sua descrição, como pode ser visto na Figura 1. 

  As regras e dinâmica relacional do grupo deixam clara a rejeição a indivíduos “pró-

vacina”. Assim, a identificação de um dos autores enquanto pesquisador no ambiente 

representava um risco e um limite para o grau de participação da observação. Em 

consequência, entrevistas e questionários não podem ser realizado pois poderiam significar 

expulsão do grupo e impedimento de conclusão da pesquisa. 

  É prudente enfatizar, ainda, a questão ética. Os autores não se identificaram enquanto 

pesquisadores e os atores observados são indivíduos com opiniões rejeitadas socialmente, o 

que poderia gerar conflitos legais e éticos na divulgação deste trabalho. Fragoso et al. (2011) 

comenta que a divulgação de um estudo desta natureza pode conter material sensível que 

pode resultar em prejuízo para os atores observados. Esta situação está longe da ideal em um 

estudo etnográfico, mas as condições exigem este nível limitado de interação na observação. 

 Portanto, optou-se pela observância não-interativa, condição chamada por Hine (2000) 

de lurker, ou espreitador. O espreitador é um observador invisível que não perturba o campo, 

sendo um papel que pode ser ocupado por qualquer membro do grupo.  Para preservar a 

identidade dos atores da rede, os prints das publicações apresentadas estarão com os nomes 

borrados e quando os atores forem citados serão utilizadas somente as iniciais de seus nomes 

de usuário.  

Figura 1: Descrição do grupo 

 

Fonte: https://www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas 
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 Foram registradas 75 publicações no mês de janeiro.  I.S., a administradora do grupo, 

foi responsável por 65 destas postagens. Em um segundo lugar distante fica F.A., com 3 

postagens. Os tópicos mais relevantes neste período foram de cunho político, relacional e 

questionamentos sobre a segurança ou a qualidade das vacinas para Covid 19. 

 As publicações de cunho político foram assim consideradas por abordarem atores, 

instituições e notícias relacionadas ao mundo político. Foram comuns ataques a governadores 

que adotaram medidas para conter o avanço da Covid 19, ataque aos órgãos de saúde que 

não recomendavam o uso de tratamentos alternativos para tratar o vírus, questionamento 

sobre a veracidade do número de mortes, entre outros subtópicos. A postagem mais relevante 

dentro desta categoria pode ser vista na Figura 2.  

 Nesta postagem, é possível observar uma crítica ao fato da enfermeira Mônica 

Calazans, a primeira vacinada do país, ter participado de um estudo de teste da vacina 

previamente9. No post, I.S. dá a entender que ciência, Mônica e o Estado estão mentindo. A 

publicação contém texto próprio e imagens editadas que buscam reforçar seu argumento. Ela 

obteve ao todo 410 interações, sendo a mais relevante da categoria no período. 

Outra característica desta categoria é seu proeminente alinhamento com o posicionamento 

negacionista e anticientífico que integra parte da base de apoio do Presidente Jair Bolsonaro. 

Na verdade, os ataques às personalidades e instituições políticas ou envolvidas mesmo que 

temporariamente com o mundo político podem até mesmo indicar um braço da indústria 

desinformativa.  

 No comentário desta publicação, que pode ser visto na Figura 3, é possível observar 

este tipo de ataque. O membro F.D.A. dá a entender que a vacinação é uma farsa e que o 

governador de São Paulo, João Dória, é um genocida. 

 As publicações de cunho relacional foram assim categorizadas por sua natureza que 

busca contato, interações, diálogo, laços sociais que podem gerar capital social dentro do 

grupo. Geralmente são posts com opiniões afirmativas, perguntas, memes, disponibilização 

de documentos ou informações e até mensagens de apoio. Nesta categoria, os conectores 

                                                 
9  A afirmação de que ela já estaria imunizada é falsa. Disponível em: 

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/e-falso-que-enfermeira-que-recebeu-a-primeira-dose-

da-coronavac-ja-estivesse-imunizada/. Acesso em 02 de mar. de 2021. 
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florescem em seus papeis, gerando capital social e ganhando notoriedade dentro do grupo. 

Não por acaso, também é de I.S. a publicação mais relevante desta categoria, e possui 357 

interações. 

   

Figura 2: Publicação de cunho político 

 

Fonte: www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas/permalink/2802137596695510/ 

  

Figura 3: Comentário na publicação de cunho político 

 

Fonte: www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas/permalink/2802137596695510/ 

   

 Na figura 4 é possível observar a postagem, que é somente uma manifestação em texto. 

O capital social gerado neste tipo de publicação reforça os laços sociais dos indivíduos dentro 

do grupo, gerando oportunidade de diálogo entre os atores da rede. A dinâmica relacional do 

grupo fica mais evidente neste tipo de publicação e seus comentários, que são 

majoritariamente consoantes. A consonância no grupo é mantida graças à rejeição a 

posicionamentos divergentes dos do grupo. E quem faz valer a regra e a harmonia do grupo é 
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I.S., que tem o poder de banir e bloquear usuários indóceis. Este poder, que é definitivamente 

exercido, confere mais um nível de capital social gerado em benefício de I.S. 

 

Figura 4: Publicação relacional 

 

Fonte: www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas/permalink/2796836497225620/ 

   

 Este sentimento de união, de nós contra eles, pode ser observado neste comentário 

de B.N. Nele, o membro não só reafirma a crença anti-vacina do grupo, mas também conclama 

os demais membros para um posicionamento mais radical. Ele chega a citar os radicais 

islâmicos como exemplo a ser seguido para enfrentar uma suposta ameaça globalista. 

 

Figura 5: Comentário em publicação relacional 

 

Fonte: www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas/permalink/2796836497225620/ 

 

 As publicações que questionavam a segurança ou as vacinas para Covid- 19 foram 

muitas. É necessário fazer um adendo, porém, de que esta categoria foi diferenciada de outra 
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de menor expressão, como os conteúdos deliberadamente desinformativos encontrados que 

atacavam outras vacinas. Nesta categoria foram aglutinadas as publicações que questionavam, 

mesmo que sem provas, a segurança e a qualidade da vacina para Covid-19. Observe a figura 

abaixo. 

 A publicação, que também é de I.S., contêm uma imagem de um tweet que questiona 

a segurança e a qualidade da vacina pelo seu curto tempo de pesquisa de desenvolvimento10. 

Ela possui 194 interações e é acompanhada na categoria por outras que questionam o 

processo de desenvolvimento da vacina, especialmente o fato dela ser criada em tempo 

menor que o habitual. Nesta categoria o medo vacinal do grupo ganha ressonância pois, 

mesmos aqueles que desacreditam completamente da tecnologia vacinal, atacam a vacina 

para Covid-19 através do seu processo de produção. 

 

Figura 6: Publicação sobre a vacina da Covid-19 

 

Fonte: www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas/permalink/2806507332925203 

    

 O receio vacinal se mescla a uma ânsia por um direito legítimo de se exigir do Estado 

um processo de imunização seguro, mas, ao mesmo tempo, o fazem através de pressupostos 

facilmente enganosos. No comentário da publicação a seguir, feita pelo membro D.G., é 

                                                 
10  Embora o tweet seja de um médico, as afirmações que ele faz para suspeitar a vacina são infundadas. 

Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/medico-espalha-informacoes-falsas-

sobre-seguranca-das-vacinas-mrna-contra-covid-19/. Acesso em: 02 de mar. de 2021. 
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possível observar a perspectiva dos membros do grupo de que são eles os reais conhecedores 

da verdade, lutando não só pelos seus direitos, mas também pelo interesse público. 

 

Figura 7: Comentário em publicação sobre a vacina de Covid-19 

 

Fonte: www.facebook.com/groups/OLadoObscuroDasVacinas/permalink/2806507332925203 

 

 Para além destas publicações, cabe apontar outras categorias ou tendências de 

conteúdo que poderiam ser exploradas futuramente, como o conteúdo religioso e até mesmo 

a discussão legal acerca do direito de não se vacinar. Elas estavam presentes e também 

geraram muitas interações no período analisado. 

 Por fim, pode-se concluir através da etnografia que o capital social tem papel crucial 

dentro desta rede social desinformativa. I.S., por exemplo, ocupa os papeis de lei, ordem, líder 

e conselheira na dinâmica relacional do grupo. A ressonância deste tipo de papel enquanto 

conectora e os conceitos de indústria cultural podem fornecer um caminho para pesquisas 

futuras.  

 Mas, por enquanto, é possível afirmar que o grupo, enquanto conglomerado de atores 

na rede, opera de maneira quase hermética, reverberando suas próprias opiniões e 

fortalecendo suas crenças. Alguns atores conseguem maior proeminência, mas é a própria 

responsável pelo espaço a maior beneficiada pelo capital social gerado. Também é possível 

apontar a ressonância dos discursos veiculados neste grupo com os de uma fatia da base 

política do Presidente, o que revela uma faceta preocupante do problema sob o viés da 

comunicação política, nuance que pode ser abordada em trabalhos futuros. 

 

CONCLUSÃO 

 

  Com a análise prévia de algumas publicações do grupo “Vacinas: O Lado obscuro das 

vacinas” podemos entender que a formação de um grupo, criado a princípio de forma fechada, 
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mostra como pode ocorrer, através das publicações pelos seus componentes, a manutenção 

de uma opinião dominante e tida como verdade absoluta. 

  Aqui, fica claro, que o grupo é contrário à vacinação contra Covid -19 que teve início 

no Brasil, e busca assim, gerar um capital social que reforça essa ideia e opinião entre seus 

componentes. 

  Torna-se evidente nas postagens, os tipos de capital social apontados por Recuero 

(2010). Reforçando a ideia da autora, o capital social relacional tem um apelo de proximidade. 

O segundo tipo é o cognitivo, que já tem um apelo mais informacional, a fim de gerar 

conhecimento entre os atores da comunidade.  

Sendo que, a partir de momento da criação de um grupo em uma rede social, 

percebemos já a formação do capital social relacional, ou seja, através do grupo seus membros 

podem expressar suas opiniões contrárias as vacinas e são aceitos por isso, assim, cria-se uma 

relação de aceitação entre seus membros, que tende a ser fortalecida. Através das postagens 

do grupo, percebemos também o capital social cognitivo, que busca propagar informações 

sobre vacinação e gerar um conhecimento contrário as mesmas, aqui analisada, 

especificamente contra Covid- 19.  

  A questão do capital social gerado como contrário a vacinação, leva a um ponto 

extremamente importante e abordado teoricamente neste artigo, a questão da 

desinformação, apontado por Fallis (2009).  

Assim, entende-se que este grupo reforça a teoria da câmara de eco, apontado por 

Recuero et al. (2020) e Sunsteinte et al. (2016), onde as opiniões são ecoadas, em um 

determinado espaço (câmaras) e repercutidas como verdades absolutas, sem lugar para 

opiniões contrárias. O próprio fato do grupo não autorizar a presença de pesquisadores, 

através de questionários, percebe-se que o grupo é formado apenas por pessoas que pensam 

igual, e não um espaço para que de fato ocorra uma conversação social e busca de opiniões 

que podem alterar o entendimento maior do grupo: que é ser contrário as vacinações. 

  Percebe-se, que a Internet promove a criação de maiores espaços de interação, assim 

como favorece a criação de grupos de pessoas que pensam igualmente, criando fenômenos 

antes não alcançados pelas mídias tradicionais, como televisão e rádio. 

  Por isso, é valido entendermos a dinâmica desses grupos e perceber que podem ser 

espaços que fomentam a divulgação de desinformação e que estimulam opiniões ecoadas, 
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onde as pessoas selecionam as informações que lhes agradam e são coerentes com seus 

pensamentos, não possibilitando espaço para um verdadeiro processo comunicativo de 

diálogo, debate e reflexão. 

  Aqui, compreendemos comunicação de acordo com Braga (2006), que deve ser 

entendida como um processo de ressignificações de sentidos, sendo pensada, como um 

processo de circulação interacional, através dos meios de comunicação de massa. 

  Entendendo a comunicação nesta perspectiva, para o autor (Braga, 2006) a 

comunicação é uma tentativa, e não está relacionada ao consenso de ideias e opiniões. Com 

isso, podemos afirmar, que neste espaço, do grupo “Vacina: o lado obscuro das vacinas”, não 

ocorre a comunicação pautada num dissenso, em trocas interacionais, buscando um diálogo, 

e sim, o fortalecimento de uma opinião já tida como absoluta e que deve ser ecoada entre 

seus membros, formado assim um lócus de desinformação e câmara de eco.  
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O HUMANO ENQUANTO ESPONJA BIOLÓGICA DAS MÍDIAS 
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Rosimária Rocha2 
 
 

RESUMO 
 
A discussão sobre a mídia, homem e sociedade não é recente, mas tem ganhado novos olhares e 
contornos nos últimos tempos. Da expansão tecnológica que resultou na criação das novas interfaces, 
que são cada vez mais interativas e rápidas, até chegar a todas as transformações no ambiente, tudo 
é registrado e transmitido em tempo real. Assim, o ser humano enquanto ‘esponja’ biológica das 
mídias vive num constante estado de absorção das notícias e informações a que é exposto 
diariamente. Nessa perspectiva, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise sobre a 
mídia e seus contextos na sociedade; o processo de informação e a (re)criação da realidade a partir do 
século XX, abordando de modo específico o segmento das interfaces Cinema, TV, WEB e suas 
ramificações nas redes sociais. A metodologia utilizada é bibliográfica/qualitativa, o estudo foi 
realizado a partir das teses de doutoramento dos autores em Média-Arte Digital, os resultados 
apresentados são parciais. Ao longo do texto são apresentados conceitos sobre o surgimento da 
imprensa, cinema e toda a sua contribuição para a produção da imagem, a televisão que transformou 
a informação não pela originalidade do conteúdo, mas pela novidade da tecnologia, a WEB e toda a 
revolução da informática que nos fazem perceber que mudam-se os suportes mas a indústria e a forma 
de criação continua a mesma. Realiza-se uma crítica a mídia apontando as formas de manipulação da 
notícia. Compara-se TV e internet ao indicar que a Televisão faz tudo por audiência, mas o único 
diferencial da internet é que ela adora um Deus diferente: “o tráfego”. Evidencia-se que a experiência 
da internet está cada dia mais próxima dos antigos canais de televisão e as grandes companhias de 
serviços “gratuitos” demonstram nitidamente o interesse no vazamento de dados para controle social, 
principalmente nos eventos de grande escala. Outro ponto importante é o conceito sobre “fake news” 
e as consequências da manipulação no processamento da informação. No final, são expostas 
considerações acerca dos meios de comunicação de massas que invadiram todos os âmbitos sociais e 
transformaram completamente a cultura da mídia. 
 
Palavras-chave: mídia, homem, sociedade, manipulação da notícia. 

 
ABSTRACT 
 
The discussion about the media, man and society is not recent, but it has gained new looks and 
contours in recent times. From the technological expansion that resulted in the creation of new 
interfaces, which are increasingly interactive and fast, to all the changes in the environment, 
everything is recorded and transmitted in real time. Thus, the human being as a biological 'sponge' of 
the media lives in a constant state of absorption of the news and information to which he is exposed 
daily. From this perspective, this article aims to present an analysis of the media and its contexts in 
society; the information process and the (re)creation of reality from the 20th century, specifically 
addressing the segment of Cinema, TV, WEB interfaces and their ramifications in social networks. The 
methodology used is bibliographical/qualitative, the study was carried out from the doctoral theses of 
the authors in Digital Media-Art, the results presented are partial. Throughout the text, concepts are 
presented about the emergence of the press, cinema and all its contribution to the production of the 
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image, television that transformed information not by the originality of the content, but by the novelty 
of technology, the WEB and the entire revolution of that make us realize that the supports are changing 
but the industry and the way of creation remains the same. A critique of the media is carried out, 
pointing out the forms of manipulation of the news. TV and the internet are compared by indicating 
that television does everything for the audience, but the only differentiator of the internet is that it 
worships a different God: “traffic”. It is evident that the internet experience is increasingly closer to 
the old television channels and the large companies of “free” services clearly demonstrate their 
interest in leaking data for social control, especially in large-scale events. Another important point is 
the concept of “fake news” and the consequences of manipulation in information processing. In the 
end, considerations about the mass media that invaded all social spheres and completely transformed 
media culture are exposed. 
 
Keywords: media, man, society, news manipulation. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Lévy (2000), o mundo humano é “virtual” desde a sua origem e muito 

antes das tecnologias digitais. Por todo o lado surgem novas sementes de futuro e de 

conhecimento, possibilidades nunca exploradas, formas por nascer e serem ainda criadas, que 

a nossa atenção, as nossas percepções, os nossos pensamento, as nossas ações e as nossas 

invenções não param de atualizar. 

No tocante à relação homem/ambiente, Pinto (2019, p. 31-32) destaca que a 

artificialização da natureza é vista por como sendo “verdadeiramente o mundo humano” e 

não uma oposição à natureza, numa resposta instintiva e estratégica “que permite dar solidez 

às relações entre o Homem e deste com a natureza”. 

O ser humano vive munido de uma denominada ‘esponja’ biológica, num constante 

e progressivo estado de avidez de absorção dos estímulos percepcionados pelos nossos 

sentidos. Numa situação perante os nossos olhos, não os fechando, processamos informação. 

Da mesma forma, ouvimos, se não taparmos os ouvidos. A “mídia” envolve-nos numa teia de 

sedução responsável pela construção de uma certa iconicidade. O presente artigo tem como 

objetivo apresentar uma análise crítica bibliográfica sobre o papel da mídia na sociedade e 

suas formas de agir, o processamento da informação e (re)criação da realidade a partir do 

século XX, abordando o segmento das interfaces Cinema, TV, WEB e suas ramificações nas 

redes sociais.  

No decorrer do texto são contextualizadas experiências desde o surgimento das 

interfaces. Do cinema a chegar na televisão e entretenimento associado, até a internet e todos 

os avanços tecnológicos da contemporaneidade, percebe-se como um todo a dimensão do 

impacto social que a mídia tem na vida das pessoas. Da revolução da TV para a evolução do 
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computador temos imensas mudanças na forma de apresentação e interação. Para Lévy 

(2000), com a TV o espectador é passivo, já com a internet temos o computador, como 

instrumento de intercâmbio, produção e armazenamento das informações, o que também 

modifica o público que usufrui desse suporte. Holiday (2012) afirma que a TV vivia de 

audiência e a internet adora um Deus parecido, o “tráfego”, o que faz com que blogs, sites e 

redes sociais briguem por cliques e “likes”. Não há nesse quesito a preocupação com o que 

seja entretenimento ou notícia verídica, mas sim com o que pode atrair a atenção para assim 

“viralizar”. 

Cardoso et al. (2018), Amaral e Santos (2019) dissertam sobre as “fake news” e nesse 

cenário, a manipulação da notícia não é novidade em termos de mídia, mas com a internet 

foram criadas condições tecnológicas para a prática da comunicação em rede, onde qualquer 

informação (verdadeira ou não) pode ser produzida e transmitida para milhões de pessoas. 

Também são abordados os algoritmos, filtros e os meios de comunicação enquanto 

instrumentos de representação da “indústria das consciências”, o que resulta em 

internalização de pautas comportamentais, modelação do caráter e construção de princípios 

e valores de toda uma sociedade. Nas considerações finais, são apresentados os resultados 

dessa interação homem/ambiente/mídia e os argumentos que elegem o homem enquanto 

“esponja biológica” da mídia. 

 

CULTURA, SONHOS E OS MURMÚRIOS DO MUNDO PELAS LENTES DA MÍDIA 
 

Morin (1997) argumenta que no decorrer do século XX, a segunda industrialização 

transformou-se em industrialização do espírito, e a segunda colonização, a da alma. Por meio 

delas, opera-se esse vertiginoso progresso ininterrupto da técnica, não mais voltado apenas à 

organização exterior, mas adentrando o domínio interior do homem e despejando às 

mercadorias culturais. O livro e o jornal já eram mercadorias, mas a cultura, os sonhos, os 

murmúrios do mundo e a vida privada entraram no circuito comercial e industrial. “Essas 

novas mercadorias são as mais humanas de todas, pois vendem a varejo os ectoplasmas de 

humanidade, os amores e os medos romanceados, os fatos variados do coração e da alma”. 

(MORIN, 1997, p. 14). 

Contrariamente às questões criadas pelo acesso à tecnologia e a ambição estimulada 

nos homens, Krenak (2019) traz-nos uma visão indígena, afirmando que a humanidade está se 
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distanciando do seu lugar e dessa forma, as corporações “espertalhonas” estão a tomar conta 

da Terra. Prevê que “Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos 

pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios”. Essas corporações são 

as donas “da grana do planeta”, ganham mais a cada minuto, espalhando o mesmo modelo 

de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo. Inventam kits 

(entretenimento) para manter-nos quietos, alienados de tudo e de preferência a tomar muitos 

remédios. Segundo o autor, com a sobra do lixo que as corporações produzem são produzidos 

medicamentos, a que juntam um monte de parafernálias para nos entreter. Um 

entretenimento que também anestesia, funcionando como sedativo.  

Enquanto Krenak (2019) fala em entretenimento, o autor Ferrés (1998) destaca a Mídia 

como “indústria do sonho”, com Toffler (1999, p. 156) a chamar a atenção para a influência 

que ocorre desde muito cedo: “a criança já não recebia imagens apenas da natureza ou de 

pessoas, mas também dos jornais, das revistas de massas, da rádio e, mais tarde, da televisão”. 

O indivíduo, uno, vê-se perante a necessidade ou desafio, conforme a sua ‘capacidade’, de 

tentar contrapor-se a esta ‘totalização’, reconquistar a sua unicidade, na demanda da sua 

própria realidade, adquirida através de estímulos ‘reais’, ‘palpáveis’, que constituam uma 

experiência própria, pessoal. Todos temos noção da luta desigual pois, conforme Ferrés (1998, 

p. 43) assinala, “os meios de massas audiovisuais são precisamente uma gigantesca indústria 

de sonhos e mitos” e “quem domina as imagens domina a pessoa”. Lévy (1997, p. 119) volta 

a alertar para que não se deixe a mensagem mediática “explorar o contexto particular no qual 

evolui o recetor”, negligenciando a sua singularidade, fabricando um público indiferenciado e 

‘totalizado’. Barbash e Taylor (1997, p. 49) acrescentam que os filmes conotam tanto 

imediatez como intemporalidade: 
Os actos capturados em filme parecem ficar presos no tempo, repetindo-se a eles 
próprios em cada visualização. Alguns filmes, representativos de um determinado 
lugar e de uma determinada época, são mostrados posteriormente como se ainda 
fossem o melhor reflexo desse lugar e dessa época. 

 

Do cinema à televisão e entretenimento associado, importa contextualizar que tanto 

as experiências dos Lumière como Edison e o aperfeiçoamento “dos mecanismos do 

cinematógrafo [...] foram mais um interesse de ordem científica e industrial do que 

propriamente artística ou espectacular”. (GEADA, 1987, p. 45). Conforme Penafria (1999, p. 

37-43), os pioneiros das imagens em movimento “deslocavam-se aos locais onde decorriam 
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os acontecimentos que queriam registar e ‘documentavam’ esses mesmos acontecimentos”. 

A mesma autora lembra que as ações gravadas eram, essencialmente, manifestações da vida 

humana e ações para estudo e análise, como o movimento do cavalgar do cavalo, por 

Muybridge, e o voo dos pássaros e as formas de locomoção, por Marey. Para os pioneiros das 

imagens em movimento, o registro das atividades permitia captar aquilo que escapa ao olho 

humano. Assim, possibilitava “tornar lentos os acontecimentos que ocorrem rapidamente e, 

posteriormente, tornar rápidos os movimentos que ocorrem lentamente, como o desabrochar 

de uma flor”.  

Balász (1978, p. 40) relembra que o cinema, em contraste com as restantes artes 

milenares, “é a única arte nascida na era do capitalismo”, razão pela qual a qualifica como a 

primeira “arte burguesa”. Já Morin (1958) entende que o cinema, a que junta o surgimento do 

avião, se lança sobre o mundo, cobrindo os continentes. O cinema goza de um “prestígio 

cultural” que advém do valor que o público “atribui à imagem em movimento” (ELSAESSER, 

2001, p. 107-109), prestígio esse que tem aumentado de uma forma constante, ainda que, 

paradoxalmente, “a sua utilização como propaganda e persuasão contribuam também para a 

tornar suspeita”. A coleção de ‘material histórico’ que sobreviveu ao longo do século XX leva 

a pensar que “nada aconteceu nesse século sem que uma câmara o tenha registado”. Estas 

quantidades de provas são apresentadas como verdade, devido à ideia de “registos materiais, 

modelo dominante da nossa cultura: [...] um acontecimento deixa um resíduo material, que o 

historiador verifica ser ‘autêntico’, passando em seguida a interpretá-lo como ‘documento’”. 

O efeito realidade da imagem em movimento surge a partir “não só das características de 

ícone, mas também da estrutura-tempo dentro da qual mantém o espectador, um ‘aqui e 

agora’ que, no entanto, já é sempre um ‘ali e depois’”. A impressão de realidade que deriva da 

imagem cinematográfica é atribuída pelos espectadores, “como se tratasse de um fragmento 

da realidade à qual se presta atenção através de uma janela grande, fluxo de vida autónomo 

e auto gerado” (GUBERN, 1987, p. 269). 

Ferrés (1998, p. 103) disserta sobre a predisposição do espectador a quem “bastam as 

aparências para criar a sensação de realidade. O criador fragmenta e seleciona. O inconsciente 

do espectador globaliza e completa”, ilusão e miragem “à qual o espectador adere e se presta 

porque necessita satisfazer algumas necessidades psíquicas”. A perspectiva industrial e 

empresarial vem de novo à baila com Esteves (apud Brandão, 2016, p. 30), que fala de “um 

espaço de negociação permanente impondo o seu ritmo ao conjunto da vida social, [...] 
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gerando então novos contextos de sociabilidade, com os seus próprios quadros de poder, com 

base em novas relações de dependência e de dominação”.  

 

DE FENÔMENO SOCIAL/CULTURAL À FÁBRICA DA ALIENAÇÃO 

 

Ferrés (1996) afirma que a televisão é o fenômeno social e cultural mais 

impressionante da história da humanidade. Era considerado até então o maior instrumento 

de socialização, sendo que até a invenção da TV nenhum outro meio de comunicação durante 

tamanha quantidade de horas ocupava tanto tempo na vida cotidiana dos cidadãos. 

O autor Brandão (2016, p. 59) cita Fernandes (2001) referindo que a televisão 

“promove um quadro de referência colectivo funcionando como um ‘grande templo da 

ritualidade moderna: templo de representação da verdade e da legitimidade social’.” Ressalta 

ao citar Wolton (1994, p. 269-344) a funcionalidade da TV como um autêntico “espelho da 

sociedade”, com um importante papel de ‘vínculo social’ que dita o ritmo da vida quotidiana. 

De modo mais preciso o “ritmo imutável” que envolve os cidadãos diariamente.      

D’amours (1998, p. 55, tradução nossa) tinha já descrito assim a televisão: “É um meio 

visual e os códigos visuais utilizados na representação da realidade social nos programas de 

notícias são uma parte importante da nossa cultura visual”. Mander (1999, p. 302) volta a 

destacar “o poder exercido pela televisão ao substituir o nosso imaginário pessoal”, 

estendendo–se “às várias esferas da informação imagética do indivíduo. A nossa mente se 

encontra preenchida por imagens de épocas, lugares, pessoas e histórias com que nunca 

estabelecemos contacto pessoal”. É a televisão como “quadro de referência colectivo, [...] 

funcionando como um grande templo da ritualidade moderna, [...] representação da verdade 

e da legitimidade social” (FERNANDES apud BRANDÃO, 2016, p. 59). O mesmo autor cita 

depois Poster (BRANDÃO, 2016, p. 61), alertando para o poder sobrevalorizado das imagens 

televisivas, que se transformam em “referência à realidade”, com imagens que se 

transformam em realidade. Elsaesser (2001, p.  112), por sua vez, aponta a curiosidade do 

acontecimento midiático como “drama da própria televisão, [...] encarnação do tempo 

televisivo, [...] representação do real”. O acontecimento mediático conjugado num espaço e 

no tempo, inerente a perguntas como “onde estava...” (no 11 de setembro de 2001, por 

exemplo). O caminho para o espetáculo parece instaurar assim uma espécie de hegemonia 
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imagética, com uma profusão massiva de imagens que inebria todas as outras possibilidades, 

numa situação que Vilela e Barros (2018, p. 140) definem de “pandemia de imagens”.   

De acordo com Jhally (1995) ao citar pesquisas dos finais dos anos 60 de autoria de 

Krugman, o efeito do ato de visualização de televisão despertou interesse desde muito cedo, 

com estudos que demonstravam o hemisfério esquerdo do cérebro como lógico, racional e 

analítico, mas menos ativo que o direito, mais emocional e holístico. Se em “situações normais 

ambos os hemisférios processam a informação de maneira combinada, a experiência 

televisiva estilhaça essa ligação, deixando o espectador vulnerável aos apelos emocionais e 

não-racionais”. O poder da imagem no sistema neurológico foi também abordado por Brea 

(2010) citado por Pato (2012) quando apresenta a descoberta humana que verifica “que uma 

imagem fica na retina humana durante uma décima de segundo antes de ela desaparecer 

completamente”.  

O cérebro humano segue absorvendo a informação com que se cruza, num 

comportamento que evoca o funcionamento de uma esponja absorvendo água. Nesse 

processo existem também perdas e vazamento de memória, seja por acumulação e excesso, 

seja no processo de transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. 

Do espaço ganho nesta mutação resulta um cérebro sujeito e disponível a preencher esse 

novo ‘vazio’, que conduz o espectador a um estado de receção de forma inconsciente. 

O surgimento da televisão teve uma influência assinalável na sociedade, pelo 

comportamento de utilização do novo aparelho e conteúdos a partir daí desenvolvidos 

especificamente para este meio. Diversos autores têm apresentado diferentes perspectivas 

sociológicas sobre o fenômeno, em opiniões que abrangem amplitudes de influência negativa 

e positiva. Para Geada (1987, p. 127), a televisão veio acentuar “o carácter de ruptura com o 

dia–a–dia característico do cinema espectáculo, [...] banalizando os temas e os moldes das 

narrativas em imagens, tornando o espectador sedentário e rotineiro”, fazendo questão de 

relembrar que “o aparelho de televisão é uma peça de mobiliário”. Numa linha de pensamento 

semelhante, Torres (2011, p. 17-29) fala da afirmação da televisão “mais pela novidade da 

tecnologia do que pela originalidade dos conteúdos”. O mesmo autor aponta ainda o poder 

de “unificação e de conformação da população à ideologia dominante”, encorajando “novos 

comportamentos nacionais, para com as pessoas em redor, e convidou–as a ficar em casa, 

domesticando–as”. A visão radical de FC (1997, p. 34) apontou baterias também à televisão, 

acusando–a de ser um meio de informação de massas, que “isola, não permite que lhe 
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respondam; transforma o indivíduo num espetador passivo”, relacionando–se com o mundo 

exterior através de um ecrã. Geada (idem: 128) distingue o anterior fervor coletivo do 

espectador solidário do espetáculo em contraste com o ser solitário da televisão, a quem 

Ferrés (1998, p. 273) denomina de “instrumento representativo da indústria das consciências”, 

que “cumpre uma função essencial na modelação do caráter, na internalização de pautas de 

comportamentos, na filtragem de princípios e valores”. Fruto da explosão de tipos de meios 

de comunicação no século XX, Johnson (2001, p. 9) refere, contudo, que “não se pode avaliar 

a influência de uma mídia quando não se tem com que compará–la”, evocando o “feitiço da 

televisão”. 

A televisão foi demonstrando o seu poder de forma tão avassaladora que 

rapidamente a política demonstrou interesse no estreitamento de relações. Ferrés (1998, p. 

182) fala de uma “espetacularização da política” e recorda a felicitação de Al Gore à MTV pela 

ajuda na vitória de Bill Clinton nas eleições presidenciais norte-americanas. Por outro lado, 

Mander (1999, p. 37-38) critica McLuhan e a forma ligeira como este abordou a compreensão 

do fenômeno “televisão”, exemplificando com as audiências de milhões de pessoas nos 

debates Kennedy – Nixon e depois no funeral de Kennedy, onde 80 milhões de pessoas foram 

postos perante a mesma experiência ao mesmo tempo. O mesmo autor dramatiza lembrando 

que “nenhum destes acontecimentos causou o mínimo sinal de alarme, resultando, pelo 

contrário, num ímpeto de louvor à nossa unificação eletrónica”, ao mesmo tempo que aponta 

três pontos críticos da glorificação do novo meio: 1) o compasso era apenas um; 2) o mesmo 

só podia ser tocado por alguns intervenientes; 3) a tecnologia determinava a identidade dos 

intervenientes. 

Jhally (1995, p. 240) lembra Mander e Winn como autores que consideravam a 

tecnologia televisiva uma atividade que provoca “dependência e alienação”. Se Mander 

atribui a culpa à televisão e defende a eliminação total da tecnologia, Winn sustenta que a 

“imagem que vemos na tela da TV, pela sua própria natureza, elimina a visão periférica”. Jhally 

acrescenta ainda que a confusão sensorial decorrente da necessidade de foco da imagem da 

televisão pode explicar a “espécie de transe que caracteriza a experiência televisiva” e o 

“fascínio tão forte e hipnótico”. Poderemos desde já começar a atribuir à televisão o epíteto 

de colonizador imagético do cérebro, com os efeitos perniciosos normalmente associados aos 

processos de colonização?  
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Mander (1999, p. 59-60) esmiuçou argumentos que fundamentam porque 

deveríamos “livrar-nos completamente” da televisão. O primeiro argumento começa por 

lembrar o perigo associado à construção da “percepção da realidade [...], capaz de redigir e 

confinar a experiência humana, [...] favorável ao controlo autocrático”, o que desencadeia o 

segundo argumento: os controladores, cientes deste potencial, desejarão “alargar os seus 

poderes”. O terceiro argumento “se refere aos efeitos da televisão no corpo e espírito 

humanos, efeitos estes que cumprem os objetivos daqueles que controlam o medium”. Por 

fim, o quarto argumento “demonstra que a televisão não tem qualquer potencial 

democrático”, com a tecnologia a “determinar os limites daquilo que pode transmitir. (...) O 

medium escolhe o seu próprio conteúdo a partir de um reduzido leque de possibilidades”, 

com o objetivo de “reduzir drasticamente a compreensão humana a uma plataforma 

limitada”. O autor compara ainda a experiência televisiva a uma “fantasia esquizofrénica, 

colocando no nosso espírito imagens de realidades exteriores à nossa experiência”, que 

“provocam alterações nos sentimentos e [...] total confusão entre o real e o irreal, [...] o 

natural e o artificial”, uma realidade etérea existente apenas no nosso espírito (MANDER, 

1999, p. 139).  

Um exemplo utilizado por Abruzzese e Miconi (2002, p. 42-282, tradução nossa) pode 

ajudar a ilustrar a forma de atuação rápida e plasmática do ‘carimbo’ provocado pelos 

acontecimentos promovidos pela televisão. Os autores lembram o nascimento de Cristo que, 

“para se tornar um evento, demorou muitos séculos. Por outro lado, com a televisão, o tempo 

e o espaço que separam o fato do acontecimento são reduzidos a zero”. Com isto, 

percepciona-se uma “opinião pública [...] simulada hoje na não menos aberrante imagem de 

uma videocracia que se apresenta como um juiz de tempos, lugares e sujeitos da política”. Os 

mesmos autores, contemporâneos de novas tecnologias interativas, lembram os prognósticos 

da morte da televisão, eletrodoméstico que ainda hoje sobrevive3.   

                                                           
3 Para convertirse en acontecimiento, el nacimiento de Cristo necesitó muchos siglos. En cambio, con la 
televisión, el tiempo y el espácio que separan el hecho del acontecimiento se reducen a cero. [...] En efecto, la 
opinión pública se simula también hoy en la imagen no menos aberrante de una videocracia que se erige en juez 
de los tiempos, los lugares y los sujetos de la política. [...] Las nuevas tecnologías interactivas invaden el mercado. 
Por ese motivo hace años que estamos esperando la muerte de la televisión, pronosticada y vivida 
anticipidamente 
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Apesar de um espaço de 20 anos entre as opiniões de Ferrés (1996) e Brandão (2016) 

acima citados, percebe-se a dimensão do impacto social que a TV tem na vida das pessoas. Da 

revolução da TV para a evolução do computador temos mudanças na forma de apresentação 

e interação. Para Lévy (2000, p. 30) “um aparelho de televisão” é um receptor passivo, uma 

extremidade da rede, uma periferia. Um computador é um instrumento de intercâmbio, de 

produção e de armazenamento de informações”. O autor afirma ainda que: “No século XX, a 

máquina por excelência é o computador, e o mecanismo supremo, o que regula todos os 

outros, é o processamento da informação”. (LÉVY, 1987, p. 147). O advento de novas soluções 

de entretenimento, resultado de ramificações e fusões tecnológicas, cria todo um novo 

ecossistema envolvente de difusão de informação, como uma seiva que encontra novos canais 

de circulação. 

 

RAMIFICAÇÃO DO MAL PELAS ALDEIAS GLOBAIS 
 

Nicolescu (1999) afirma que a Revolução informática se desenrolou diante de nossos 

olhos maravilhados e inquietos, que esperavam por uma grande libertação do tempo e 

tiveram apenas a utilidade e praticidade consagrada à nossa sobrevivência; esta revolução 

poderia levar a uma partilha de conhecimentos e uma riqueza planetária compartilhada. Mas, 

aí também, nada aconteceu. Os comerciantes do mundo globalizado apressaram-se para 

colonizar o espaço cibernético e muitos profetas surgiram a falar dos perigos iminentes. Ao 

espaço cibernético e todas as suas subdivisões denominamos “Aldeias” e a “Ramificação do 

mal” a metodologia da disseminação das notícias através da mídia. 

O homem vence assim as contradições do conhecimento imediato”. Para Bachelard 

(1996) as invenções tecnológicas necessitam de maturidade. Seidensticker (2006), por sua vez, 

afirma que a tecnologia do momento foi construída sobre uma base da tecnologia do passado, 

e é preciso que seja analisada com cautela pois uma tecnologia pode até ser revolucionária, 

mas o produto construído a partir dela possivelmente não o é. Diariamente são criadas novas 

tecnologias para produzir as mesmas coisas que já existem. 

Um dos pontos debatidos no livro “Desobediências sonoras” organizado pelo autor 

Cristiano Figueiró (2019) é como a internet, que chegou a representar uma utopia de 

horizontalidade, onde supostamente todos poderiam ter voz, hoje transformou-se em um 

território controlado por algoritmos que demarcam o alcance e a relevância dos conteúdos a 

serem divulgados.  

50



Percebe-se que cada vez mais a experiência da internet está próxima dos antigos 

canais de televisão. As grandes companhias de serviços gratuitos na internet tais como Google 

e Facebook demonstraram nitidamente, ainda segundo Figueiró (2019, p. 8), “seus interesses 

no vazamento de dados para controle social em eventos de larga escala como o referendo do 

Brexit em 2016, as eleições norte-americanas em 2017 e as eleições brasileiras em 2018.” 

Assim, é necessário que os artistas menos consagrados e com poucos recursos financeiros 

imaginem mercados de atuação e formatos de partilha de conteúdos com propostas 

tecnológicas que utilizem a internet sem contemplar os grandes canais de compartilhamento. 

De acordo com Holiday (2012) a televisão há algum tempo não é mais o principal 

cenário da cultura, agora é a vez da internet com seus Blogs YouTube e Twitter. E 

acrescentamos como grifo nosso de atualização o Facebook, Instagram, Tiktok (a cada ano 

surge uma nova moda enquanto utilização de redes sociais). E as exigências dessas mídias 

controlam nossa cultura do mesmo modo que a Televisão já o fez. Só que a internet adora um 

Deus diferente: o tráfego. Ela vive e da mesma forma morre por cliques; é o que gera receita 

através da publicidade e influência. A questão central da internet não é “isto é 

entretenimento?”, “Mas, isto vai atrair atenção? Vai viralizar?” 

Conforme, Holiday (2012) houve um tempo em que radialistas e âncoras de TV, liam 

as reportagens e notícias dos jornais em suas transmissões; na atualidade repetem o que leem 

nos blogs (sites e redes sociais). Artigos de blogs entram em conversas no mundo real e se 

espalham entre as pessoas pelo boca-a-boca, de modo que o autor indica que os blogs são 

veículos nos quais os jornalistas dos meios de comunicação de massa descobrem as notícias. 

Esse processo faz parte de um ciclo oculto que está na origem dos “memes” (gestos, imagens, 

sons e frases) que se se tornam “nossas referências culturais, das estrelas em ascensão que 

se tornam nossas celebridades, dos pensadores que se tornam nossos gurus e das notícias que 

se tornam nossas notícias”. (HOLIDAY, 2012, p. 4). 

A mídia na era digital generaliza o pressuposto de audiências informadas, o acesso 

popularizado à internet e o envolvimento dos utilizadores. (PAPACHARISSI, 2010 apud 

AMARAL; SANTOS, 2019). As notícias estão relacionadas a imprensa e a mídia. Pariser (2012, 

p. 113) destaca que “a nossa identidade molda a nossa mídia, e a nossa mídia molda então 

aquilo em que acreditamos e o que consideramos importante”. Essa frase é uma analogia ao 

pensamento de MCLuhan (1967) “Os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam 

os homens”. 
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Holiday (2012) relata sobre limitação/manipulação das notícias e faz comparações do 

processo da manipulação das notícias online com o sensacionalismo da imprensa marrom, 

revelando, consequentemente, ao longo do livro: “Acredite, estou mentindo: confissões de 

um manipulador de mídias”  9 táticas utilizadas pelo mesmo para publicar notícias falsas em 

importantes noticiários nacionais. Já o autor Brandão (2016, p. 33) assume o termo “pseudo 

acontecimentos”, utilizado por Boorstin (1961) em que o acontecimento/ informação é 

trabalhado para as suas necessidades atuais. Nesse âmbito, os pseudo acontecimentos 

possuem as seguintes características que o autor cita segundo Serrano (2002): não são 

espontâneos; são geralmente planejados; são criados para serem cobertos pelos media. A 

amplitude da cobertura da notícia é um termômetro para o sucesso, o que funciona como 

uma auto-promoção. Dessa forma, os promotores constroem acontecimentos proporcionais 

às características e necessidade da mídia. 

Essa mesma estratégia descrita por Holiday (2012) e Brandão (2016), na atualidade é 

conhecida como “fake news”. Convencionou-se utilizar essa terminologia anglo-saxónica, a 

partir da campanha para as eleições presidenciais norte-americanas de 2016, onde o 

fenômeno dos “factos alternativos” e das “notícias falsas” povoaram de forma densa os 

debates e dietas informativas. (BALL, 2017; NELSON; TANEJA, 2018 apud AMARAL; SANTOS, 

2019).  

Visivelmente na contemporaneidade os problemas com as fake news não se 

verificam apenas num contexto de comunicação de massa ou de autoritarismo, mas também 

num cenário digital e de democracia. Conforme Cardoso et al. (2018), com a Internet foram 

criadas condições tecnológicas para uma sociedade em rede e, por sua vez, possibilitou a 

prática de uma comunicação em rede, num espaço considerado de expressão livre, onde, de 

certa forma, qualquer informação poderia ser produzida, transmitida e recebida. Tal acontece 

porque a internet é um espaço de espaços, nela convivem o global e o local, o público e o 

privado. Com efeito, o cenário digital “potencia uma geografia sócio tecnológica de redes e 

nós interligados por fluxos de informação” (CASTELLS, 2003; AMARAL, 2016 apud AMARAL; 

SANTOS (2019). 

Para além da manipulação dos conteúdos, há todo um estudo de algoritmos que 

personificam as navegações na internet. Pariser no livro “O filtro invisível – O que a 

internet está escondendo de você”, publicado em 2012 afirma que “vivemos em uma 

sociedade cada vez mais algorítmica, na qual nossas funções públicas, desde registros policiais 
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até as redes elétricas ou matrículas em escolas, são controladas por códigos” (PARISER, 2012, 

p. 201).  

Em conformidade, Oliveira (2018) explica que os algoritmos são sequências de 

instruções abstratas que descrevem como atingir um determinado resultado, são 

implementados nos computadores com a utilização de uma linguagem de programação 

específica. Cada algoritmo é sempre criado para um fim específico.  
Giannetti (2012) aponta o algoritmo como um conceito essencialmente novo na 

Estética Informacional.  Compara-o como uma ‘regra de jogo’ com uma lista finita de 

instruções muito definidas, onde cada problema de uma classe de problemas é uma solução 

através de vários passos finitos que executam as instruções uma após a outra. O autor aponta 

o sistema de algoritmos como sendo especialmente útil para artistas que trabalham com 

sequências de imagens por terem vasta aplicação nos programas informáticos. 

A partir dos algoritmos temos o desenvolvimento de diversas aplicações, entre elas, 

os filtros. Pariser (2012) apresenta o histórico dos filtros de personalização, sendo que quem 

iniciou foi a Amazon em 1994, quando o presidente da entidade, Jeff Bezos, começou a utilizar 

a relevância para personalizar o atendimento ao cliente a partir de filtros que indiquem o 

gosto do cliente e lhe dê sugestões, essa estratégia garantiu o sucesso do lançamento da 

empresa em 1995. Outro site que revolucionou os filtros de personalização foi o Google em 

2009, quando publicaram 57 sinalizadores para efetivar uma busca personalizada para todos 

os seus usuários. Esses filtros, conforme Pariser (2012), permitiam que o mecanismo tivesse 

informações sobre o lugar de onde o usuário estava conectado, os termos que havia 

pesquisado e assim padronizar resultados que mostrem páginas que o usuário teria mais 

probabilidade de visitar. Ainda de acordo com o autor, a bolha dos filtros tal como está 

construída tende a amplificar de modo drástico o viés da informação. O consumo de notícias 

que se ajustam às nossas ideias sobre o mundo é fácil, tem um cunho de prazer e corroboram 

com o que identificamos como verdade; o consumo de informações que são contraditórias, 

que nos desafiam a pensar, questionar é frustrante e por isso evitado.  

A base das duas empresas: Google e Facebook, é a publicidade direcionada. Essa é a 

fonte significativa de lucro. O comportamento do usuário no mundo virtual se tornou uma 

mercadoria, que é utilizada como plataforma para a personalização de toda a rede. Holiday 

(2012) reitera que a ideia que a internet é um meio de participação é ilusória. Tudo o que se 

consome online foi “otimizado” para criar dependência no usuário. Os conteúdos são 
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produzidos para ser clicados, como uma armadilha projetada para a distração. Os blogs 

(referidos pelo autor como todas as formas de publicação online) querem enganar, roubar o 

tempo e vendê-los para os anunciantes. 

Diante das bolhas dos filtros, temos a oportunidade para as empresas buscarem 

contagiar suas marcas. Segundo Berguer (2014): 

De iniciantes a estrelas, as pessoas adotaram a mídia social como a onda do 
futuro. Facebook, Twitter, YouTube e outros canais são vistos como formas de 
cultivar seguidores e atrair consumidores. Marcas postam anúncios, músicos em 
início de carreira postam vídeos e pequenas empresas postam ofertas. 
Companhias e organizações atiraram-se com tudo, afobadas para pular no vagão 
do buzz marketing. A lógica é direta e reta. Se conseguirem fazer com que as 
pessoas falem de sua ideia ou compartilhem seu conteúdo, isso irá se espalhar 
pelas redes sociais como um vírus, tornando o produto ou ideia 
instantaneamente popular ao longo do processo. (Berguer, 2014, n.p) 

  
Conforme Berguer anuncia, essa busca por seguidores nas redes sociais é sinônimo 

de status e de negócio, mas é preciso foco e execução. Hoje, muitas de nossas crianças, 

quando questionadas sobre o que querem ser quando crescer, dizem que querem ser 

“youtubers”, e “influencers digitais”. Influencer digital é a nova carreira dos sonhos dos 

últimos anos. É aquele que através das experiências do cotidiano e da partilha diária de vídeos 

no Instagram e demais redes sociais, pode impactar as práticas e ideias de outros usuários a 

partir de uma mensagem transmitida. Celebridades do ambiente físico ou digital, por 

exemplo, são convidadas para representar uma marca pela capacidade que apresentam em 

chamar atenção para os anúncios e pela influência sobre as atitudes dos consumidores e 

intenções de compra. Essas parcerias nem sempre são remuneradas com salários, mas com 

bens materiais e de consumo dessas empresas, como a “mais-valia”, tipo de negócio no 

período da Idade Média, onde os pagamentos eram realizados através da troca de 

mercadorias. Muitos cantores, atores e apresentadores famosos são grandes influencers; ao 

partilhar vídeos ou mesmo comentar em posts de anônimos para a grande mídia, contribuem 

para dar visibilidade a esses novos artistas. 

De acordo com Schinaider e Barbosa (2019) as redes sociais tornaram-se um meio de 

trabalho e os “Influenciadores Digitais” utilizam as mídias sociais como um novo modelo de 

negócio. O mercado dos influenciadores digitais se encontra nas redes como na plataforma 

do Instagram, Facebook e Youtube, onde os usuários têm perfis e seguem influencers em 

busca de entretenimento e dicas de conteúdos diversos. 
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Entretanto, a mesma mídia que eleva também condena. Holiday (2012) cita Oscar 

Wilde, em uma célebre frase: “Antigamente os homens tinham a tortura, hoje eles têm a 

imprensa.” Nesse cenário de manipulação de notícias, fake news e acesso à internet em todo 

mundo, passamos a ter sumariamente muitos juízes, milhares de opiniões cheias de verdade 

e universos muito polarizados.  

O autor Keen (2008), por sua vez, relembra a teoria de Huxley que propunha o cenário 

de darmos “máquinas de escrever infinitas a macacos infinitos” e a possibilidade de algum 

macaco em algum lugar poder criar uma obra-prima. Na época anterior à Internet, esse 

cenário dos macacos infinitos com o poder da tecnologia infinita soava distópico. Todavia, o 

que outrora parecia uma piada, agora é, segundo o autor, uma demonstração das 

consequências no nivelamento cultural na web. A tecnologia liga os macacos a todas essas 

máquinas de escrever, só que as máquinas são computadores pessoais em rede e os macacos 

são utilizadores da Internet, tido como amadores que publicam desde comentários políticos 

desinformados, repostam notícias falsas e mais recentemente blogues diários de tudo o que 

fazem. Tudo fala, tudo escreve, transbordando a água acumulada na esponja, necessitado de 

vazar opinião, libertando e também ganhando espaço para novas observações e absorções de 

informação.  

     

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na perspectiva de uma leitura crítica da mídia, este artigo propôs uma discussão 

sobre o papel da mídia na sociedade e realizar uma crítica à forma de construção da 

informação e como a mídia ao longo dos tempos conseguiu ter impacto não apenas no cenário 

da divulgação dos acontecimentos, mas na vida das pessoas. 

Abordamos inicialmente a artificialização do ambiente e a ligação do homem com o 

mundo virtual, fictício e imaginário no qual se estabelecem muitas informações, que mais 

retratam uma idealização, do que propriamente a realidade. Nesse cenário são construídos 

fatos para “agradar” a expectativa do receptor da notícia do que propriamente retratar a 

informação, tal como é obtida. Nesse processamento da informação, desde o surgimento dos 

maiores veículos de reprodução da notícia, há sempre um cuidado com os filtros pois, 

conforme Pariser (2012), o consumo de notícias que se ajustam às nossas ideias sobre o 

mundo é fácil, tem um cunho de prazer e corroboram com o que identificamos como verdade; 
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o consumo de informações que são contraditórias, que nos desafiam a pensar e questionar é 

frustrante e por isso evitado.  

Do telespectador da TV ao internauta mudaram-se os meios, especifica-se desde 

conceitos e funções sociais/culturais de cada um dos suportes, bem como a forma de 

produção da alienação coletiva. Contudo, Seidensticker (2006), destaca que a tecnologia até 

pode ser revolucionária, mas o produto construído (o conteúdo veiculado) a partir dela 

possivelmente não o é; apenas são criados novos suportes para reproduzir os conteúdos 

existentes. Nesses conteúdos temos presente essa imposição do pensamento e formação da 

identidade, que como frisa Pariser (2012) a mídia molda a identidade das pessoas e tudo o 

que consideram importante. Assim como Brandão (2016) que assaltou a mídia como templo 

da representação da “verdade” e da legitimidade social. 

Ao elegermos o homem enquanto “esponja biológica” da mídia, estamos 

posicionando esse ser passivo, receptor de informações que as absorve completamente, sem, 

no entanto, questionar, contrapor, arguir sobre a origem da mensagem e, porventura, 

verificar veracidade dos fatos. Pouco se retém, pouco fica em análise, mínimas questões 

entram em debate. Todavia, não podemos culpar esse indivíduo que foi criado a acompanhar 

esse meio midiático, representante de “divulgação da verdade”, quando esse mesmo 

indivíduo pouco foi educado na família ou mesmo nas escolas para “questionar sobre as 

verdades” que lhe foram contadas. E por essa razão na visão de Keen (2008) temos infinitas 

opiniões sem fundamento e de acordo com Holiday (2012) no cenário do acesso à internet e 

nova vida em rede temos muitos juízes, muitos pontos de vista repletos de muita “verdade” 

e o universo polarizado. 

No seguimento desse estudo, busca-se continuar a investigação sobre os recentes 

acontecimentos midiáticos; o fenômeno da pandemia COVID-19, em virtude da 

universalização da notícia; as plataformas das redes sociais e a disseminação da informação.  
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RESUMO 

 

O avanço tecnológico potencializou a expressão de opiniões e abriu um leque no comportamento humano 

ao interagir com a informação, tendo consigo a crescente necessidade de busca de informação, dando, 

além de celeridade ao processo comunicacional, possibilidade de trocas e preenchimento de lacunas na 

construção de sentidos. Neste contexto, este artigo tem como objetivo dissertar sobre o comportamento 

informacional, baseando-se em alguns de seus modelos em face do próprio comportamento informacional 

por parte dos usuários ativos na rede social Instagram, especificamente no âmbito das vacinas da COVID-

19, assim como no sentido de verificação de uma possível polarização política brasileira sobre o tema. Será 

utilizado como objeto do estudo a vacina da covid-19 coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, a partir 

do levantamento do comportamento dos usuários do Instagram, por meio de análise de hashtags com 

este tema.   
 
Palavras-chave: Comportamento informacional; Redes sociais; Polarização política  

 

ABSTRACT  

 
Technological advancement has enhanced the expression of reduction and openness in a range of human 

behavior when interacting with information, with the need to search for it, giving, in addition to speeding 

up the communication process, the possibility of exchanges and filling gaps in the construction of meaning . 

With this, this article intends to talk about informational behavior, based on some of its models and the 

relationship with active users on social networks, this article on the vaccine of COVID-19 and if there is a 

relationship with the Brazilian political polarization. It will be used as an analytical study, the vaccine of 

covid-19, coronavac, applicable by the Butantan Institute and the behavior of Instagram users, through the 

analysis of hashtags with this theme. 

Keywords: Informational behavior; Social networks; Political polarization 

 

INTRODUÇÃO 

 

  O conhecimento humano está intrinsecamente relacionado com o desenrolar de fatos 

históricos, assim como com a evolução científica e tecnológica, sendo também um propulsor da 
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dinamicidade com que a própria comunicação se transforma e se molda às necessidades de 

interação social, se emergindo enquanto forma de produção ou reprodução de representações 

compartilhadas das quais, conforme destacado por Serrano (2009), dependem o funcionamento 

e a organização de grupos humanos. Neste contexto, a Internet pode ser considerada um dos mais 

notáveis avanços alcançados pela humanidade na Idade Contemporânea, perpetuando mudanças 

sociais e culturais, e se consagrando tanto como um facilitador da multiplicidade participativa da 

comunicação, mas também enquanto um ambiente de heterogeneidade (WITSCHGE, 2004). No 

Brasil, de acordo com dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação, em 2018 79,1% dos domicílios brasileiros 

passaram a ter acesso à Internet. Em relação ao consumo de mídias, a Internet se destaca como 

o segundo principal meio de obtenção de informações, sendo, em 2016, utilizada por 49% dos 

brasileiros, conforme dados divulgados pela Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 (BRASIL, 2016). 

Apesar das inúmeras vantagens alcançadas através da criação e popularização da Internet, 

ela se tornou também palco ou potencializadora de fenômenos ou ações nem sempre positivas, 

como a desinformação, as fake news, e a pós-verdade (VIEIRA; CORDEIRO, 2019). Segundo Temer 

(2009), nesta rede conectada, os valores se aproximam do imaginário, gerando uma nova ética de 

comportamento social. Essa característica é notadamente visível no ambiente político, desde 

questões relacionadas aos pleitos eleitorais até mesmo àquelas que se remetem à disputa de 

poder ou de ideologias. Não obstante disto, D’Ancona (2018), afirma que a desonestidade dos 

políticos não é recente, entretanto, a reação pública a este sim, ou seja, a resposta dos cidadãos 

às opiniões políticas e a posterior propagação de destas como fatos, impulsionada pelas redes 

sociais, se transformou em uma nova ética, onde opiniões tem mais peso que a verdade. 

Neste sentido, o cerne deste artigo, discorre sobre a junção destes comportamentos 

humanos à informação recebida, onde a necessidade, a busca e uso desta, tornam-se o 

combustível para manutenção das opiniões consideradas verdadeiras, entre o meio político e os 

cidadãos. Segundo Wilson (2000), comportamento informacional é a interação humana aos canais 

de informação, incluindo sua busca e seu uso. Este artigo abordará os modelos de comportamento 

informacional, com foco no Sense Making (produção de sentido) e sua relação com a polarização 

política ideológica, instaurada no Brasil a partir das manifestações de 2013. Como realização de 

estudo do usuário da informação, será feito uma análise das hashtags relacionadas às vacinas 

contra a COVID-19, com foco principal na coronavac, e a relação com a polarização política. 

60



 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

O caminho da polarização ideológica-política no Brasil advinda das redes sociais. 

 

O termo política, de origem grega, significa organização ou administração por meio de 

grupos sociais, de nações ou Estados. Amplamente ligada ao poder, a política gera uma corrida 

eufórica entre seus entusiastas, para representação popular. Soa-se como um ato de consideração 

aos cidadãos, os quais se validam da esperança de que os eleitos busquem a realização das 

melhores ações em prol do todo. Entretanto, esta busca vai além dos conceitos de democracia, 

uma vez que a superioridade dos cargos eletivos e sua supremacia em relação ao povo faz com 

que os direitos do cidadão, inerentes da lógica aplicada da cidadania, se findem no ato de votar. 

“Os gregos, porém, adotaram uma decisão radical e dupla. Localizaram a fonte de autoridade na 

pólis, na própria comunidade e decidiram-se pela política da discussão aberta, eventualmente 

pela votação por meio de contagem de cabeças” (FINLEY, 1998, p.30). 

Dentro destas percepções, entre a necessidade ou não de representação popular, 

surgiram outros modelos de ideologias políticas, os quais são vigentes em alguns países, tais como 

os ideais comunistas, socialistas e o parlamentarismo. Entretanto, no contexto do modelo 

brasileiro, será considerada como ponto de discussão a política baseada em um modelo ideológico 

democrático, onde a premissa é o poder do povo e este usa como instrumento decisório o voto. 

Nos tipos de democracia, o modelo semi-indireto, praticado no Brasil, possibilita uma participação 

popular que vai além do voto aos representantes, colocando este na efetivação de leis e emendas 

por meio de plebiscitos, referendos e iniciativas populares, com sugestão de projetos de leis. 

Hamerski (2020) explicita os quatro únicos projetos de iniciativa popular em trinta anos, e ainda 

endossa que estes não são reconhecidos como autoria da população, sendo atribuídos às 

autoridades públicas que os representaram. Sobre os referendos e plebiscitos, Hamerski (2020) 

aponta que na constituição estes instrumentos estão como mera consulta popular, não sendo 

obrigatório que esta decisão seja acatada pelo poder legislativo.  

Diante destas descrições acerca de uma participação popular não efetiva, a grande voz foi 

criada pelo povo, como um ato de auto organização para praticar de fato os direitos sociais e 

políticos. Para Peruzzo (2004), a ampliação da cidadania eleva o povo do status de objeto para 

sujeito da história. Com isso, e valendo-se da premissa democrática que determina o poder que 
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emana do povo, emergem as manifestações populares, as quais, como forma de reivindicação, 

marcam momentos históricos importantes pelo mundo. No Brasil, um exemplo histórico é a 

Revolta dos Palmares, que, em 1694, ainda durante o Brasil Colônia, se destacou como um marco 

na luta por igualdade de direitos. 

O céu avermelhado na Serra da Barriga podia ser visto de longe, em Alagoas, no dia 6 de 

fevereiro de 1694. Era o fogo queimando Macaco, a capital do Quilombo dos Palmares. 

O incêndio extinguiu a resistência da confederação de escravos rebelados. Ali, eles 

conquistaram um século de liberdade. Zumbi, o último líder de Palmares, sobreviveu à 

queda de Macaco, mas foi emboscado e assassinado em 20 de novembro de 1695. A data 

é, atualmente, o “Dia da Consciência Negra” porque, para muitos brasileiros, a abolição 

dos escravos começou a acontecer muito antes do século XIX. E não tem a cara da 

Princesa Isabel. (ARNT; BONALUME NETO, 1955, online). 

 

Na visão de Peruzzo (2004), os movimentos sociais passaram por quatro momentos, a 

mobilização, onde as greves tomaram praças e espaços públicos e a mídia deu espaço para estes 

movimentos, sendo considerados uma afronta pelo meio político. A fase da organização foi 

marcada pela instauração de associações, comissões e estatutos que tornavam os movimentos 

fidedignos, chamando a atenção dos governantes. No início da década de 1990, as articulações se 

iniciaram dando frente às associações em outros estados, permitindo os dois lados, (estado e 

líderes populares), dialogarem, surgindo assim a legitimidade das representatividades sociais. Esta 

se deu com a parceria em forma de conselhos e ONG´s onde a opinião popular, de representantes 

não políticos, têm impacto direto nas decisões governamentais, tornando-se votantes, como no 

caso dos conselhos municipais, estaduais e federais, nas decisões que o definem.  

Essas participações populares, conquistadas ao longo do tempo, não podem ser 

confundidas como uso pleno da democracia. Peruzzo (2004) afirma que, falar em participação 

popular não dá o poder ao povo, como deveria ser, e sim dissemina outros tantos líderes que se 

apropriam da reprodução do dirigismo, como instituições e pessoas mediadoras. Neste modelo, 

pode-se, portanto, encontrar movimentos que suas causas vão em caminhos contrários às lutas 

pelos direitos da cidadania, onde a premissa dos movimentos populares é deturpada em favor de 

partidos políticos ou representantes que almejam um número maior de apoiadores. 

Na história recente do Brasil, dois grandes movimentos podem ser elencados como 

mudança de curso, são eles: as Diretas Já, que devolveu a ideologia de democracia ao país, após 

trinta anos de regime militar e o movimento dos Caras Pintadas, que exigiu a destituição do poder, 

o Presidente da República, Fernando Collor de Melo. Estes movimentos foram orquestrados em 
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uma época anterior à popularização da internet, tendo como ação de organização os movimentos 

estudantis e grupos políticos. A interação pessoal, para montagem e divulgação dos movimentos 

foi de suma importância para a existência desses atos.  

Mais recentemente, em 2013, deu início a uma série de protestos políticos, utilizando 

como meio de comunicação, as redes sociais, onde grupos de pessoas desconhecidas se 

organizaram para protestar contra medidas de governos, sendo este o marco zero da polarização 

política ideológica do Brasil. Entretanto, antes de aprofundar neste assunto é necessário se 

entender as teorias que envolvem o fenômeno das redes sociais e como é possível ocorrer, por 

intermédio deste meio, a polarização da população (CORDEIRO et al., 2022).  

Com um olhar tecnológico, O´Reilly (2005), criou o termo Web 2.0 com o intuito de elucidar 

o movimento em redes criado pela internet e o quanto o usuário acrescenta valor ao produzir 

informação nesta rede, desenvolvendo uma inteligência coletiva. Neste contexto de web 2.0, 

observa-se que a mensagem oriunda das desenvolve interações próprias, culminando em um 

novo modelo de comunicação. 

No entanto, não é apenas o meio de se comunicar que foi alterado como uma forma de 

facilitar a disseminação de ideias. Em movimentos como as Diretas Já, os participantes estavam 

presentes por serem envolvidos em movimentos políticos e/ou estudantis, mas quando se fala de 

disseminação de informação como meio da internet, o conceito de Aldeia Global cunhado por 

McLuhan (1972), “A nova interdependência eletrônica recria o mundo em uma imagem de aldeia 

global.“ explicita bem as questão das distância e a rapidez que respostas aos movimentos tem, 

uma vez que a organização de manifestação orquestrada em várias cidades pelo Brasil de forma 

simultânea, aproximando as pessoas, como uma aldeia hiper conectada.  

Para Castells (2003), a construção de comunicação neste meio é livre, ou seja, as ideias e 

conflitos surgem à medida que novas pessoas são atingidas pela comunicação exponencial e a 

mensagem inicial é reformulada ou dividida em novos grupos. Morais (2020) afirma que para 

McLuhan, quando uma nova tecnologia penetra na sociedade ela fragmenta ou segmenta o 

sistema e o público. Nestes conceitos, a comunicação livre permite visualizar o conceito de aldeia 

global imposta pela tecnologia e bem desenhada com as redes sociais, onde grupos são bem 

desenhados em aldeias e conectados a uma grande rede.  

Portanto, o comportamento humano, com uso das redes, tornou-se escalável, dentro das 

aldeias conectadas, onde a necessidade, a busca e o uso das informações circulam dentro desses 
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grupos, tomando informações como verdades absolutas e reafirmando os comportamentos e 

reprodução de falas, a fim de promover a disseminação das opiniões enraizadas com fatos. Como 

uma teia de citações voltadas à reafirmação, construindo sentidos. A importância do estudo do 

comportamento humano diante da informação é o que se vê na seção seguinte. 

Comportamento informacional e seus modelos - a polarização ideológica e o Sense-Making 

   A compreensão geral de comportamento informacional é a junção de ações relacionadas 

à informação, sendo a necessidade, a busca e uso sua base, os estudos que desenvolveram esse 

termo evoluíram em modelos com vertentes diferenciadas, buscando explicar os 

comportamentos. Para Costa (2009), necessidade e uso da informação são interdependentes, 

determinando o comportamento do usuário. 

Wilson (2006), explica como o comportamento informacional se torna um processo macro, 

uma vez que a busca e a necessidade informacional definem o comportamento, sendo este o 

resultado do processo. Numa visão de aldeia global, a necessidade e a busca da informação em 

sistemas de informação, como a internet, se tornam direcionadas ao nicho que aquele indivíduo 

está inserido, sendo por tanto, decisor do comportamento adquirido após o uso da informação 

buscada. Ou seja, a reação ou comportamento do usuário está diretamente ligado à necessidade 

e busca da informação produzida por ele ou pelo meio que está inserido, fazendo um auto 

direcionamento das suas necessidades e buscas informacionais, tornando-se um processo cíclico 

e auto afirmativo. Dentro dos estudos do comportamento informacional e suas evoluções 

temporais, foram surgindo modelos de estudo que serão abordados a seguir, a fim de relacionar 

os modelos com a polarização ideológica política. 

Inicia-se esta abordagem com o modelo de valor agregado de Taylor (1986). Esse baseia-

se na criação de um processo capaz de transformar dados sem significado em informação, 

buscando identificar quais as necessidades e motivações do usuário. Para tanto, ele se divide em 

três processos: a retenção da informação, a qual facilita a localização da informação por meio de 

uma identificação inicial, a inclusão, onde há descrição do assunto da informação e a precisão que 

isola a informação a ser utilizada. Ao aplicar este modelo no processo de polarização política, é 

possível identificar o início da formação de nichos informacionais, onde a identificação da passa 

pelo crivo ideológico, sendo mais afunilada, à medida que caminha pela inclusão e precisão.  
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Já o Modelo de Carol Kulhthau (1991) – Information Search Process (ISP) baseia-se na 

consideração e explicação dos sentimentos que acompanham usuários durante todas as etapas 

do processo de busca de informação. É um modelo voltado ao indivíduo e possui 06 etapas: 

iniciação, seleção, exploração, formulação, coleta e apresentação. Cada estágio do processo de 

busca caracteriza-se pelo comportamento do usuário em três campos de experiência: o emocional 

(sentimentos), o cognitivo (pensamento) e o físico (ação). Neste modelo, o processo de 

polarização conta com o sentimento de repulsa pelo lado ideologicamente opositor e motiva as 

etapas de busca pela informação, selecionando apenas informações que pertencem ao seu clã de 

ideologia. 

O modelo de Dervin, Sense Making (1983), propõe avaliar como a necessidade surge, se 

desenvolve e se satisfaz. O usuário não é visto como um receptor passivo, mas sim percebido 

como sujeito ativo no meio de um processo de mudança. A estrutura deste modelo baseia se em 

um triângulo: Situação: Contexto no qual surge o problema informacional; Lacuna: Distância entre 

a situação contextual e a situação desejada; Resultado: Consequência do processo de sense-

making.  

A construção de sentido proposta por esse modelo baseia-se na existência de uma lacuna 

entre o usuário e o uso dessa informação e a ponte entre eles é o recurso utilizado para com que 

este usuário de fato faça uso da informação. O nicho ideológico, corrobora o processo deste 

indivíduo como ativo no uso da informação e na disseminação da sua lacuna preenchida.  Para 

Dervin (1983), o usuário percebe e interage com as fontes informacionais, baseando-se em suas 

experiências sociais, culturais e políticas. “Ela consiste em um conjunto de premissas conceituais 

e teóricas e um conjunto de metodologias relacionadas para avaliar como as pessoas percebem 

seus mundos e como elas usam informações e outros recursos no processo” (DERVIN; NILAN, 1986, 

p. 20). 

Como explicado pela autora, o processo de percepção das pessoas e suas reações é que 

definem como as informações vão ser utilizadas. Com polarização política, o preenchimento 

desses gaps é feito por meio das ideologias, como uma fórmula pronta inserida na lacuna de 

construção de sentido do indivíduo que busca a informação, dando a ilusão que há uma 

autonomia de pensamento.  
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A polarização política na pandemia da COVID-19 

   Inúmeros temas polarizados tomaram conta das redes sociais desde as manifestações de 

2013 e não dão sinais de se findar. A pandemia da COVID-19, que chegou ao Brasil em março de 

2020 (OPAS, 2020). O Brasil, como um dos últimos países a ser atingido pelo vírus, obteve as 

orientações dadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), com diretrizes mais concretas e 

dentre elas propunha, o isolamento e distanciamento social, uso de máscaras faciais, além de 

medidas sanitárias como higienização das mãos e sanitização de locais. Governos diversos, em 

nível mundial, adotaram medidas diferentes a fim de contrapor às propostas pela OMS, com o 

intuito de buscar novas soluções para a questão, ainda obscura para toda a população mundial.  

   No Brasil, esta discussão se perpetua, entre temas a favor e contra o isolamento social, 

gravidade da doença, uso de medidas restritivas e sanitárias, o impacto econômico trazido pelo 

isolamento e a vacinação. Em todas as pautas citadas, a ideologias políticas esteve presente. Como 

demonstra, em maio de 2020, o portal de notícias UOL, com reportagem apontando o 

descontentamento do Governo Federal em relação ao isolamento e em outro ponto o Governo 

do Estado de São Paulo, havia lançado uma campanha incentivando as pessoas a ficarem em casa, 

intitulada “Um Ato de Amor” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020). 

   Adentrando no tema vacinação, o Reino Unido dispara a corrida da imunização, 

anunciando a aprovação do primeiro laboratório, em dezembro de 2020 (REVISTA EXAME, 2020). 

No Brasil, este processo foi iniciado pelo Governador de São Paulo, na pessoa do Governador João 

Dória, em setembro de 2020, ao fechar com laboratório chinês, SINOVAC e parceria local com o 

Instituto Butantã (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020). Em outubro, o Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, dava declarações públicas de que não compraria a vacina chinesa. (UOL, 

2020). A China, sendo um país comunista, diverge das ideologias auto declaradas de direta do 

presidente. Este cenário político desenhou-se nas redes sociais como tema de polarização entre 

tomar ou não tomar a vacina, cunhando-se nas declarações a favor e contra, João Dória e Jair 

Bolsonaro. Este é o tema tratado nos resultados, explicitando o comportamento informacional 

diante do preenchimento de lacunas, propiciando uma produção de sentido. 
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METODOLOGIA 

 

   Este artigo tem como proposta inferir a relação entre a vacina coronavac, da COVID-19 e 

a polarização política ideológica no Brasil. Para tanto, foi utilizada como metodologia o KDD 

(Knowledge Discovery in Databases), de Fayyad, Shapiro-Piatetsky e Smith (1996), que contempla 

etapas para descoberta de conhecimento em base de dados, são elas: seleção, pré-

processamento, tratamento, mineração e análise.  

   A seleção de dados nas redes sociais foi feita no Instagram, coletando hashtags 

relacionadas às vacinas da COVID-19. Os dados foram persistidos em um formato estruturado CSV 

(FERNANDES; CORDEIRO, 2016). Foram selecionada nas pesquisas, duas hashtags principais:  

#vachina e #coronavac. Optou-se por não extrair hashtags do tipo #vacinasim e #vacinanão, pois 

estes temas podem conter movimentos antivacina com relação a outras propostas, por tanto o 

intuito é na polarização trazida pela vacina coronavac. 

   Para a extração dos dados, foi utilizada a técnica de web scraping (MITCHELL, 2015), 

permitindo retirar textos de publicações contendo as hashtags principais e as secundárias, que 

permitiram fazer a relação. Na fase de pré-processamento realizou-se o tratamento desses dados 

usando linguagem Python, onde extraiu-se apenas as hashtags relacionadas em cada texto. Na 

etapa de transformação, foi gerado um arquivo com extensão .txt e parametrizado de acordo com 

as necessidades do software de análise Iramuteq, onde foi possível realizar a mineração de dados, 

identificando padrões, por análise semântica, gerando grafos de similitude, nuvem de palavras e 

aplicação do método de Reinert, criando clusters, levando em conta a proximidade dos termos. 

 

RESULTADOS 

 

   Foram analisadas duas hashtags principais e extraída uma média de 130 mil publicações e 

na fase de tratamento resultou em 75 mil hashtags associadas aos termos principais vachina e 

#coronavac). Como forma de análises individualizadas, foi gerada nuvem de palavras por termos, 

como pode-se notar nas figuras a seguir. Relacionada a #coronavac (Figura 1), nota-se palavras de 

cunho positivistas, onde o comportamento informacional gerado por este termo vem 

acompanhado de palavras como saúde, SUS, vacina salvam vidas, vacina para todos, esperança e 

família. Entretanto, a polarização política se apresenta, mesmo que de forma menos significativa 
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nos termos, “fora bolsonaro”, expressando a oposição ao governo ligada a este tema, “defenda o 

SUS” e  São Paulo, onde pode-se perceber a indicação do estado que iniciou o processo da vacina 

coronavac, além do próprio Instituto Butantan, responsável por produzir a vacina. 

 

Figura 1: Nuvem de palavras 

 

 Fonte: dados de pesquisa. 

 

   Como termo opositor foi extraída a hashtag que apelida a vacina da coronavac de ‘vachina’. 

Nota-se na Figura 2 que este termo está altamente ligado à pessoa do presidente Jair Bolsonaro, 

sendo o termo principal tão expressivo quanto os que citam o presidente, os quais tomam grande 

parte da nuvem de palavras com derivações semânticas. No mesmo sentido da figura anterior, 

nesta tem-se a presença dos termos “fora Doria” e “Ditadoria”, referindo-se ao Governador de 

São Paulo, confirmando o comportamento informacional ligado ao termo 'vachina'. 

   Partindo para uma análise de similitude (Figura 3), agregando as hashtags principais e as 

secundárias, infere-se, sobre o termo ‘vachina’, (grupo principal), onde há termos que se remetem 

ao Exército, Rede globo e STF (Superior Tribunal Federal), relacionadas  ao Bolsonaro, tem-se 

variações de forma positiva, e esta se liga a um pequeno halo roxo, de palavra negativas que fazem 

menção a autoridades como Lula e Dória.   Acompanhando as palavras Bolsonaro e Direita 
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Conservadora, têm-se dois halos com palavras de apoio ao governo e contra esquerda. Estes 

quatro grupos citados não contém informações sobre a vacina.  

Figura 2: Nuvem de palavras 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

   Como elo de ligação entre os dois outros halos, tem-se a palavra Brasil, diretamente ligada 

ao vértice ‘vachina’ sendo possível inferir como o comportamento informacional dos dois lados 

polarizados em um tema, onde o centro da discussão e defesa mútua é o Brasil, entretanto com 

ideologias distintas. A lacuna preenchida pelo produção de sentido está diretamente ligada à 

busca da informação e onde este processo acontece, uma vez que os envolvidos baseiam-se na 

aldeia conectada que pertence, trazendo para as redes sociais a polarização, seja ele temas 

políticos ou não. Não há citação direta de termos que remetem à vacinação ou à COVID-19, tais 

como SUS, Butantã e saúde. 

  Outra análise de inferência foi a aplicação do método de Reinert, que verifica a 

proximidade dos termos com cálculos estatísticos. Este divide-se em quadrantes, separando os 

termos, pela semelhança de temas. A divisão entre política e a vacina fica clara, quando os termos 

em vermelho não se misturam com o eixo contrário, onde a oposição política fica explícita entre 

os termos de azul e os verdes, mostrando que polarização política se apropria de temas, mas não 

discute o cerne das questões.  
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Figura 3: Grafo de similitude 

 

Fonte: Autores 

CONCLUSÃO 

 

Como proposta de pesquisa, este artigo dissertou sobre as nuances do comportamento 

informacional, situando na polarização política e aplicando o estudo na vacinação da COVID-19. O 

estudo foi realizado com usuários do Instagram por meio de análise de hashtags e apresentou 

resultados satisfatórios para o que se propôs. O artigo contemplou a caminhada à polarização, a 

70



 

 

abordagem teórica dos modelos de comportamento informacional e suas relações com a 

polarização, e fez inferências gráficas dos resultados apresentados, a fim de corroborar a ideia 

central do estudo. 

Figura 4: Dendograma de classes

 

Fonte: dados de pesquisa. 

Como apontado na seção sobre os modelos de comportamento informacional, o processo 

do valor agregado de Taylor (1986), pode ser visto nos resultados, quando o foco de questões de 

cunho social são postas como isca (retenção da informação) para facilitar a localização da 

informação direcionada com identificação inicial. Como um fluxo contínuo o modelo proposto por 

Kulhthau (1991) – Information Search Process (ISP), onde os sentimentos definem o curso da busca 

e o uso informacional justificam a manutenção da polarização, como o reforço dos nomes de 
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figuras políticas se destacando em temas de saúde, como:  Bolsonaro, Lula, Dória e Rodrigo Maia, 

como visto na análise 

Portanto, a construção de sentido do modelo de Dervin, Sense Making (1983), coloca o 

usuário como figura ativa da disseminação da polarização, indo além de receptor para emissor, 

tornando-se um replicador de palavras de ordem, dando sentido próprio, mesmo que direcionado 

aos seus pensamentos, crenças e posições políticas, preenchendo sua lacuna ideológica. 

Os resultados apresentados neste artigo mostram que não há uma relação forte entre o 

tema vacina com de fato a pandemia, em todas as análises estas demandas se encontram ou 

opostas ou em segundo plano, deixando explícito que o comportamento informacional do cidadão 

brasileiro está diretamente ligado a seu posicionamento político e suas construções ideológicas. 

Portanto a construção de sentido não está totalmente livre, por mais que estes possam escolher 

para onde ir, ou o que seguir, mas que claramente só apresentam dois caminhos possíveis. 
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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva entender como se dá a atuação do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Goiás na rede social Instagram. Para tal, se propõe utilizar soluções computacionais de 

análises de dados, realizando análises exploratória e textual, bem como análise de redes complexas. 

Compreende que a dinâmica entre a biblioteca, enquanto instituição, e as comunidades nas quais ela 

esteve inserida ao longo dos séculos sofreu drásticas transformações: partindo da biblioteca como 

local de guarda até a instituição em interação e sintonia com a sociedade. Entende que o atual contexto 

tecnológico-informacional torna indispensável às bibliotecas o uso das novas tecnologias como 

ferramentas que favoreçam o fortalecimento do vínculo com o público usuário, a divulgação de 

produtos e serviços e possibilitem o uso do marketing digital para ampliar sua presença nos novos 

espaços sociais. Defende que o uso das redes sociais por parte das bibliotecas promova a visão 

centrada no usuário. Do resultado da análise exploratória foram produzidos gráficos que ilustram a 

média de likes e comentários que receberam as publicações do perfil. Como produtos da análise 

textual, foram obtidos dois grafos de similitude, que forneceram indícios sobre a natureza dos 

conteúdos que o perfil escolhe compartilhar com sua rede. Em adicional, a análise de redes complexas 

permitiu representar através de um grafo como se dá a interação entre os nós da rede do perfil do 

Sistema de Bibliotecas. A partir dos resultados das análises realizadas, percebeu-se que o perfil usa seu 

espaço de fala para divulgar os serviços e produtos que o Sistema de Bibliotecas oferece a seus usuários 

e disseminando informações que acredita serem pertinentes à comunidade. Ainda que, na maior parte 

das publicações, os indivíduos integrantes da rede de relacionamentos do Sistema de Bibliotecas não 

interajam entre si, o perfil estabelece conexões com sua rede através do compartilhamento de 

postagens, de realização de sorteio e do diálogo direto ou menções a esses atores. Conclui-se que o 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás compreende a relevância da presença das 

bibliotecas nas redes sociais e coloca a comunidade a qual atende no centro do planejamento de suas 

postagens e compartilhamentos. 
 
Palavras-chave: Bibliotecas; Instagram; Análise de dados; Sibi/UFG.  

 

ABSTRACT  

 

This work aims to understand how the Library System of the Federal University of Goiás acts 

on the social network Instagram. To this end, it is proposed using the computational solutions 

of data analysis, performing exploratory and textual analysis, as well as analysis of complex 
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networks. Understands that the dynamics between the library, as an institution, and the 

communities in which it has been inserted over the centuries has undergone drastic 

transformations: from the library as a place of custody to the institution in interaction and in 

tune with its society. Understands that the current technological-informational context makes 

it essential for libraries to use new technologies as tools that favor the strengthening of the 

bond with the user audience, the dissemination of products and services and enable the use 

of digital marketing to expand their presence at the new social spaces. Argues that the use of 

social networks by libraries should promote a user-centered view. From the result of the 

exploratory analysis, were produced graphics that illustrate the average likes and comments 

received by the profile publications. As products of textual analysis, three similarity graphs 

were obtained, which provided clues about the nature of the content that the profile chooses 

to share with its network. In addition, the analysis of complex networks allowed us to 

represent through a graph how the interaction between the network nodes of the Library 

System profile occurs. From the results of the analysis carried out, it was noticed that the 

profile uses its space to publicize the services and products that the Library System offers to 

its users and disseminating information that it believes to be relevant to its community. 

Although, in most publications, individuals from the library system's relationship network do 

not interact with each other, the profile establishes connections with its network through 

sharing posts, drawing lots and direct dialogue or simply mentioning these actors. It is 

concluded that the Library System of the Federal University of Goiás understands the 

relevance of the presence of libraries on social networks and places the community it serves 

at the center of the planning of its posts and reposts. 

 
Keywords: Libraries; Instagram; Data analysis; Sibi/UFG.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  As revoluções, sob a ótica de Kranzberg e Pursell (1967 apud CASTELLS, 1999), são 

caracterizadas por sua capacidade de entranhar-se em todas as atividades da vida humana, 

ou seja, por sua penetrabilidade. A revolução tecnológico-informacional em curso desde a 

segunda metade do século passado, a exemplo, tem transformado profundamente as diversas 

sociedades em seus aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. O surgimento, 

aperfeiçoamento e popularização das Tecnologias da Informação e Comunicação acarretaram 

mudanças nas vivências tanto individuais quanto nas dinâmicas das organizações e 

desembocaram na produção coletiva, rápida e massiva de informação e conhecimento.  

  Neste cenário, as Tecnologias da Informação e Comunicação mediam as interações. 

Como apontam Garcia e Sá (2017, p. 108), a Internet possibilita a emergência de sites que têm 

como objetivo “conectar atores em diferentes locais, através de uma interface virtual". Entre 

estes sites estão as redes sociais, espaços de expressividade e de sociabilidade que viabilizam 
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não apenas conexões e interações entre seus atores como também o compartilhamento e 

circulação de informações entre eles. São exemplos de redes sociais Facebook, Tik Tok e 

Instagram.  

  As tecnologias estão presentes pervasivamente no cotidiano das populações 

(CASTELLS, 2000, apud WERTHEIN, 2000). Um reflexo dessa onipresença é o fato de que 

inúmeras atividades corriqueiras – ouvir músicas, assistir filmes, e ler notícias, por exemplo – 

estão migrando para o online. O comércio online se encontra em um crescente, tendo a 

corrente pandemia por Covid-19 consolidado efetivamente a notoriedade do e-commerce 

frente a economia mundial nos últimos meses (ESTADÃO CONTEÚDO, 2021). A necessidade 

do isolamento social para prevenção do contágio pelo novo coronavírus exigiu que as 

interações sociais se dessem apenas na mediação virtual, o que acaba por reforçar o caráter 

mediador das redes neste cenário (CORDEIRO et al., 2022). Em janeiro de 2021 o número de 

usuários de Internet no Brasil chegou a 160 milhões, dos quais aproximadamente 94% – 150 

milhões – utilizam as mídias sociais. No ranking das plataformas com maior número de 

adeptos no país em 2020, Instagram ocupa o quarto lugar com representativos 95 milhões de 

usuários (KEMP, 2021). 

  Essas tecnologias, em sua ubiquidade e seu potencial de conectar pessoas, tornaram-

se excelentes ferramentas para aproximar instituições de seus públicos-alvo. É imprescindível 

que as Unidades de Informação também acompanhem esses avanços, consolidando sua 

presença no espaço virtual em que seus usuários se encontram e explorando efetivamente as 

possibilidades que a atuação nas redes sociais possa oferecer a elas.  

  A presença das bibliotecas no mundo digital representa a possibilidade de que tenham 

maior visibilidade, favorece a criação de redes de informação e comunicação, bem como a 

manutenção e fortalecimento desses laços, pode ampliar a inserção dessas instituições na 

sociedade e estender seu alcance para além de barreiras físicas. Ainda que tais resultados se 

estendam às bibliotecas em geral, na biblioteca universitária, sustentáculo da construção do 

conhecimento científico, esses efeitos se mostram de suma relevância. 

  Para esboçar um exemplo concreto de utilização das redes sociais pelas bibliotecas 

pode-se citar a presença dessas instituições no Instagram, uma rede social com forte apelo à 

cultura visual. De acordo com Garcia e Sá (2017, p. 110), 
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Sob a perspectiva da Biblioteconomia, o Instagram pode colaborar com a ideia de 

biblioteca centrada no usuário, facilitando sua comunicação e interação com o 

mesmo, sendo parte da sua rede de contatos e amigos. Sob uma perspectiva da 

Gestão de Unidades de Informação, o Instagram é uma forma de divulgação da 

biblioteca, podendo também ser utilizado para mensurar sua popularidade na 

Internet, nos websites de redes sociais[...]. 

 

Acrescenta-se ainda que a proposta do Instagram de compartilhar narrativas através 

de fotografias e vídeos possa corroborar com a construção da imagem que os usuários fazem 

da biblioteca, a percebê-la como um local vivo e dinâmico e instigá-los a conhecer melhor seu 

espaço e os produtos e serviços ofertados por ela. 

 É necessário ponderar que para uma boa atuação da biblioteca nas redes sociais, é 

necessário treinamento e preparação do colaborador ou da equipe que gerenciará os perfis 

da instituição nas redes. Apenas assim poderão ser exploradas com consistência e qualidade 

as ferramentas a que se propõe essas novas tecnologias, ao que resultará a colheita de bons 

frutos. 

 Considerando o contexto e os temas expostos, propõe-se uma análise do perfil 

principal do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás (Sibi/UFG) na rede social 

Instagram, usando como metodologia a Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (do 

inglês, Knowledge Discovery in Databases - KDD). 

 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E REDES SOCIAIS 

 

Ao refletir sobre a inserção da biblioteca nesse novo contexto tecnológico, é 

importante considerar as transformações pelas quais passaram a instituição em sua dinâmica 

com as comunidades nas quais esteve inserida, em diferentes tempos. Conforme lembram 

Martins (2002) e Araújo e Oliveira (2005), em sua origem as bibliotecas assumiram um papel 

depositário, com objetivo de preservar o conhecimento acumulado pela humanidade. Sobre 

as primeiras bibliotecas, pode-se destacar que 

 

[...] elas eram depósito dos melhores monumentos das mentes do passado, apenas 

na função de guardiães desses documentos, acumulados pelo homem em seu 

trabalho de conquista do mundo físico e desenvolvimento de suas capacidades 

intelectuais e espirituais. Hoje isso já não satisfaz. (PRADO, 1992, p. 13) 
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Essa natureza depositária não se sustenta atualmente. Ao longo dos séculos, as 

mudanças econômicas, sociais e intelectuais pelas quais passaram as sociedades exigiram que 

a biblioteca seja hoje um organismo vivo, de disseminação da informação, interação e 

integração comunitária. 

Os embriões das primeiras bibliotecas universitárias são as bibliotecas dos mosteiros e 

ordens religiosas da Alta Idade Média, conta Vianna (2013). Eram espaços de guarda e 

preservação do conhecimento registrado, tendo função de depósito e não de disseminação 

da informação ali contida. 

O surgimento das primeiras universidades, ligadas à Igreja Católica, impulsionou a 

circulação daquele conhecimento entre os religiosos e intelectuais ligados a essas instituições. 

Santos (2012) explica que a escassez de livros naquele período histórico criou uma demanda 

urgente de acesso às obras das bibliotecas monásticas e das primeiras universidades. Assim, 

desde seu início as bibliotecas universitárias compartilham a mesma essência: “uma 

instituição capaz de oferecer acesso à informação para apoiar professores, alunos e 

pesquisadores no ensino, aprendizado e pesquisa científica” (VIANNA, 2013, apud SILVEIRA, 

2014, p. 69). 

Assim, as bibliotecas, enquanto instituição, sempre estiveram inseridas em contextos 

sociais e econômicos que influem diretamente no papel que exercem em suas comunidades, 

nas demandas sobre as quais atuam e nas dinâmicas entre elas as sociedades. Temos hoje um 

mundo profundamente modificado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação, que 

estão presentes ubiquamente no cotidiano dos indivíduos e organizações. É um contexto 

expressivamente marcado pelas redes sociais digitais. 

 Castells (2009) define por redes um conjunto de nós conectados entre si. O mundo 

sempre esteve conectado através de redes sociais, que estão no cerne das relações humanas. 

Essas redes foram impulsionadas pela ascensão da internet: foram ampliadas sua capacidade 

de difusão e as possibilidades de conexões em sua estrutura. 

         A rede social é vista por Tomáel e Martelato (2006, p. 75) como 

  

um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades sociais) conectadas 

por relacionamentos sociais, motivados pela amizade e por relações de trabalho ou 

compartilhamento de informações e, por meio dessas ligações, vão construindo e 

reconstruindo a estrutura social. 
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Portanto, a presença nas redes sociais representa, minimamente, a possibilidade de se 

conectar a outros atores, de “compartilhar com” e ser “compartilhado com” outros. 

A literatura aponta (GARCIA; SÁ, 2017; ALBUQUERQUE; PAIXÃO, 2020; AGUIAR; SILVA, 

2010) que, dentre as possibilidades de uso das redes sociais pelas bibliotecas estão: interação 

e fortalecimento do vínculo com o público usuário; uso do marketing digital para ampliar sua 

presença nos novos espaços sociais. Aguiar e Silva (2010) complementam que, para as 

bibliotecas universitárias, essas plataformas oferecem a oportunidade de explorar novas 

formas de tratar, organizar e recuperar informações. Estar presente digitalmente é também 

oferecer “produtos e serviços de informação que atendam às necessidades da comunidade 

onde [a biblioteca] atua” (PRADO; CORREA, 2016, p. 168). Maness, indo além, afirma que “não 

requer muita imaginação começar a ver uma biblioteca como uma rede social em si. De fato, 

muitas das funções das bibliotecas ao longo da história tem sido como um lugar de reunião 

comum, um lugar de compartilhar identidade, comunicação, e ação” (MANESS, 2007, p. 48).  

 As bibliotecas precisam direcionar seu olhar para as redes sociais e entendê-las como 

ferramentas que podem dinamizar a comunicação e fortalecer sua conexão com seu público. 

Maness (op. cit., p. 48) sintetiza:  

 

Redes sociais permitiriam que bibliotecários e usuários não somente interagissem, 

mas compartilhassem e transformassem recursos dinamicamente em um meio 

eletrônico. Usuários podem criar vínculos com a rede da biblioteca, ver o que os 

outros usuários têm em comum com suas necessidades de informação, baseado em 

perfis similares, demografias, fontes previamente acessadas, e um grande número 

de dados que os usuários fornecem. 

 

 O Instagram é uma das redes sociais de grande destaque entre as Organizações da 

contemporaneidade. Criado em 2010 sob a perspectiva de se tornar uma plataforma de rápido 

compartilhamento de imagens, como descrito pela própria empresa (2016, apud Garcia; Sá, 

2017) o aplicativo permite aos seus usuários que publiquem fotos e vídeos em seus perfis e 

interajam com outros usuários através de inúmeras formas (comentários, curtidas e 

mensagens instantâneas, por exemplo). 

 É possível perceber que, em suas atualizações, o Instagram tem voltado seus esforços 

para oferecer recursos estratégicos às empresas e organizações que o utilizam como 

ferramenta para divulgar seus produtos e serviços. A plataforma tem grande aceitação entre 

essas instituições. 
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 Existem na literatura alguns estudos sobre o uso estratégico do Instagram por 

Bibliotecas (GARCIA; SÁ, 2017; ALBUQUERQUE;  PAIXÃO, 2020; ANDRADE; VELÁZQUEZ, 2011). 

Esses estudos concluem que o uso da plataforma contribui com a comunicação e integração 

com o público usuário, além de promover a divulgação da instituição, dos serviços e produtos 

ofertados por ela. O enfoque dado ao compartilhamento de imagens (fotografias e vídeos) 

corrobora com a construção imagética que os usuários fazem da biblioteca, na percepção da 

instituição como viva e dinâmica. 

 

O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (SIBI/UFG) 

 

Atualmente composto por dez unidades, sendo uma central e nove seccionais, o 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás (Sibi/UFG) se originou em 1973 a 

partir da união de treze bibliotecas universitárias departamentais, conforme relatado no site 

institucional4. Inicialmente localizada no prédio da Faculdade de Direito da UFG, no Setor 

Universitário, sua sede, a Biblioteca Central Prof. Alpheu da Veiga Jardim (BC) foi em 1989 

realocada para o Câmpus Samambaia, onde permanece atuante.  

 As bibliotecas do Sibi, incluindo a BC, têm como principal comunidade os estudantes 

de graduação e pós-graduação dos cursos presenciais e à distância, servidores docentes e 

técnico-administrativos vinculados à Universidade. Segundo o art. 5º de seu Regimento 

Interno, a missão do Sibi/UFG é “promover o acesso aos serviços e produtos em informação 

com excelência, que acompanhem as transformações tecnológicas, sociais e culturais, para 

atender as necessidades e expectativas da comunidade UFG, em sua estrutura multirregional” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2016, p. 2).  

 Várias das bibliotecas que integram o Sibi/UFG estão presentes na plataforma 

Instagram. Neste artigo, será analisado o perfil principal do Sistema de Bibliotecas5 (sibi_ufg), 

através da metodologia abordada a seguir. 

 

 

 

                                                 
4 https://www.bc.ufg.br/p/980-historico. 
5 https://www.instagram.com/sibi_ufg/. 
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METODOLOGIA 

 

Tem-se avançado muito, desde a segunda metade do século passado, no 

desenvolvimento de tecnologias de processamento e armazenamento de dados. Desde então, 

vêm sendo criados “dispositivos de armazenamento mais rápidos, com maior capacidade de 

armazenamento e mais baratos, além de sistemas de gerenciamento de bancos de dados mais 

eficientes, da tecnologia de Data Warehousing [...] e do World Wide Web” (BATISTA, 2003, p. 

31). Paradoxalmente, essas melhorias têm ocasionado um problema de superabundância de 

dados, uma vez que a capacidade de coletar e armazenar dados supera a habilidade de analisá-

los e gerar conhecimento a partir deles. 

O processo de análise de dados é feito, tradicionalmente, de maneira manual. Este 

novo cenário de abundância de dados dificulta a performance das tradicionais técnicas de 

análise manual de dados, nas quais o analista, estando familiarizado com os dados, atua como 

interface entre estes e os usuários. Além disso, como aponta Batista (2003), a análise de dados 

manual é lenta, cara e altamente subjetiva.  

Tornou-se urgente, desta forma, o desenvolvimento de técnicas e ferramentas que 

auxiliem de maneira “inteligente” e automatizada na transformação destes dados em 

informações úteis e previamente desconhecidas. Tais técnicas e ferramentas são 

desenvolvidas em uma nova área de pesquisa chamada de Descoberta de Conhecimento em 

Bancos de Dados, do original inglês Knowledge Discovery in Databases  (KDD). 

O processo de KDD, conforme descrito por Batista (2003) é iniciado com a identificação 

e a análise do problema a ser tratado, seguidas pela escolha dos dados que serão analisados. 

Prossegue-se com a coleta desses dados a partir de um banco de dados, após o que serão pré-

processados e transformados. A mineração de dados é o processo seguinte. O resultado 

obtido dele é, posteriormente, pós-processado e analisado, a fim de gerar conhecimento. 

Assim, para Batista (op. cit.), o KDD é subdividido nas seguintes fases: 

a) Identificação e entendimento da problemática; 

b) Definição dos dados relevantes para o estudo; 

c) Coleta de dados: coletar atributos que serão utilizados na análise dos bancos de dados; 

d) Pré-processamento de dados: com objetivo de melhorar a qualidade dos dados 

coletados, essa etapa pode envolver processos como como a limpeza (remoção de 
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ruídos e dados inconsistentes) e a integração (combinação de dados obtidos de 

múltiplas fontes), como pontuam Castro e Ferrari (2016); 

e) Transformação dos dados: compreende transformar a forma com que os dados são 

apresentados. A transformação pode ser necessária para contornar alguma limitação 

existente no algoritmo de extração de padrões que será aplicado. Castro e Ferrari (op. 

cit.) definem esse passo como a transformação ou consolidação dos dados em 

formatos apropriados para a mineração, etapa seguinte; 

f) Mineração de dados: corresponde à aplicação de algoritmos capazes de extrair 

conhecimentos a partir dos dados pré-processados. É um processo que envolve 

tomada de decisão, uma vez que se deve escolher quais são os algoritmos que serão 

aplicados aos dados, o que não é uma tarefa trivial (OLIVEIRA et al., 2021). O objetivo 

aqui é criar um modelo preditivo capaz de auxiliar na interpretação dos dados. 

g) Avaliação e interpretação dos resultados: a última etapa do KDD tem como finalidade 

identificar, a partir dos resultados obtidos, os conhecimentos verdadeiramente 

relevantes.  

Outra profícua ferramenta de análise de redes sociais é o estudo de redes complexas. 

Para Barabási (2003), redes complexas podem ser definidas por um grafo de estrutura 

topográfica não trivial, composto por um conjunto de vértices, também chamados de nós, e 

de arestas. A análise de redes complexas é usada para compreender relacionamentos entre 

entidades. Os primeiros estudos de redes complexas remontam à década de 1930, quando 

sociólogos as utilizavam para analisar o comportamento social e as relações entre os 

indivíduos. Neste contexto, as redes são compostas por indivíduos (nós ou vértices) e as 

interações que ocorrem entre eles (arestas). 

 Este trabalho se propôs, assim, a uma análise exploratória através do levantamento de 

dados quantitativos e textuais do perfil do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de 

Goiás (Sibi/UFG) no aplicativo de rede social Instagram, utilizando como metodologia o 

processo de KDD. A extração dos dados textuais provindos das publicações do perfil, desde 

seu início, foi feita entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2021, a partir de uma rotina em Python. 

Em seguida, os dados coletados foram transformados para o padrão JSON que consiste em 
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um formato aberto, independente e estruturado de dados (FERNANDES; CORDEIRO, 2016; 

CORDEIRO et al., 2020).  

Na mineração dos dados, buscou-se extrair conhecimentos relevantes através da 

análise de frequência de termos e análise de similitude. Essa última é uma ferramenta muito 

usada no estudo de dados textuais e resulta em indícios da conectividade semântica entre as 

palavras através da descoberta de coocorrências entre elas. Assim, viabiliza a “identificação 

da estrutura de um corpus textual, distinguindo também as partes comuns e as 

especificidades em função das variáveis ilustrativas (descritivas) identificadas na análise 

(MARCHAND; RATINAUD, 2012, apud CAMARGO; JUSTO, 2013). Os resultados das análises de 

similitude podem ser representados através de grafo para melhor visualização, o que contribui 

com a interpretação final.  

Como processo adicional, buscando resultados mais complexos que enriquecessem o 

estudo, foi feita a análise da rede de relacionamentos do perfil sibi_ufg, sob a luz da teoria de 

redes complexas. Do resultado do processo, foi gerado um grafo que representa os indivíduos 

(nós) e as relações entre eles (arestas). Os resultados dos processos realizados estão descritos 

a seguir. 

 

RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos a partir da análise exploratória dos dados do perfil são ilustrados 

e descritos a seguir. Até o dia 25 de fevereiro de 2021, data em que foi finalizada a coleta dos 

dados utilizados no estudo, o perfil contabilizava 370 publicações, sendo a mais antiga datada 

de 29 de abril de 2019 e a mais recente publicada naquele mesmo dia, em 25 de fevereiro de 

2021. O número de seguidores do sibi_ufg, atualizado em 05 de março de 2021, era de 1.191 

perfis. 

 Conforme exibido no Gráfico 1, a média de likes recebidos por mês pelas publicações 

do Sibi/UFG, nos anos de 2019, 2020 e nos dois primeiros meses de 2021 foram, 

respectivamente, 32,17, 31,08 e 14,92 curtidas. O mês em que as postagens do perfil 

receberam o número mais expressivo de likes foi março de 2020. No mês em questão, sibi_ufg 

dedicou algumas de suas postagens à divulgação dos primeiros informes sobre mudanças no 

funcionamento da biblioteca e da universidade em razão do crescimento de casos de Covid-
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19 em Goiás. Conjectura-se que a disseminação dessas informações tenha relação com o 

aumento do número de likes. 

 

Gráfico 1: Média de likes por mês nas publicações do sibi_ufg 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

 O Gráfico 2 diz respeito ao número de comentários no mesmo período. Com exceção 

de 2020, a média de comentários por meses do ano se manteve abaixo de 1: em 2019, o 

número se manteve em 0,73; em 2020, 1,93 e, entre janeiro e fevereiro de 2021, 0,175.  Há 

um notável pico no quantitativo de comentários nas postagens de fevereiro de 2020. Em uma 

investigação rápida, notou-se um sorteio de livros – direcionado aos alunos que estavam 

ingressando na universidade naquele ano – através de uma publicação do perfil em 18 de 

fevereiro, publicação essa que recebeu 122 comentários. Assim, acredita-se que este pico de 

comentários tenha relação direta com o sorteio. 

Das publicações do perfil, 215 apresentaram o uso de pelo menos uma hashtag. Foram 

identificadas 377 únicas, sendo que estas foram usadas, em sua totalidade, 1.058 vezes. Nota-

se que a tag mais utilizada, “#Repost”, foi contabilizada 123 vezes, ou seja, 123 das 370 

publicações do sibi_ufg são compartilhamentos de publicações de outros perfis da rede social. 

A relação de hashtags mais utilizadas está presente no Gráfico 3. Grande parte das tags 

listadas no gráfico fazem referência à UFG, comunidade na qual o Sibi está inserido. 

 No estudo proposto foram feitas duas análises de similitude, relativas aos dados 

extraídos de dois tipos distintos de publicações presentes no Instagram do Sibi/UFG: 

publicações originais do perfil e publicações marcadas como reposts, publicações originárias 

de outros perfis e compartilhadas pelo sibi_ufg em seu perfil na rede social. 
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Figura 2: Média de comentários por mês nas publicações do sibi_ufg 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Gráfico 3: Uso de hashtags no sibi_ufg 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Na Figura 1 tem-se o grafo de similitude correspondente às publicações originais do 

perfil. Foram formados cinco aglomerados (clusters) de termos coocorrentes, nos quais as 

palavras "biblioteca" e "informação" são as de maior preponderância. Percebe-se que em 

todos os clusters deste grafo estão presentes palavras que circundam o universo das rotinas 

da biblioteca (“leitura”, “exposição”, “informação”, “bibliotecário” e “referência”, por 

exemplo). Com um olhar mais atento aos termos presentes no grafo, identificou-se um grupo 

de termos referentes à serviços e produtos ofertados pelo Sistema de Bibliotecas aos seus 

usuários (“horário”, “atendimento”, “pesquisa”, “norma”, “referência”, “bibliotecário”, 

“dúvida”, “contato”). Portanto, pode-se inferir que o Sibi/UFG pensa suas publicações como 

forma de levar à comunidade informações sobre as bibliotecas e temas correlatos pertinentes 

àqueles espaços. 
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Figura 1: Grafo de similitude para publicações originais. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

O grafo resultante da análise de similitude das publicações marcadas como reposts está 

na Figura 2. Ele é composto por seis clusters de palavras coocorrentes. Percebe-se que, 

novamente, “biblioteca” foi o termo que mais teve menções entre os listados no grafo. 

Entretanto, essa análise de similitude demonstra que, diferentemente das postagens originais, 

nos reposts do sibi_ufg predominam temas diversificados, que dizem respeito à comunidade 

acadêmica (“Goiás”, “Universidade”, “professor”, “estudante”, “atividade”). Conjectura-se 

que sejam temas que o profissional (ou profissionais) administrador do perfil acredita que 

sejam relevantes à comunidade e considera importante usar esse espaço de fala para 

disseminar esses conteúdos.  

Ilustrando a interação entre os integrantes da rede do sibi_ufg dentro do perfil, a 

Figura 6 traz indícios interessantes. As entidades (nós) ligadas ao “@sibi_ufg” mais próximas 
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do centro do grafo são aquelas que mais interagem com o perfil. Elas são também perfis 

institucionais de outros departamentos da Universidade Federal de Goiás. Os demais perfis 

presentes, localizados nas proximidades dos limites do grafo, em sua maioria também são 

indivíduos ou setores ligados de alguma forma à UFG. Entre eles estão professores, unidades 

acadêmicas, centros acadêmicos e bibliotecas integrantes ao Sibi/UFG.  

 

Figura 2: Grafo de similitude para publicações marcadas como reposts 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Outra percepção importante vinda da observação do grafo é que os integrantes da 

rede do sibi_ufg raramente interagem entre si, apenas com o próprio perfil. Pode-se afirmar, 

assim, que o perfil não se configura como um espaço em que prepondera o diálogo e debate 

entre os demais integrantes da rede. 

A partir do resultado da análise exploratória dos dados textuais e numéricos 

selecionados para execução deste trabalho e considerando o exposto na literatura sobre o uso 
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do Instagram por parte de bibliotecas (GARCIA; SÁ, 2017; ALBUQUERQUE;  PAIXÃO, 2020; 

ANDRADE; VELÁZQUEZ, 2011), algumas considerações podem ser feitas.  

 

Figura 3: Grafo de redes complexas do sibi_ufg 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

O grafo resultante da análise de similitude das postagens originais do perfil sibi_ufg 

(Figura 4) indica que tais publicações abordam sobretudo questões do cerne da biblioteca. 

Observando os termos presentes no grafo percebe-se que o sibi_ufg usa também seu espaço 

na rede social para divulgar a biblioteca e os serviços e produtos que ela oferece à 

comunidade, o que é apontado na literatura como uma vantagem estratégica do uso das redes 

sociais por parte das unidades de informação.  

Entre as publicações do sibi_ufg, cerca de 33% (123 publicações) são marcadas com a 

hashtag "#Repost”, ou seja, são postagens criadas por outros perfis e selecionadas pelo 

sibi_ufg para serem compartilhadas em seu próprio perfil. Nelas, preponderam informações 
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relativas às vivências acadêmicas, ainda que muitos dos conteúdos compartilhados não 

envolvam diretamente a biblioteca (Figura 5). Ou seja, pode-se considerar que há, por parte 

do perfil, a intenção de disseminar informações úteis à comunidade acadêmica, o que é 

também pontuado na literatura como uma possibilidade para a atuação dessas instituições 

nas redes sociais. É possível afirmar também que o repost de conteúdos se configura como 

interação entre os perfis da rede. Conjectura-se que o compartilhamento de postagens entre 

perfis da comunidade acadêmica fortaleça os laços entre os nós da rede e reforce a identidade 

da comunidade. 

O grafo presente na Figura 6, que representa a interação na rede do sibi_ufg, 

demonstra que o perfil interage com outros atores de sua rede de relacionamentos, seja por 

diálogo direto e menções a esses perfis, seja através do recompartilhamento de postagens. 

Ainda que exista essa interação entre o sibi_ufg e outros agentes, não se pode afirmar que o 

perfil se configura como espaço de debate: nos escassos comentários (Figura 2) que recebe 

em suas postagens, há pouca interação entre os perfis que compõem sua rede de 

relacionamentos. Em outras palavras, não se estabeleceu uma rede de comunicação direta 

entre esses atores. 

A observação do quantitativo de likes e comentários (Figuras 1 e 2, respectivamente) 

revelou aspectos acerca do engajamento dos demais usuários da rede nas publicações do 

perfil. O maior quantitativo de likes se deu no mês em que foram divulgados os primeiros 

informes sobre como performaria a biblioteca e a universidade frente à pandemia de Covid-

19, o que demonstra que a atuação da biblioteca como disseminadora de informações foi, 

naquele momento, assertiva. O aumento no engajamento, supõe-se, revela que aquelas eram 

informações de interesse da comunidade acadêmica. A proposta de se fazer um sorteio 

através de publicação, direcionado aos novos alunos da universidade, foi uma iniciativa 

interessante pela acolhida a esses novos estudantes, que em seus primeiros meses na 

universidade não apenas conheceram o Sibi/UFG, como também interagiram com ele e o 

perceberam como organização presente nas redes sociais. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos das análises propostas, conclui-se que há, por parte do 

Sibi/UFG, o reconhecimento das possibilidades de se usar a rede social Instagram como forma 

de interagir com a comunidade acadêmica, sobretudo com docentes, estudantes e outros 

departamentos da Universidade. O perfil frequentemente utiliza seu espaço de fala para 

compartilhar com a comunidade informações que acredita serem relevantes a esses 

indivíduos, principalmente conteúdos relacionados às vivências acadêmicas. Tal postura foi 

muito bem recebida por esses indivíduos, conforme indicado nas interpretações do ritmo da 

média de likes nas publicações do perfil, impressões relatadas na seção anterior. Percebe-se 

também que o Sibi/UFG, muito assertivamente, divulga produtos e serviços de suas 

bibliotecas através de seu perfil do Instagram. Ainda que não exista expressivo engajamento 

dos usuários nos comentários de maior parte das publicações do perfil, é possível perceber 

que o Sistema de Bibliotecas coloca seus usuários no centro do planejamento de suas 

postagens e repostagens. 

Assim, considera-se que este estudo atingiu seu objetivo, qual seja: estudar o perfil 

principal do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás (Sibi/UFG) na rede social 

Instagram, à luz da Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD). A utilização desta 

metodologia possibilitou a descoberta de informações relevantes sobre a atuação do Sibi/UFG 

no Instagram, informações essas que poderão servir de base para futuros estudos. 

Espera-se que este trabalho contribua de alguma forma com os estudos relacionados 

à presença das bibliotecas no Instagram e reforce a importância do fazer biblioteconômico 

centrado no usuário. É também um desejo que este trabalho se torne mensageiro que 

comunique algumas das várias e ricas possibilidades que a Descoberta de Conhecimento em 

Bases de Dados oferece enquanto metodologia, sobretudo quando utilizada na análise de 

redes sociais. 
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COMPORTAMENTO INFORMACIONAL E EDUCOMUNICAÇÃO: CONEXÕES 
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RESUMO 
 

A educomunicação como ação transformadora da comunidade escolar conecta áreas da Educação e 
Comunicação para proporcionar aos sujeitos integrantes, novas perspectivas sociais. O indivíduo que 
participa do projeto é estimulado não só a utilizar as mídias de forma material, mas, sobretudo a 
expressar suas impressões, opiniões e análises sobre as matérias jornalísticas e outros tipos de 
informações. A comunicação, no sentido da educomunicação transcende a ideia de processo 
comunicativo e se volta para questões culturais que produzem sentidos e saberes. Portanto, a 
educomunicação não significa apenas a utilização de mídias como ferramentas para ampliação do 
ensino, mas também é a construção do indivíduo social, com pensamento crítico e capaz de interagir 
com as midias para ampliar seu conhecimento. Nesse propósito, a competência informacional pode 
ser grande aliada para os projetos, ao propor a utilização da informação de forma efetiva, elevando a 
geração de conhecimento e a formação de sujeitos críticos. Ela se constitui de quatro dimensões, a 
dimensão técnica, dimensão estética, dimensão ética e dimensão política que devem ser trabalhadas 
mutuamente, como se cada face constituísse o indivíduo competente em informação. Dessa forma, 
essa pesquisa bibliográfica propõe identificar as possibilidades de fomento das ações 
educomunicativas a partir do desenvolvimento da competência informacional nos sujeitos 
integrantes do processo. Os objetivos específicos são delineados a fim de compreender o diálogo 
entre educação, comunicação cultura, sintetizar o embasamento teórico da educomunicação e por 
fim, identificar, através das dimensões do comportamento informacional, meios para fomentar a 
educomunicação. A pesquisa justifica-se por investigar possíveis aproximações entre a área da 
Comunicação e a competência informacional, visto que ambos têm em seu escopo, a disseminação 
da informação para a sociedade. Dessa forma, foi possível identificar que as conexões entre 
comunicação, educação elevam o nível educacional formal e informal e ainda demostra que a área 
da informação também é forte aliada ao desenvolvimento da educomunicação. 

 
Palavras-chave: Educomunicação; Competência informacional; Dimensões do comportamento 
informacional; Comunicação e Informação; Comunicação e Educação. 

ABSTRACT 

Educommunication as a transformative action for the school community connects areas of Education 
and Communication to provide the participating subjects with new social perspectives. The individual 
who participates in the project is encouraged not only to use the media in a material way, but, above 
all, to express his / her impressions, opinions and analyzes about journalistic articles and other types 
of information. Communication, in the sense of educommunication, transcends the idea of a 
communicative process and turns to cultural issues that produce meanings and knowledge. 
Therefore, educommunication does not only mean the use of media as tools to expand teaching, but 
it is also the construction of the social individual, with critical thinking and able to interact with the 
media to expand their knowledge. In this regard, informational literacy can be a great ally for 
projects, by proposing the use of information effectively, increasing the generation of knowledge and 
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the formation of critical subjects. It consists of four dimensions, the technical dimension, aesthetic 
dimension, ethical dimension and political dimension that must be worked on mutually, as if each 
face constituted the individual competent in information. In this way, this bibliographic research 
proposes to identify the possibilities of fostering educommunicative actions based on the 
development of informational literacy in the subjects that are part of the process. The specific 
objectives are outlined in order to understand the dialogue between education, culture 
communication, synthesize the theoretical basis of educommunication and finally, identify, through 
the dimensions of informational behavior, ways to foster educommunication. The research is 
justified by investigating possible approximations between the area of Communication and 
information literacy, since both have in their scope the dissemination of information to society. In 
this way, it was possible to identify that the connections between communication, education raise 
the formal and informal educational level and also demonstrates that the area of information is also 
strong combined with the development of educommunication. 

Keywords: Educommunication, Informational literacy; Dimensions of informational literacy; 
Communication and Information; Communication and Education. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Educação, Comunicação, Cultura e Informação são temas intrínsecos ao progresso da 

sociedade. Embora haja momentos ao longo da história que tenham sido pensados em sua 

unicidade, pesquisas e ações vêm demonstrando a amplitude dessas conexões para o 

desenvolvimento social. 

O mundo hoje respira evolução, tecnologia; inovação; informação, o que torna 

latente a necessidade de se ter uma educação contempladora e alinhada ao novo. Ações que 

visem mudanças positivas no modo de viver em sociedade estão sendo cada vez mais 

projetadas e amparadas pela interdisciplinaridade das áreas do conhecimento.  

A educomunicação é um exemplo que busca, a partir do diálogo entre Educação e 

Comunicação, lidar com a diversidade cultural, criando ecossistemas comunicativos na 

comunidade a qual a escola está inserida, para propiciar aos indivíduos uma nova relação 

com os meios de comunicação e informação, o fortalecimento cultural e a formação de 

cidadãos (SILVA, 2017). 

No mesmo sentido, o fomento da competência informacional (CI) apoiado nas 

práticas educacionais, pode proporcionar ao indivíduo o desenvolvimento de competências 

e habilidades para lidar com a informação de maneira autônoma para propiciar 

conhecimento.  
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Sob o olhar das interlocuções entre a Comunicação com outras áreas do 

conhecimento, este estudo propõe pesquisar as práticas informacionais que projetam a 

ampliação da educomunicação. 

O objetivo geral do estudo consiste em identificar as possibilidades de conexões 

entre o desenvolvimento de competência informacional nos indivíduos e as ações da 

educomunicação. Assim, os objetivos específicos são delineados a fim de compreender o 

diálogo entre Educação, Comunicação e Cultura, sintetizar o embasamento teórico da 

educomunicação e por fim, identificar, através das dimensões do comportamento 

informacional, meios para fomentar a educomunicação. 

Justifica-se por investigar possíveis aproximações entre a área da Comunicação e 

Educação, visto que esses têm em seu escopo, a disseminação da informação para a 

sociedade. O estudo foi concebido por meio de pesquisa bibliográfica “desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” 

(GIL, 2002, p.44). 

 Dessa forma, o trabalho está dividido em tópicos que descrevem a Educação, 

Comunicação e Cultura; a educomunicação; e por fim, competência informacional para a 

complementação da educomunicação. 

 

Procedimentos metodológicos 

  

O delineamento dessa pesquisa parte de sua natureza básica, por ter o propósito de 

gerar novos conhecimentos (SILVA; MENEZES, 2001). Dessa forma, sua abordagem torna-se 

qualitativa por “preocupar-se com a compreensão, com a interpretação do fenômeno”, o 

que permite analisar as possíveis conexões entre o comportamento informacional e 

educomunicação (GONSALVES, 2007, p. 69). 

 Do ponto de vista dos objetivos, esses podem ser classificados como descritivos, pois 

como bem explica Gonsalves (2007) ele caracteriza o objeto de estudo e ainda pretende 

descobrir a existência de relação entre as variáveis. Enquanto que o procedimento técnico 

contempla a pesquisa bibliográfica, por constitui-se principalmente de artigos científicos e 

livros (GIL, 2000).  
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 A análise dos dados se estabelece a partir da pesquisa das quatro dimensões da 

competência informacional, proposta por Piantola e Vitorino (2011). Pretende-se apurar 

como cada dimensão pode favorecer no desenvolvimento do indivíduo que participa das 

ações de educomunicação, para que ele saiba lidar com a informação de forma efetiva e 

crítica. 

 

EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CULTURA 

  

A relação entre a Comunicação e a Educação converge para uma área especial de 

estudo que elenca a comunicação como um movimento entre indivíduos que possuem em 

comum a vontade de ensinar e aprender.  

 Kenski (2008) afirma que o processo da comunicação humana com finalidades 

educacionais transcende o uso de equipamentos midiáticos e se consolida pela necessidade 

expressa de interlocução, de trocas comunicativas. Na junção da comunicação com a 

educação, evidencia-se a necessidade de troca de informações no processo comunicativo, 

demonstrando a valorização do emissor e do receptor da mensagem nesse processo. 

 Vale nesse sentido, revisitar brevemente a evolução das Teorias da Comunicação 

para compreender que até os anos de 1980, tinha-se uma comunicação centrada apenas no 

emissor e no conteúdo da mensagem, porém a partir dos Estudos de Recepção, o receptor 

assume o protagonismo necessário nesse processo. 

 Assim, o pesquisador espanhol Jesús Martín-Barabero, um dos expoentes do 

pensamento comunicacional latino-americano, propôs à época uma análise da comunicação 

como “processo produtor de significações e não de mera circulação de informações, no qual 

o receptor, portanto, não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na 

mensagem, mas também um produtor” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 287). 

   A comunicação, nesse sentido, deixa de ser um processo apenas ideológico e seus 

estudos se voltam para seu caráter como questão de cultura, que envolve sujeitos e atores, 

sendo fundamentalmente marcada por um processo de produção e não de mera reprodução 

de conteúdos (MARTÍN-BARBERO, 2002). Há uma análise social inserida nesse novo 

contexto, potencializando o ato comunicativo como ferramenta para o desenvolvimento da 

sociedade. 
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Pinheiro (2013) contextualiza que o receptor como um sujeito ativo, dotado de 

autonomia e que essa interfere na comunicação com suas contribuições no sentido de 

aceitá-las, construir suas próprias opiniões e modificá-las conforme seu repertório prévio de 

experiências, negando a visão até então vigente de que quem recebe a mensagem é um 

sujeito acrítico, facilmente manipulado e que não tem qualquer ato de participação ativa no 

processo comunicacional. 

Quando se fala em cultura, essa também passar por transformações ao longo do 

tempo. A percepção marxista tida até o início dos Estudos Culturais, por volta de 1960-1970, 

se renova com as ideias, principalmente, de Edward Palmer Thompson, Raymond Williams, e 

Stuart Hall. Há uma substituição do caráter meramente ideológico, passando a ser 

considerada em seu sentido amplo, antropológico e voltada para sua influência nos grupos 

sociais (TEMER; NERY, 2009).  

Hall (1980, p. 60 apud TEMER; NERY, 2009, p. 106) exprime que “a cultura não é uma 

prática, nem é simplesmente a descrição da soma dos hábitos e costumes de uma 

sociedade. Ela atravessa todas as práticas sociais e constitui a soma de suas inter-relações”. 

A cultura nesse cenário se constitui como categoria mediadora na construção de sentidos do 

indivíduo e consequentemente dos seus grupos sociais. 

O desdobramento para o modelo comunicacional atual impulsiona seu estreitamento 

com a Educação. Assim, é possível verificar como o pensamento pedagógico desenvolvido 

nesse período “também tem operado com intuito de afirmar a ideia do deslocamento 

discursivo e dos fluxos comunicativos como requisitos para a afirmação do sujeito-

educando” (CITELLI, 2004, p. 122).  

O elo entre Educação e Comunicação, nos estudos brasileiros, é amplamente 

difundido pelas ideias de Paulo Freire. Para o educador, “a educação é comunicação, é 

diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados” (FREIRE, 1983, p. 46). 

O educar amparado pela Comunicação transpõe a utilização das mídias. Como bem 

explica Pinheiro (2013, p. 5) retomando o entendimento de Freire de que: 

a Educação ao ser influenciada pela Comunicação precisava se basear no estímulo 
ao pensar crítico e à curiosidade, cabendo à área da Educação oferecer um espaço 
de formação crítica para possibilitar que os sujeitos deixassem de lado a 
compreensão ingênua das mensagens transmitidas pelos meios de comunicação e 
pudessem exercer, de maneira plena e consciente, sua cidadania.  
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Sendo assim, Educação e Comunicação embora sejam áreas do saber distintas em sua 

composição, convergem a um bem comum, já que se constituem de processos de 

transformação e interação do sujeito. Sua junção visa proporcionar a transformação e as 

relações interpessoais na sociedade, transcende o uso de meios dos meios de comunicação, 

mas se consolida pela necessidade de interlocução entre os indivíduos, propiciando o 

fortalecimento cultural da sociedade, ultrapassando os limites físicos da escola, da educação 

escolarizada e da comunicação unicamente midiática. 

Kenski (2008, p. 663), desta forma, complementa que “o ato comunicativo com fins 

educacionais realiza-se na ação precisa que lhe dá sentido: o diálogo, a troca e convergência 

comunicativa, a parceria e as múltiplas conexões entre as pessoas, unidas pelo objetivo 

comum de aprender e de conviver”. 

Fica assim evidente que a Educação e Comunicação se constroem de maneira 

integrada, como na perspectiva de Paulo Freire (1983) ao demonstrar que não existe 

educação sem diálogo e para isso esse processo é determinado pela comunicação entre os 

indivíduos com pensamentos críticos que gerem transformações na sociedade. 

EDUCOMUNICAÇÃO 

  
Como discutido no tópico anterior, pensar a Educação sob a ótica da Comunicação 

não significa apenas a utilização de mídias como ferramentas para ampliação do ensino. É 

pensar na construção do indivíduo social, com pensamento crítico e capaz de interagir com 

os meios para ampliar seu conhecimento. 

No entanto, não se pode dispensar a utilização dos meios de comunicação no 

processo de ensino, deve-se incluí-lo de forma que integre o processo de aprendizagem. 

Para isso, a educomunicação vem para atuar na relação entre a Comunicação e a Educação, 

saindo da compreensão de como exatamente a mídia age sobre os sujeitos (alunos), mas 

como que elas são capazes de fazer quando podem usar as ferramentas disponibilizadas 

pelos meios de comunicação (SOARES, 2004). 

Ismar de Oliveira Soares é o nome de destaque para os estudos de educomunicação 

no Brasil. Pesquisador da Universidade de São Paulo colaborou com o Núcleo de 

Comunicação e Educação da universidade para a criação da Licenciatura em 
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Educomunicação e possui em sua caminhada acadêmica uma série de publicações sobre o 

aprofundamento do tema. 

 Partindo dessa premissa, os estudos de Soares permitem entender a 

educomunicação como: 

o conjunto das ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas 
destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos em 
espaços educativos, garantindo, desta forma, crescentes possibilidades de 
expressão a todos os membros das comunidades educativas. (SOARES, 2003, p. 36). 

 

Pinheiro (2013, p. 7) ao citar Soares (2014) reforça que a intenção da 

educomunicação está estreitamente ligada a “preparar os alunos para receber e analisar de 

maneira crítica as mensagens que recebem da mídia, assim como torná-los capazes de 

produzir produtos de comunicação”. 

 Percebe-se que a educomunicação fundamenta-se na participação da comunidade 

escolar, como também na comunidade (espaço) em que essa está inserida. O intuito é 

democratizar a informação para o público envolvido nos projetos escolares. Dessa forma, o 

sujeito que participa do projeto é estimulado não só a utilizar as mídias de forma material, 

mas, sobretudo a expressar suas impressões, opiniões e análises sobre as matérias 

jornalísticas e outros tipos de informações.  

 Para se tornar um sujeito ativo no projeto educomunicativo é preciso movimentar 

sua capacidade de leitura, de diálogo, de análise crítica e outras diversas formas de interação 

com o meio e os indivíduos. Essa interação remete ao conceito explicitado acima, sobre 

“ecossistema comunicativo”, que é utilizado para designar as “teias” de relações das pessoas 

que convivem nos espaços onde esses conjuntos de ações são implementados.  

 Soares (2012, p. 26) recorre a Martín-Barbero (2002) para a discussão sobre 

ecossistema comunicativo. De acordo com o autor:  

o desafio que o ecossistema comunicativo coloca para a educação não se resume 
apenas à apropriação de um conjunto de dispositivos tecnológicos (tecnologias da 
educação), mas aponta para a emergência de uma nova ambiência cultural. Chega 
mesmo a afirmar que “a escola deve pensar menos nos efeitos ideológicos e morais 
dos meios e mais nos ecossistemas comunicativos, que são formados pelo conjunto 
de linguagens, escritas, representações e narrativas que alteram a percepção” 
(SOARES, 2012, p. 35, Grifos do autor). 

 

 Para criar e desenvolver esses ecossistemas que o educomunicador trabalha, é 

necessário que as ações sejam qualificadas como: 
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a) inclusivas (nenhum membro da comunidade pode sentir-se fora do 
processo); 

b) democráticas (reconhecendo fundamentalmente a igualdade radical 
entre as pessoas envolvidas); 
c) midiáticas (valorizando as mediações possibilitadas pelos recursos da 
informação); 
d) criativas (sintonizadas com toda forma de manifestação da cultura local). 
(SOARES, 2012, p.22) 

 
 A educomunicação busca, dessa maneira, contemplar todos os agentes e ambientes 

que os sujeitos participantes das ações sejam valorizados e isso propicia maior aderência aos 

projetos criados pelas escolas. Com sua estratégia interdisciplinar, torna-se um “sistema 

complexo, dinâmico e aberto, conformado como um espaço de convivência e de ação 

comunicativa integrada” (SOARES, 2012, p.26). 

 Os ecossistemas são uma meta a ser alcançada pela aplicação da educomunicação na 

comunidade escolar e para que essa seja alcançada são propostas “áreas de intervenção” 

para que os sujeitos se ambientem nessa nova perspectiva, fazendo com que haja uma 

reflexão das suas relações no âmbito educacional. A partir dessas áreas há uma construção 

das práticas educomunicativas, uma vez que elas englobam ações para: 

  Alcance da educação para a comunicação,  

  Expressão comunicativa através das artes;  

 Mediação tecnológica nos espaços educativos;  

 Pedagogia da comunicação;  

 Gestão da educação nos espaços educativos, 

 Reflexão epistemológica sobre a própria prática em questão. 

 

 Nessa lógica de intervenção, os sujeitos tornam-se capazes principalmente de lidar 

com todo processo inserido na comunidade, a começar por compreender o que seja o 

fenômeno comunicacional e sua importância no cotidiano, o impacto social que é gerado 

por esses meios, lida com novas possibilidades de criatividade a partir das artes; novas 

realidades culturais. Também passam a refletir sobre as novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), e nesse sentido não só a manusear, mas a entender o impacto trazido 

por elas, seu uso democrático e seus benefícios quando usado corretamente, de maneira 

agregadora. 
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Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) 

 

 Quando o assunto se volta para as TICs, desperta outras duas possibilidades de ação 

para o alcance efetivo da educomunicação, são elas a Alfabetização Midiática e 

Informacional (AMI). A AMI visa “promover o acesso igualitário à informação e ao 

conhecimento e os sistemas de mídia e informação livres, independentes e plurais.” 

(SOARES; VIANA; XAVIER, 2016, p. 216). 

 A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 

estabeleceu a Alfabetização Midiática e Informacional como instrumento de apoio à 

educação, o que diretamente alcança a prática da educomunicação. É salutar reconhecer o 

papel fundamental da informação e da mídia em nosso dia a dia. De acordo com a 

Organização, a AMI: 

está no centro da liberdade de expressão e informação, já que empodera cidadãos 
a compreender as funções da mídia e outros provedores de informação, a avaliar 
criticamente seus conteúdos e, como usuários e produtores de informação e de 
conteúdos de mídia, a tomar decisões com base nas informações disponíveis 
(UNESCO, 2014, p. 11). 

 

 A interferência direta de novas tecnologias no cotidiano social requer que dos 

indivíduos o desenvolvimento de competências e habilidades para que saibam lidar com 

informações confiáveis ao mesmo passo que compreenda o uso adequado e o papel e das 

funções das mídias em sociedades democráticas. 

 Nesse contexto, a UNESCO (2013, p. 4) distingue os dois processos de alfabetização, 

no qual a alfabetização informacional “enfatiza a importância  do  acesso  à  informação  e  a  

avaliação  do  uso  ético  dessa  informação”, enquanto que a  alfabetização  midiática  

“enfatiza  a  capacidade  de  compreender  as  funções  da  mídia,  de  avaliar  como  essas  

funções  são  desempenhadas e de  engajar-se racionalmente junto às mídias com vistas à 

autoexpressão.” O quadro 1 abaixo, ilustra os elementos dos dois objetos em questão: 

 

Quadro 1: Diferenças entre Alfabetização informacional e Alfabetização midiática 

Alfabetização informacional 

Definição e 
articulação de 
necessidades 

informacionais 

Localização 
e acesso à 

informação 

Acesso à 
informação 

Organização 
da 

informação 

Uso ético 
da 

informação 

Comunicação 
da 

informação 

Uso das 
habilidades de 

TICs no 
processamento 

102



Fonte: adaptado de UNESCO, 2016.  

 

Nota-se, ao analisar a figura, que embora a interligação não esteja implícita, cada 

vertente da alfabetização tem sua origem e propósitos específicos, o que leva a 

compreender que ao tornar um indivíduo alfabetizado em mídias, forma-se também um 

indivíduo mais preparado o uso, avaliação e leitura críticas, éticas e reflexivas das mídias 

como fontes de informação. Sendo assim, há uma relação de troca significativa entre as duas 

ferramentas e ambas se fazem presentes e necessárias à educomunicação. 

 Faz-se aqui uma observação conceitual sobre a alfabetização informacional. Voltada 

para a formação de um cidadão que reconheça a informação confiável para assim o tornar 

crítico e capaz na resolução de problema, sua ligação é forte com as TICs e com o 

desenvolvimento de competência informacional, inclusive, gerando em alguns momentos 

pequenas confusões sobre o que sejam alfabetização e competência em informação.  

 Por isso, o próximo tópico além de se dedicar ao cumprimento do objetivo proposto 

de identificar as possibilidades de complementariedade da educomunicação a partir do 

desenvolvimento da competência informacional, buscará esclarecer a diferença entre os 

dois termos. 

 

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL COMO COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCOMUNICAÇÃO 

 

 A alfabetização, letramento e comportamento informacional são termos comumente 

utilizados como sinônimos, mas que reservam entre si, suas peculiaridades. Na área da 

Ciência da Informação, berço dos estudos da informação, a distinção é feita a partir de suas 

inter-relações.  

da informação 

Alfabetização midiática 

Compreensão do 
papel e das funções 

das mídias em 
sociedades 

democráticas 

Compreensão das 
condições sob as 
quais as mídias 

podem cumprir suas 
funções 

Avaliação 
crítica do 
conteúdo 

midiático à luz 
das funções da 

mídia 

Compromisso junto 
às mídias para a 

autoexpressão e a 
participação 
democrática 

Revisão das 
habilidades 

(incluindo as TICs) 
necessárias para a 

produção de 
conteúdos pelos 

usuários 
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Gasque (2013, p. 1) conceitua alfabetização Informacional como “a primeira etapa do 

letramento informacional, isto é, abrange os contatos iniciais com as ferramentas, produtos 

e serviços informacionais.” Por outro lado, letramento Informacional é o “processo de 

aprendizagem voltado para o desenvolvimento de competências para buscar e usar a 

informação na resolução de problemas ou tomada de decisões.”, no entanto, a competência 

informacional, se refere à capacidade do indivíduo de mobilizar seu conhecimento prévio 

para agir em determinada situação. A competência é desenvolvida a partir do processo do LI, 

nele se aprende a “identificar a necessidade de informação, avaliá-la, buscá-la e usá-la eficaz 

e eficientemente, considerando os aspectos éticos, legais e econômicos”. 

 Portanto, o sujeito cumpre 3 etapas: a alfabetização o insere no mundo 

informacional e tão logo ao estabelecer competências e habilidades informacionais, se torna 

letrado em informação. Todas essas ações são necessárias para que indivíduo possa lidar 

efetivamente com a informação em seus diversos meios e suportes.  

Dudziak (2003) explica que a competência informacional é processo de aprendizado 

transdisciplinar, o que favorece ao diálogo educacional. Está centrada em desenvolver 

habilidades relacionadas ao acesso, uso e avaliação da informação, principalmente em um 

ambiente de construção de conhecimento.  

Ao mesmo passo, Cerigatto (2018) complementa, ressaltando que entre os objetivos 

da CI, está a formação de sujeitos capazes de conhecer o mundo da informação – e isso 

inclui identificar e manusear fontes potenciais de informação de forma adequada, eficiente, 

inclusive as informações das várias mídias de informação (jornais, revistas, televisão, 

internet).  

Mediante o exposto, evidencia-se que a informação é a ponte que interliga a CI à 

prática da educomunicação, pois uma vez que o indivíduo se torna competente em 

informação, ele saberá lidar com informações confiáveis, aguçará seu senso crítico, utilizará 

com maior facilidade tecnologias de informação e comunicação e assim, produzir 

conhecimento, ampliando sua aprendizagem. 

Para isso, a CI se constitui de quatro dimensões, que se “completam mutuamente”, 

formando uma espécie de “colcha de retalhos”, em que cada uma contempla uma face, um 

pedaço do todo que devem estar unidas. São elas, a dimensão técnica, dimensão estética, 

dimensão ética e dimensão política. “Todas devem estar presentes em harmonia tanto na 
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competência quanto na informação, pois juntas e em equilíbrio tendem a favorecer o 

desenvolvimento da competência informacional” (VITORINO; PIANTOLA, 2011, p.102). 

Sob essa perspectiva das dimensões da CI, serão analisadas as possíveis conexões 

entre a CI e a prática da educomunicação no ambiente escolar. Sabendo que a informação é 

essencial em ambas as áreas, compreender formas para seu uso efetivo, favorecerá toda a 

comunidade envolvida nas ações da educomunicação. 

 

RESULTADOS 

 

As quatro dimensões do comportamento informacional foram “delineadas a partir do 

estudo de diversos pontos de vista relativos ao assunto e de um referencial teórico-

conceitual de aporte filosófico e educacional”. (VITORINO; PIANTOLA, 2011, p. 108). O 

Quadro 2 apresenta os tópicos abordados em cada dimensão. 

 

Quadro 2: Resumo das características da competência informacional 
 

Dimensão técnica Dimensão estética Dimensão ética Dimensão política 

Meio de ação no contexto da 
informação. 

 

Criatividade sensível. 
 

Uso responsável da 
informação. 

Exercício da cidadania. 

Consiste nas habilidades 
adquiridas para encontrar, 

avaliar e usar a informação de 
que precisamos. 

 

Capacidade de compreender, 
relacionar ordenar, configurar 
e ressignificar a informação. 

 

Visa à realização do bem 
comum. 

 

Participação dos indivíduos 
nas decisões e nas 

transformações referentes à 
via social. 

 

Ligada à ideia de que o 
indivíduo competente em 

informação é aquele capaz de 
acessar com sucesso e 

dominar as novas 
tecnologias. 

Experiência interior, 
individual e única do sujeito 

ao lidar com os conteúdos de 
informação e sua maneira de 
expressá-la e agir sobre ela 

no âmbito coletivo. 

Relaciona-se a questões de 
apropriação e uso das 

informações, tais como 
propriedade intelectual, 

direitos autorais, acesso a 
informação e preservação da 

memória do mundo. 

Capacidade de ver além da 
superfície do discurso. 

 
 

   
Considera que a informação é 
produzida a partir de (e em) 

um contexto especifico. 

Fonte: adaptado de Vitorino e Piantola (2011). 
 

A dimensão técnica, de acordo com Vitorino e Piantola (2011, p. 102):  

Descreve o processo de pesquisa baseada na busca e no uso de informações 
empíricas e está, muitas vezes, ligada à ideia de que o indivíduo competente em 
informação é aquele capaz de acessar com sucesso e dominar as novas tecnologias. 
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Nessa dimensão, o sujeito aprende a lidar com as mídias para fazer a busca da 

informação. As novas tecnologias permeiam a forma de lidar com a pesquisa informacional e 

quando levadas para as práticas da educomunicação, podem favorecer a utilização de sítios 

na internet, como buscadores e bases de dados de jornais e revistas on-line, se conecta com 

a área de intervenção da mediação tecnológica nos aspectos educativos. 

 Vitorino e Piantola (2011, p. 104) referem-se à dimensão estética como a experiência 

interior, individual e única do sujeito ao lidar com os conteúdos de informação e a sua 

maneira de expressá-la e agir sobre ela no âmbito coletivo e citam Ward (2006) ao afirmar 

que: 

nem sempre o pensamento crítico é suficiente como estratégia utilizar para 
navegar no universo da informação, pois ser competente informacional requer 
mais do que a habilidade de trabalhar analiticamente com a informação. Também 
demanda que saibamos como lidar com a informação de forma mais criativa e 
significativa (VITORINO; PIANTOLA, 2011, p. 104).  

 

Nesse sentido, essa dimensão pode ser trabalhada a partir de intervenções na área 

da expressão comunicativa através das artes. Quanto à dimensão ética, essa permeia todas 

as ações e contribui ao ensinamento do sujeito como cidadão ético e responsável. “Praticar 

o comportamento ético em relação à informação significa ainda utilizá-la de modo 

responsável, sob a perspectiva da realização do bem comum.” (VITORINO; PIANTOLA, 2011, 

p. 106).  

Por fim, a dimensão política do CI, importante aliada à educomunicação por 

contribuir na formação do sujeito cidadão. Vitorino e Piantola (2011, p. 107) citam Correia 

(2002, p. 4) para afirmar que se a cidadania é caracterizada pela capacidade dos indivíduos 

de fazerem escolhas e tomarem decisões baseadas em informações, e de serem ativos 

individualmente e como parte de processos coletivos, para exercer efetivamente seu papel 

de cidadãos e serem civicamente engajados por meio do exercício da responsabilidade 

moral, eles precisam adquirir habilidades participativas e ser competentes informacionais, 

ao menos em um nível básico.  

Assim como a dimensão ética, a política está intrínseca ao desenvolvimento da 

educomunicação nos ecossistemas comunicativos. Quando o sujeito se torna competente 

em informação, ele lida de maneira ética e política com a informação e tem o poder 

transformador dentro dos seus grupos sociais. Por fim, no quadro 3 abaixo, busca-se 
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sintetizar o que foi apontado ao longo do estudo sobre como a CI pode complementar a 

prática da educomunicação:  

 

Quadro 3: Conexões entre competência informacional e educomunicação 

Dimensão técnica Dimensão estética Dimensão ética Dimensão política 

Área de intervenção da 

mediação tecnológica nos 

aspectos educativos, com 

práticas de pesquisa em 

bases de dados on-line. 

 

Intervenções na área da 

expressão comunicativa 

através das artes. 

Permeia todas as ações e 

contribui ao ensinamento 

do sujeito como cidadão 

ético e responsável. 

Quando o sujeito se torna 

competente em 

informação, ele lida de 

maneira ética e política 

com a informação e tem o 

poder transformador 

dentro dos seus grupos 

sociais. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

O sujeito competente em informação adquire competências e habilidades que 

modificam sua forma de lidar com a informação e consequentemente, como utilizá-la na 

prática de sua cidadania. Quando movimentam as quatro dimensões da CI, se torna apto não 

só para utilizarcom a informação com mais propriedade, mas também com TICs, logo com as 

mídias comunicacionais.  

Diante disso, desenvolver a CI como fonte para ampliação da educomunicação, 

prepara o estudante, e a comunidade envolvida no projeto, para superar limitações de 

conhecimento, de manuseio com TICs e principalmente, torna-os protagonistas do seu 

espaço na sociedade. 

CONCLUSÃO 

 

 A proposta desse trabalho se constituiu em estudar a convergência entre 

Comunicação e Educação para assim compreender as ações educomunicativas, de modo a 

conectar o campo da competência Informacional como proposta de ação para os sujeitos 

lidarem de forma efetiva com a informação. 

O objetivo geral do estudo consistia em identificar as possibilidades de conexões 

entre o desenvolvimento de competência informacional no indivíduo e as ações da 

educomunicação. Como visto na análise, essa é uma realidade possível quando pensada no 

ambiente escolar, com o apoio pedagógico e da biblioteca escolar.  
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Paralelamente, os objetivos específicos delineados também foram alcançados. A 

compreensão do diálogo entre Educação, Comunicação e Cultura, o embasamento teórico 

da educomunicação e identificação, através das dimensões do comportamento 

informacional, de meios para fomentar a educomunicação puderam ser confirmados por 

meio da pesquisa bibliográfica levantada e com isso o estudo pode afirmar a 

interdisciplinaridade da Comunicação com a Educação. 

 Compreendeu-se que a Educação, a Comunicação, a Cultura e a Informação possuem 

elos construtivos para a sociedade. Em uma realidade de mundo contemporâneo, que 

respira informação propagada pelos meios de comunicação e informação aliados a 

tecnologias, formar sujeitos competentes em informação torna-se basilar para que o mesmo 

exerça sua cidadania. 

 A comunicação como processo, está presente no cotidiano de todos os grupos sociais 

e é por meio do ato comunicativo que se difunde não só a informação, mas há a propagação 

da cultura. A sociedade se constitui de grupos, de “teias” com singularidades culturais que 

ao serem difundidas agregam na composição de uma sociedade heterogênea.  

 A educação é nesse sentido, o construtor de bases sólidas para a sociedade e por isso 

deve se reinventar a cada momento para acompanhar o progresso tecnológico e social. Isso 

vale tanto para a educação formal, como a informal, uma vez que o conhecimento deve 

ultrapassar as fronteiras físicas das escolas.  

 Ações da educomunicação, sempre que bem aplicadas, une forças com todos esses 

componentes citados para construir uma sociedade democrática, formar sujeitos críticos, 

éticos e com novos horizontes culturais. Ela move as arestas da comunidade escolar (no 

todo) que está inserida a fim de proporcionar uma nova perspectiva de mundo para esses 

indivíduos. Vale ressaltar que comunicação nesse caso, não se resume a utilização de mídias, 

de tecnologias, se faz no todo da conexão entre seres. 

 Assim, para complementar a formação desses sujeitos, o desenvolvimento do CI 

propicia à educomunicação suporte para as transformações culturais, para o conhecimento, 

para o uso de TICs e para o uso político e ético da informação.  
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MULHERES NEGRAS NAS MINISSÉRIES BRASILEIRAS: UM RETRATO DA 
REPRESENTATIVIDADE NA PRODUÇÃO DA REDE GLOBO APÓS OS ANOS 2000 

 

 

Ana Luísa Pereira1 

 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho propõe um mapeamento, nas últimas duas décadas, da participação da mulher 
negra nas minisséries veiculadas pela Rede Globo e, por meio desse levantamento, analisa de que 
forma a aprovação do PL 4.370/98, que garante percentuais mínimos de presença de pessoas negras 
em produções televisivas, influenciou na representação deste público. Por meio do estudo da 
questão racial, no que diz respeito ao legado que a escravidão deixou à população negra e, mais 
especificamente à mulher negra, o artigo realiza um resgate histórico e social de discussões 
fundantes na construção da identidade negra no Brasil. A minissérie foi escolhida por ser um produto 
que possui fortes marcas autorais e que permite a exploração das mais diversas identidades 
brasileiras, sendo assim, um produto diferenciado e com maior liberdade, fugindo do padrão Rio-São 
Paulo estabelecido pelas telenovelas. A partir dessas reflexões, a pesquisa realiza um mergulho 
analítico, tendo como base dados quantitativos, sobre como se deu a participação da mulher negra 
nas minisséries brasileiras a partir de 2000 a 2019 (período pós-aprovação do decreto proposto pelo 
deputado Paulo Paim – PT/RS). Já a abordagem qualitativa analisou 12 personagens negras 
pertencentes ao elenco principal e, através desses dados observou pontos que dizem respeito à 
maneira com que a representação das mulheres negras vem se dando neste produto midiático. Com 
o cruzamento dos dados quanti e qualitativos foi possível realizar a análise de conteúdo e, com isso, 
ficou claro que existe sim um aumento no número de participação de mulheres negras, que possui 
relação direta com os avanços das discussões e com a aprovação do PL 4.370/98, sobretudo pelo 
aumento expresso na última década (2010-2019). No entanto, foi possível notar que a representação 
das mulheres negras ainda está atrelada a estereótipos discutidos ao longo do trabalho e que, assim, 
é necessário que a mídia e os produtos seriados estejam atentos a esse tipo de representação. 

Palavras-chave: Mulheres negras; minisséries; representação.  

ABSTRACT  

This work proposes a mapping, in the last two decades, of the participation of black women in TV 
Globo’s production and, through this survey, analyzes how the approval of PL 4.370/98, which 
guarantees minimum percentages of people black in television productions, influenced the 
representation of this audience. Through the study of the racial issue, with regard to the legacy that 
slavery left to the black population and, more specifically to the black woman, the article performs a 
historical and social rescue of fundamental discussions in the construction of black identity in Brazil. 
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The miniseries was chosen because it is a product that has strong copyright marks and allows the 
exploration of the most diverse Brazilian identities, being, therefore, a differentiated product and 
with greater freedom, escaping the Rio-São Paulo standard established by soap operas. Based on 
these reflections, the research carries out an analytical dive, based on quantitative data, on how the 
participation of black women in Brazilian miniseries occurred from 2000 to 2019 (post-approval 
period of the decree proposed by deputy Paulo Paim - PT/RS). The qualitative approach, on the other 
hand, analyzed 12 black characters belonging to the main cast and, through these data, observed 
points that relate to the way in which the representation of black women has been taking place in 
this media product. With the crossing of quanti and qualitative data it was possible to carry out the 
content analysis and, with that, it was clear that there is an increase in the number of participation of 
black women, which is directly related to the progress of the discussions and with the approval of the 
PL 4.370/98, mainly due to the increase expressed in the last decade (2010-2019). However, it was 
possible to note that the representation of black women is still linked to stereotypes discussed 
throughout the work and that, therefore, it is necessary that the media and serial products be 
attentive to this type of representation. 

Keywords: Black women; miniseries; representation.  

 

INTRODUÇÃO 
 

A pauta sobre o racismo vem ganhando mais espaço em todas as esferas. 2020 foi 

um marco na luta antirracista e as manifestações Black Lives Matter expuseram mais um 

pedaço desta ferida na sociedade, em nível mundial. Cada vez mais negrxs vêm 

questionando preconceitos que lhe cercam e a sociedade parece estar cada vez mais atenta. 

Mas, será? Estamos usando todas as armas realmente para lutar contra o racismo, ou ainda 

estamos presos a velhas estruturas sociais e culturais? 

É partindo deste questionamento que este artigo busca olhar para um produto cultural 

brasileiro que vem tomando novas perspectivas e possibilidades no campo da comunicação. 

Assim, a minissérie brasileira foi escolhida por se tratar de uma produção que, desde os anos 

1980 – quando começou a ser veiculada pela Rede Globo – encontra no processo autoral mais 

autonomia criativa, sendo considerada por grandes nomes da área como o “creme de la 

creme” da ficção seriada. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar um mergulho analítico, a 

partir de dados quantitativos, sobre como se dá a participação da mulher negra nas 

minisséries brasileiras a partir dos anos 2000, quando a pauta antirracista começou a ganhar 

mais espaço e houve a proposição do PL 4.370/98, que foi aprovado em 2002 e que garante 

uma porcentagem mínima de participação de pessoas negras. Ainda, por meio da análise de 

conteúdo, este artigo observará categorias de representatividade das mulheres negras dentro 

deste produto. Para isso, o caminho trilhado, além de construir um referencial teórico que 
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abarque questões que envolvem as relações raciais no Brasil, a questão de gênero, a 

minissérie e a questão da representação, apresentará dados da Rede Globo, grande produtora 

de conteúdo no formato e responsável pela maior parte do produto a que se destina esta 

pesquisa.  

Os dados apresentados nesta pesquisa contribuem com a prática antirracista que a 

sociedade atual busca a partir do momento que, ao expor a estruturalidade do racismo, auxilia 

na criação de possibilidade de intervenção e atuação para combate-lo. E expor esses números 

tomando como base a ficção seriada é corroborar com a ideia de que a televisão e o produto 

seriado possuem grande relevância no cenário sociocultural e que merece ser analisado como 

um processo fundamental na busca pela identidade nacional. 

 

RACISMO E SEXISMO NO BRASIL  

 

A escravidão trouxe a solos brasileiros quase cinco milhões de negros trazidos da 

África2. Como nos lembra Albuquerque e Filho (2006, p. 42), sem os negros seria impossível 

que portugueses dominassem as imensas terras do Brasil e foi através da mão de obra 

explorada deles que o Brasil se ergueu. Durante a construção da sociedade escravista 

brasileira, o país foi estabelecendo uma dinâmica fundamental para o entendimento das 

relações pessoais. Foram criadas casas comerciais para vender negros escravizados recém-

chegados e a mídia exerceu papel fundamental nessa comercialização. 

Assim que estavam prontos para venda, os negociantes colocavam anúncios nos 
jornais informando ao público que um novo “carregamento” estava disponível. No 
dia marcado, os feitores organizavam suas mercadorias humanas para expor aos 
compradores — em geral, por idade, sexo e nacionalidade. Quando organizados por 
idade, os mais velhos, entre trinta e quarenta anos, sentavam-se na fileira de trás; os 
mais qualificados, entre quinze e vinte anos, ocupavam os assentos do meio; 
mulheres e crianças ficavam nos assentos mais baixos ou no chão. (ALBUQUERQUE; 
FILHO, 2006, p. 54) 

É possível, assim, observar a relação de hierarquia que se estabeleceu na população 

escravizada, em que as mulheres e as crianças ficavam no nível mais baixo da comercialização. 

Outro fato que mostrava a desvalorização da mulher negra era o preço, e esse fator é crucial 

                                                 

2 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45092235. Acesso em: 25 de ago. de 2022. 

113



para entender de que maneira o sexismo exercia sua força. Desta maneira, sob a égide do 

racismo e do sexismo, a sociedade brasileira se constituiu. Ainda é possível observar que, além 

de estarem em menor quantidade, as mulheres escravas eram invisibilizadas, e sua força de 

trabalho era igualada à do homem, conforme nos lembra Davis (2016).  

Mas as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de abuso 
sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A postura 
dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência: quando era 
lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de 
gênero; mas, quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis 
apenas às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas 
(DAVIS, 2016, p. 25). 

Assim, a hiperssexualização do corpo negro trouxe à mulher negra a representação de 

promiscuidade como uma característica da raça, e todo o processo de miscigenação que 

ocorreu no Brasil foi fundamental na estereotipagem desta mulher. No pós-abolição, negras 

continuaram vivendo sob o regime de exploração nos mais diversos aspectos e, ao longo da 

história, a representação esteve associada a estereótipos que acabam sendo reforçados pela 

mídia, conforme nos recorda Araújo (2000), perpetuando e naturalizando uma desigualdade 

que deve ser combatida para que os avanços socioculturais sejam ressignificados. 

 

A MULHER NEGRA E A PRODUÇÃO SERIADA BRASILEIRA 

 

A mídia teve fundamental importância na definição do que é ser negra no país. Como 

classe estigmatizada historicamente, mulheres pretas sempre ocuparam espaços 

estereotipados que as excluem do ideal físico, social e econômico objetivado pelos espaços 

midiáticos. Na TV, os estereótipos historicamente construído das mulheres negras pelas 

telenovelas, assim como a ausência de negros exercendo protagonismo nas mídias, por 

exemplo, reforçam o mito da democracia racial e, sobretudo, a dificuldade que a mulher negra 

tem em aceitar suas características. 

O corpo negro, sua cor, seu cabelo, seus traços físicos, elementos primários da sua 
subjetividade e da sua identidade, recebem tratamento desigual na nossa sociedade 
marcada pelo racismo. Assim, os negros tendo seus corpos segregados, por vezes, 
tomam o corpo do outro como ideal. (FRANCKLIN, 2017, p. 63) 

No livro A negação do Brasil, Joel Zito Araújo (2000) traça um panorama dessa 

representação, trabalhando com um repertório de novelas brasileiras exibidas durante o 

período de 1963 a 1997. Assim, de acordo com o autor, o cinema industrial e a televisão 
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americana passaram a perpetuar alguns dos mais difundidos estereótipos do negro. E por sua 

produção em larga escala, popularizou ideias sobre a representação da população negra nos 

mais diversos países. No Brasil a criação de estereótipos adquiriu traços de uma sociedade de 

raiz escravista, que buscava a invisibilização dos negros disfarçada de democracia racial. 

Como nas décadas de 70 e 80, as empregadas domésticas da década de 90 são 
mantidas de modo constante e recorrente. Sempre presentes nas telenovelas, 
apresentam variações: herdeiras das mucamas, das amas-de-leite, bisbilhoteiras, 
irreverentes sem “saber o seu lugar”, submissas, objeto do desejo dos patrões. 
Algumas mudanças podem se apresentar na “roupagem”, o que não compromete a 
essência da característica das personagens: foi encontrada, por exemplo, uma 
governanta que se apresentava maquilada e de vestido de seda; uma empregada 
mais falante e participante, que tem a patroa como modelo a ser imitado, ou mesmo 
a sedutora que, apesar de objeto sexual do patrão, manipula de modo mais 
consciente seus atributos de sedução (COUCEIRO DE LIMA, 2000). 

Desta forma, assim como o mito da democracia racial, a discussão do racismo e da 

negação de direitos à população negra no Brasil ainda é superficial nas narrativas midiáticas. 

Normalmente, o que se observa é que esse tipo de reflexão serve para diminuir a culpa por um 

passado e um presente de opressão e, conforme nos lembra Araújo (2006, p. 77), “mesmo 

diante de fatos [racismo] como esses, que podem ser encontrados diariamente nos jornais, 

grande parte de nossa intelectualidade continua acreditando que o problema é somente de 

classe, e não de raça”. 

No entanto, é importante salientar que as discussões acerca da questão racial 

ganharam novo fôlego quando, em 2002, foi aprovado na Câmara um decreto que garante a 

presença mínima de 25% de negros nos elencos das produções televisivas e 40% nas peças 

publicitárias, vêm crescendo na sociedade civil, muito em razão do contexto atual tecnológico 

e muito pelos movimentos negros, incluindo o feminismo negro. Mas é preciso relembrar que 

a presença de negros nas produções ainda não é significativa, e por isso estudos como esta 

pesquisa são relevantes para identificar, questionar e levantar problemas que devem ser 

combatidos, como o racismo. 

 

MINISSÉRIE NO BRASIL: HISTÓRIA, GÊNEROS E ESPECIFICIDADES 

 

A minissérie começou a ser exibida no Brasil na década de 1980 em um período de 

redemocratização e de avanços tecnológicos e industriais, e assumiu logo uma característica 

em que se buscou fugir um pouco das ambientações das telenovelas, focadas no Rio de 

Janeiro, ampliando assim a oferta de novas representações da realidade brasileira. A primeira 

115



minissérie exibida pela Rede Globo, Lampião e Maria Bonita (1982), por exemplo, mostrou ao 

público pela primeira vez a realidade do cangaço por meio da representação de um nordeste 

que pouco se via nas telenovelas. De 1982 até 2019 a Rede Globo produziu 91 minisséries. 

Como um novo espaço de representações da realidade brasileira, as minisséries 

trouxeram narrativas pouco prováveis nas telenovelas, oferecendo maior liberdade de criação, 

com produtos diferenciados e fortes marcas de autoria.  

Em todos os seminários e cursos que se organizaram na USP, bem como em 
entrevistas feitas e declarações recolhidas na crítica especializada, todos os 
profissionais foram unânimes em considerar a minissérie como a crème de la crème 
da produção televisiva nacional de ficção, o que não é pouco, posto que o Brasil é 
mundialmente respeitado nesta forma de realização, sobretudo devido à telenovela, 
mas a minissérie já vai se revelando como a próxima grande consagração de nosso 
know-how no ramo (BALOGH, 2004, p. 96) 

Assim, ao escolher as minisséries, e mais especificamente as minisséries produzidas 

pela Rede Globo, é preciso visualizar o contexto no qual esses produtos passaram a ser 

veiculados. Após anos de opressão militar, e num período de redemocratização, as minisséries 

surgiram como um novo espaço de articulações das identidades brasileiras. Neste contexto, o 

formato obteve sucesso, sobretudo por possibilitar uma nova relação do público na forma não 

só de consumir os produtos televisivos, mas também na maneira com que as mudanças 

políticas e econômicas estavam acontecendo no Brasil, e, conforme nos lembra Lobo (1998, p. 

121) “esses dados ajudam a compreender a grande ênfase pela temática urbana e revelam 

também a preocupação com mudanças, depois de mais de uma década de ufanismo: a busca 

do Brasil real”. Desta maneira, a minissérie firmou-se como um produto relevante dentro da 

construção das representações da cultura brasileira. 

 

MULHERES NEGRAS NAS MINISSÉRIES BRASILEIRAS DE 2000 A 2019 

 

Para conseguir identificar como vem sendo construída a representação da mulher 

negra no período que se deu após a aprovação do PL 4370/98, este artigo se dedicará a 

levantar dados quantitativos relativos à participação de atrizes negras no produto 

especificado. O percurso metodológico utilizado para a construção dessa base de dados desta 

pesquisa quantiqualitativa incluiu, em uma etapa exploratória, o levantamento das minisséries 
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produzidas pela Rede Globo e disponíveis na plataforma do projeto Memória Globo3 no 

período de 2000 a 2019 e nessa primeira etapa foram identificadas 15 minisséries de ficção.  

Para iniciar a investigação sobre a participação de mulheres negras, a etapa 

exploratória baseou-se na ficha técnica disponibilizada pelo portal Memória Globo. Como não 

há no descritivo técnico indicativo de raça, optou-se por identificar quais eram as atrizes 

negras com base nas noções apresentadas por Nogueira (2006), que realiza um estudo sob a 

perspectiva sociológica acerca das relações raciais no Brasil. Segundo o autor, no Brasil, há o 

que se pode chamar de preconceito de marca, que está relacionada à aparência, à cor da pele 

e aos traços negroides que o indivíduo apresenta, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, 

em que a origem do indivíduo é que é determinante para a existência ou não do preconceito, 

sendo assim um preconceito de origem.  

Assim, no Brasil, a intensidade do preconceito varia em proporção direta aos traços 
negróides; e tal preconceito não é incompatível com os mais fortes laços de amizade 
ou com manifestações incontestáveis de solidariedade e simpatia. Os traços 
negróides, especialmente numa pessoa por quem se tem amizade, simpatia ou 
deferência, causam pesar, do mesmo modo por que o causaria um “defeito” físico. 
Desde cedo se incute, no espírito da criança branca, a noção de que os característicos 
negróides enfeiam e tornam o seu portador  indesejável  para  o  casamento. 
(NOGUEIRA, 2006, p. 296) 

Desta maneira, procurou-se identificar, por meio de pesquisa de fotos, vídeos e 

materiais disponibilizados na internet, se a atriz que constava na ficha técnica possuía traços 

negroides, como cor de pele, cabelo, lábios, relacionando a estética à questão do racismo de 

marca citado pelo autor. Desta forma, foi possível levantar o número de minisséries que 

apresentavam personagens negras. Nesta etapa, os dados obtidos foram: 

  Quadro 1: Minisséries com personagens negras 

 Minissérie 

1 Hoje é dia de Maria 

2 Hoje é dia de Maria (segunda jornada) 

3 Queridos amigos 

4 Poeira em alto-mar 

5 Cinquentinha 

6 Amor em 4 atos 

7 Acampamento de férias III 

8 Alemão, os dois lados do complexo 

                                                 

3 Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/. Acesso em: 25 de ago. de 2022. 
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9 Justiça 

10 Malasartes 

11 Treze dias longe do sol 

Fonte: A autora 2019 
 

Ou seja, do total de 15 minisséries, 11 delas apresentavam em seu elenco mulheres 

negras, o que representa um percentual de 73%, dado positivo dentro do contexto de 

produção de minisséries. Ainda, foi possível observar por meio da ficha técnica de cada uma 

das 11 minisséries o dado que mostra a quantidade de personagens negras em comparação às 

mulheres brancas, conforme mostra o Quadro 2: 

 

Quadro 2: Comparativo de personagens brancas X personagens negras 

Minissérie Personagens brancas Personagens negras 

Hoje é dia de Maria 37 1 

Hoje é dia de Maria (segunda 
jornada) 

12 2 

Queridos amigos 20 1 

Poeira em alto-mar 3 1 

Cinquentinha 23 1 

Amor em 4 atos 24 1 

Acampamento de férias III 6 2 

Alemão, os dois lados do complexo 2 2 

Justiça 17 4 

Malasartes 8 1 

Treze dias longe do sol 22 2 

Fonte: A autora 2019 

 

A partir dessa coleta, que encontrou 174 personagens interpretadas por mulheres 

brancas, em decorrência de somente 18 personagens negras – o que em percentual significa 

10% de participação de mulheres pretas – procurou-se estipular uma categoria que 

entendesse a importância dessa personagem dentro da trama, e, assim, estabeleceu-se 

personagens principais e secundários. O critério determinado para essa classificação foi a 

criação de um operador analítico que considera os nomes de atrizes que constam na abertura 

das minisséries como elenco principal. Já aqueles atores cujo nome só consta na ficha técnica 

do projeto Memória Globo foram categorizados como elenco secundário. Com isso, foi 

possível observar:  
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Gráfico 1: Elenco principal 

 

Fonte: A autora 2020 

 

Conforme já previsto, a participação de mulheres brancas nas tramas das minisséries 

nas duas últimas décadas foi majoritária, e, mesmo que o produto admita maior liberdade 

criativa e utilização de novas linguagens e culturas periféricas, por exemplo, ainda assim a 

mulher negra possui um espaço muito pequeno. Ao considerarmos as categorias de 

personagens pertencentes ao núcleo principal, aqueles que aparecem no elenco descrito na 

abertura das minisséries, a diferença se mantém, com números absolutos de 95 mulheres 

brancas e 12 mulheres negras. Dentro deste universo de 12 personagens negras a serem 

analisadas foi possível observar o seguinte dado: 

 

Gráfico 2: Mulheres negras (papel principal x secundário) 

Fonte A autora 2020 

Assim, é possível observar uma maior participação de personagens negras no elenco 

principal que no secundário. São 12 personagens negras no elenco principal e 6 no elenco 

secundário, número que mostra que, apesar de não ser representativo, de uma década para 
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a outra existe uma maior inserção das personagens em um elenco considerado mais 

fundamental para as tramas. 

Já o último dado observado e que é significativo para esta pesquisa diz respeito à 

participação de mulheres negras ao longo das duas décadas analisadas, logo após a 

aprovação do PL 4.370/98. Este dado mostra que a representatividade da mulher negra vem 

sendo ampliada como consequência das discussões acerca da questão racial no Brasil, assim, 

a lei demonstrou surtir efeito ao longo da última década principalmente.  

Quadro 3: Participação de mulheres negras ao longo das décadas 

Década Séries Total de personagens negras 

2000 7 6 

2010 8 12 

Fonte: A autora 2019 

 

Personagens negras principais nas minisséries 

Como a ideia do trabalho é, além de mapear a participação da mulher negra nas 

minisséries ficcionais brasileiras após a aprovação do PL 4.370/98, também realizar uma 

análise de representação dessas mulheres, foi levantado, com base nos dados trazidos, quais 

foram os papeis destinados ao elenco feminino preto. Desta forma, há também uma 

preocupação em analisar a representação dessas mulheres negras, trabalhando com 

estereótipos já discutidos durante a revisão teórica deste trabalho. Assim, foi possível 

observar a seguinte descrição dessas personagens destinadas a atrizes negras: 

Quadro 4: Descritivo de personagens negras no elenco principal das minisséries 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

HOJE É DIA 
DE MARIA 

Denise 
Assunção 

Mucama 

 

Mucama que ensina a servidão a Maria 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

HOJE É DIA 
DE MARIA – 
SEGUNDA 
JORNADA 

Denise 
Assunção 

Parca 

 

Deusas gregas que representam o ciclo 
da vida 
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Rosa Maria 
Colyn 

Não 
identificado 

 

Lavadeira/Nossa Senhora Aparecida 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

QUERIDOS 
AMIGOS 

Aida Lerner Flora 

 

Ex-mulher do personagem principal que 
sofreu preconceito por parte de sua 

sogra judia. 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

POEIRA EM 
ALTO-MAR 

Ildi Silva Doroti 

 

Vilã contratada para espiar a mocinha no 
navio 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

ACAMPAMEN
TO DE FÉRIAS 

III 

Chica Xavier Dona Laila 

 

Responsável por cuidar das crianças do 
orfanato 

Débora 
Santiago 

Pérola 

 

Temida e mal-encarada, ela é uma 
espanhola que faz parte da quadrilha de 

Franz (Odilon Wagner). 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

ALEMÃO, OS 
DOIS LADOS 

DO 
COMPLEXO 

 

Aisha Jambo Letícia 

 

Irmã do traficante da favela do Alemão, 
usada de isca pelo traficante principal 

Mariana 
Nunes 

Mariana 

 

Faxineira numa pizzaria na favela do 
alemão e ex-mulher do traficante 

principal 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

JUSTIÇA Jéssica Ellen Rose 

 

Estudante filha da empregada doméstica 
pega com drogas na praia 

Série Atriz Personagem  Descritivo 

TREZE DIAS 
LONGE DO 

SOL 

Shirley Cruz 
Não 

identificado 

 

Mulher do Bené - pedreiro 

Teca Pereira 
Não 

identificado 
Cunhada do Jesuíno - mestre de obras 

Fonte: A autora 2020 
Com base neste levantamento, a pesquisa buscou analisar a representação das 

mulheres negras nas minisséries brasileiras tendo como operadores analíticos categorias 
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socioeconômicas e culturais que podem ser articuladas com os conceitos e estereótipos aqui 

já expostos no decorrer deste trabalho. 

Categorias analíticas 

Para entender a participação das mulheres negras nas minisséries investigadas, foi 

necessário criar categorias em que fosse possível observar qual a construção simbólica do 

corpo negro. A ideia foi categorizar os personagens de forma a entender de que maneira a 

mulher negra vem sendo representada após a aprovação do PL 4.370/98 e poder, então, 

observar se houve, além de um aumento na participação de negras – conforme nos mostrou 

o levantamento quantitativo –, uma mudança na representação dessas personagens. Para 

isso, com base no descritivo das personagens que figuram no elenco principal das tramas das 

minisséries, foram criadas categorias que buscam enquadrá-las ou não nos estereótipos 

associados à raça, conforme a seguir. 

Categoria 1 – Criminalidade 

Esta categoria foi criada tendo em vista o descritivo das personagens: 

Quadro 5: Descritivo de personagens dentro do estereótipo da criminalidade 

Personagem Minissérie Descritivo 

Doroti Poeira em Alto-Mar (2008) Vilã contratada para espiar a mocinha no navio. 

Pérola Acampamento de Férias III (2011) Temida e mal-encarada, ela é uma espanhola que faz 
parte da quadrilha de Franz (Odilon Wagner). 

Letícia Alemão, os dois lados do 
complexo (2016) 

Irmã do traficante da favela do Alemão, usada de isca 
pelo traficante principal 

Mariana Alemão, os dois lados do 
complexo (2016) 

Faxineira numa pizzaria na favela do alemão e ex-
mulher do traficante principal 

Rose Justiça (2016) Estudante filha da empregada doméstica pega com 
drogas na praia 

Fonte: A autora 2020 
Apesar de apenas duas delas estarem associadas diretamente à violência (Doroti e 

Pérola), todas as outras são envolvidas com pessoas que fazem parte do tráfico ou ainda 

com a violência. Assim, mostra-se que o estereótipo da mulher negra que se submete a 

relações perigosas e que ainda frequenta círculos em que há criminalidade continua sendo 

explorado, como se à mulher negra somente coubesse espaços em que a pobreza e, 

consequentemente a criminalidade, pairem. 

Por meio desse enquadramento é possível observar que ainda atrela-se à cor da pele 

uma das questões que mais aflige a sociedade brasileira, a violência. A existência do racismo 
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numa esfera que está permeada pela questão econômica brasileira precisa ser debatida, 

assim como é essencial pensar na construção da imagem do corpo negro em uma sociedade 

que os excluiu de direitos. Os dados do Brasil comprovam isso quando nos mostra que hoje, 

segundo o Informativo Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil, divulgado pelo IBGE4, 

entre os 10% com menor rendimento no Brasil, 75,2% são negros. Quando se considera a 

pobreza monetária, o estudo aponta ainda que 32,9% são negros – contra 15,4% dos 

brancos - enquanto 8,8% dos negros encontram-se abaixo da linha da pobreza.  

Fruto de uma política abolicionista que renegou os negros, a associação da 

criminalidade aos povos negros está ligada a uma das mais perversas facetas do racismo, 

que teve origem nas teorias eugenistas e que, em vozes como a de Nina Rodrigues, 

repercutiam ideias que defendiam que no pós-abolição a igualdade jurídica não poderia 

existir entre raças diferentes, uma vez que o negro estaria mais propenso geneticamente à 

prática criminosa.  

Nina apela para uma relatividade de cunho evolucionista e especifica que os crimes 
são involuntários em certas raças inferiores, que não se pode julgá-los com os 
códigos de ‘povos civilizados’. A reprimenda dirigia-se aos códigos universais: a 
aplicação da lei deveria ser condicionada aos diferentes estágios de civilização e 
dimensionada pelo estudo das raças existentes no Brasil. (SCHWARCZ, 2012, p. 25) 

E foi por meio dessas ideias que se construiu uma relação racial permeada na ideia de 

que pessoas negras estariam mais propensas à criminalidade, ignorando o fato de que o 

processo de proibição da prática do escravagismo no Brasil foi excludente e privou os negros 

de terem acesso à educação, à saúde, à moradia, e a muitas outras necessidades básicas.  

Categoria 2 – Subalternidade 

Esta categoria foi criada tendo em vista o descritivo das personagens: 

Quadro 6: Descritivo de personagens dentro do estereótipo da subalternidade 

Personagem Minissérie Descritivo 

Mucama Hoje é dia de Maria (2005) Mucama que ensina Maria à servidão 

Dona Laila Acampamento de Férias III (2011) Responsável por cuidar das crianças do orfanato 

Mariana Alemão, os dois lados do complexo Faxineira numa pizzaria na favela do alemão e ex-

                                                 

4 Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf. Acesso em: 25 de 
ago. de 2022. 
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(2016) mulher do traficante principal 

Rose 
Justiça (2016) Estudante filha da empregada doméstica pega com 

drogas na praia 

Não 
identificado  

Treze Dias Longe do Sol (2018) 
Mulher do Bené - pedreiro 

Não 
identificado  

Treze Dias Longe do Sol (2018) 
Cunhada do Jesuíno - mestre de obras 

Fonte: A autora 2020 

 

Entre os mais diversos estereótipos aos quais a mulher negra sempre esteve atrelada 

o de subalternidade sempre foi o mais explorado. Seja relacionada à condição de trabalho 

doméstico, seja relacionada a profissões que são consideradas “menos importantes”, os 

negros estiveram associados à servidão. E isso esteve diretamente relacionado ao legado 

que a sociedade escravista deixou na composição da sociedade. As mulheres negras, durante 

o período de escravidão, sempre prestaram serviços relacionados aos afazeres domésticos. 

Eram trazidas para dentro de casa para serem mucamas, empregadas, lavadeiras, amas de 

leite, e todo e qualquer serviço que não seria digno para que os brancos fizessem. Com isso, 

o papel de subalternidade que o negro exercia na sociedade passou a tornar-se parte do dia 

a dia das famílias brasileiras. 

Por serem juridicamente “coisas”, os homens e mulheres escravizados podiam ser 
doados, vendidos, trocados, legados nos testamentos de seus senhores e 
partilhados, como quaisquer outros bens. Na condição de “coisa” eles não podiam 
possuir e legar bens, constituir poupança, nem testemunhar em processos judiciais. 
A coisificação jurídica do escravizado fazia parte de uma estratégia de dominação 
que buscava desumanizar os escravizados e que ao mesmo tempo em que os 
destituíam de todos os direitos criava uma ideologia de subalternidade, segundo a 
qual eles seriam incapazes de refletir e contestar a própria condição. (PIROUPO, 
2011, p. 13) 

Essa desumanização contribuiu para a invisibilização da raça no país, e o período pós-

abolição e a forma como os negros foram relegados à margem da sociedade perpetuou esse 

estereótipo. Logo que o comércio de escravos foi “proibido” no Brasil, às mulheres negras 

coube executar o papel de trabalhadoras domésticas. Assim, perpetuou-se uma condição 

que até hoje mantém-se na sociedade, assim como um estereótipo de que somente esse 

papel estaria reservado às mulheres negras. A questão da invisibilidade reforçada pela mídia 

ao oferecer apenas papeis em que as mulheres negras aparecem como serviçais, faz com 

que a teledramaturgia brasileira reforce estereótipos negativos, reafirmando um imaginário 

construído com base em posições de inferioridade.  
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Categoria 3 – Quebra de Estereótipos 

 Esta categoria foi criada tendo em vista o descritivo das personagens: 

Quadro 7: Descritivo de personagens que apresentaram quebra de estereótipo 

Personagem Minissérie Descritivo 

Parca 
Hoje é Dia de Maria – segunda 
jornada (2005) Deusas gregas que representam o ciclo da vida 

Não 
identificado 

Hoje é Dia de Maria – segunda 
jornada (2005) Lavadeira/Nossa Senhora Aparecida 

Flora 
Queridos Amigos (2008) Ex-mulher do personagem principal que sofreu preconceito 

por parte de sua sogra judia. 

Fonte: A autora 2020 
Esta categoria mostra o número de mulheres que não se enquadraram nos 

estereótipos já perpetuados pela mídia. Faz-se relevante notar que apenas 3 das 12 negras 

levantadas não se enquadram em características, o que, em dados percentuais significa 25% 

das personagens. Isso se deve, segundo estudos realizados por Joel Zito Araújo (2000), a 

lutas dos movimentos negros brasileiros, que estão constantemente reivindicando espaços 

de protagonismo para a população negra. 

Todos esses indicadores demonstram que as mudanças, em meados dos anos 90, 
com a representação da primeira família de classe média nos comerciais, e as 
mudanças na telenovela brasileira [...] certamente não foram frutos somente de 
iniciativas internas da própria mídia, mas são resultado de uma presença maior das 
entidades negras e indicam um provável salto nas ações do próprio movimento 
negro (ARAÚJO, 2000, p. 75) 

No entanto, ao analisar detalhadamente as personagens listadas nesta categoria, é 

possível perceber que apenas uma reflete uma possível inserção na vida comum brasileira, 

sendo que as outras duas ocupam um espaço lúdico nas suas tramas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Entre tantas histórias que o Brasil coleciona, a da discriminação racial é uma das mais 

cruéis. Em um país que tem sua maioria negra, ter que lutar por um lugar para o povo negro 

é renegar o quanto pretos e pretas fizeram e ainda fazem do país uma grande potência. E ter 

que levantar bandeiras antirracistas em pleno 2020 é a prova do quanto o país caminhou 

devagar em todos esses anos. A relação racial no Brasil ainda é uma ferida aberta e que 

segue pulsando. 
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Assim, faz-se urgente muito mais que apenas manifestar apoio às causas em todos os 

âmbitos. É preciso lutar por políticas que combatam a exclusão em todos os campos. É 

preciso não só ter uma visão crítica das relações de raça, mas sim incentivar novas práticas, 

que permitam que os negros de fato estejam presentes em mais campos, seja na esfera 

política, econômica, social e cultural. E a comunicação é um dos campos essenciais para que 

esta luta se fortaleça, afinal, o mundo que vivemos hoje é mediado pelos meios e por 

movimentos estéticos e culturais que estão diretamente ligados à produção midiática. 

Assim, quanto mais negros se vê nas narrativas ficcionais em grandes meios mais 

representatividade busca-se trazer ao dia a dia de uma população que em toda a sua história 

teve sua história, sua cor, marginalizada. 

Partindo desse pressuposto, este trabalho contribuiu com as reflexões para que os 

meios e, sobretudo pensadores da comunicação, lutem e reforcem a importância de 

políticas afirmativas em torno da participação negra não só nos meios, mas também na 

pesquisa sobre comunicação, trazendo protagonismo para pesquisadores, atores, diretores, 

autores e toda a cadeia comunicacional. 

Para coletar os dados e realizar a análise pretendidos por esta pesquisa, optou-se por 

trilhar um caminho que incluiu rever a trajetória da construção racial, e, sobretudo, os 

caminhos que levaram a que o país estabelecesse dinâmicas raciais estruturais e complexas. 

Com esse resgate histórico e com a análise do papel da mulher nesse período foi possível, 

durante a análise, criar as categorias necessárias que contribuíram para que o objetivo geral 

fosse alcançado. Assim, relacionar a questão da representação simbólica da mulher negra ao 

longo dos anos com aquilo que a mídia propaga nos dias de hoje foi fundamental. 

Para chegar ao objetivo de observar a manutenção ou não de um discurso que ainda 

privilegia a criação de estereótipos, foi necessário retomar o histórico das minisséries no 

Brasil e a participação de mulheres negras neste produto, produto considerado de maior 

liberdade criativa e que poderia ser um bom campo de experimentação de diversidades, 

uma vez que não depende exclusivamente de resultados de audiência para desenvolver suas 

narrativas. Desta maneira, foi utilizado um protocolo metodológico quantitativo que 

identificou a participação de mulheres negras nas minisséries de ficção brasileiras 

produzidas pela rede Globo nas duas últimas décadas, após a aprovação do PL 4370/98 e 

assim observar se há crescimento na participação e, sobretudo, mudança na representação 

da mulher negra nas minisséries. Com base nesses dados, e tendo como objetivo identificar 
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papeis que possuíssem relevância dentro da narrativa, entendeu-se que o elenco das 

minisséries estava dividido em elenco principal – aqueles que aparecem na abertura das 

minisséries – e elenco secundário, aqueles que constam apenas na ficha técnica da 

minissérie. Em seguida, foram classificadas as personagens destinadas a atrizes negras e 

brancas. Nesta etapa, mostra-se nítido que o racismo ainda se faz presente neste produto 

midiático. O número de personagens brancas ainda é muito superior ao de personagens 

negras – 95 mulheres brancas e 12 mulheres negras. Com este dado já é possível partir para 

a análise de que as mulheres negras ainda são invisibilizadas na televisão brasileira, 

sobretudo ao compararmos o número de mulheres negras que hoje existem no Brasil. 

Após a coleta deste dado, foi possível observar a quantidade de minisséries que 

apresentavam personagens negras: das 15 séries que possuíam como mote a ficção, 11 

apresentavam personagens negras. O que significa que 73% das produções se preocupam 

em oferecer espaços para mulheres negras. Apesar do dado parecer ser significativo, a baixa 

participação de mulheres ainda reflete uma outra ameaça que contribui muito para o 

racismo estrutural: o mito da democracia racial. Ou seja, oferece-se espaço como forma de 

garantir que a participação exista, no entanto, ela serve apenas para reforçar o mito de que 

existe equidade entre negros e brancos. Ainda, no universo dos dados encontrados foram 

identificadas 12 personagens pretas no elenco principal, que foram selecionadas para uma 

análise da representação.  

É interessante observar, no levantamento, o grande crescimento de papéis 

destinados a mulheres pretas na década de 2010, o que sugere que atualmente há um 

entendimento maior sobre a importância da representatividade do negro na mídia, e sinaliza 

que as conquistas do movimento de equidade pela raça e gênero, como foi o caso do PL 

4370/98 influenciaram a participação de mulheres negras nas minisséries. No entanto, há 

que se reforçar que são necessárias cada vez mais políticas de inclusão racial neste meio. 

A partir dessa identificação, a pesquisa passou a entrar na etapa qualitativa, em que 

se buscou analisar quais foram as representações das mulheres negras. Assim, com base no 

descritivo de cada uma das personagens, descritos pelo projeto Memória Globo, foram 

observados elementos comuns que poderiam identificar ou não a permanência de 

estereótipos. Desta forma foram criadas categorias como: criminalidade, subalternidade e 

personagens que apresentaram quebra de estereótipo, e, com isso, foi possível perceber 

que, infelizmente, a maioria dos papéis destinados a mulheres negras ainda está relacionado 
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à subalternidade. Ou seja, a ideia de que negras ainda estão atreladas a empregos 

domésticos continua impregnada na sociedade, remetendo não só a um passado escravista, 

mas também à ideia de que a mulher negra é subserviente ao branco, como se fosse uma 

“predestinação”. Ainda, a segunda categoria que mais fez parte das narrativas ficcionais de 

minisséries brasileiras, foi identificada como relacionada à criminalidade. Conforme já 

descrito anteriormente, esse dado reforça infelizmente uma ideia criada a partir de 

princípios eugenistas, que acreditavam que pessoas negras estavam mais ligadas ao crime e 

à violência, o que faz com que o número de homicídios de pessoas pretas ainda seja muito 

grande no país.  

Em terceiro lugar, foi observada uma categoria em que personagens negros não 

estão associados a nenhum estereótipo, ou seja, são pessoas comuns, que passam por 

situações e problemas comuns. Com todos esses dados levantados, foi possível concluir que 

sim, a pauta do movimento negro vem ganhando espaço na sociedade no pós PL 4370/98 e 

isso vem se refletindo no aumento da participação das mulheres negras na mídia. No 

entanto, ao falarmos de um produto que possui liberdade estética e criativa e que não se 

resume à audiência ainda há que se avançar muito. O primeiro passo para isso é quebrar o 

paradigma dos estereótipos. O Brasil, país com uma população majoritariamente negra, 

possui uma diversidade de realidade sociais que extrapola a questão da criminalidade e da 

subalternidade. Cada vez mais negras estão conquistando espaço, fruto inclusive das lutas 

raciais, e que merecem ser respeitadas por todos os campos, sobretudo o midiático. Assim, 

esta pesquisa é mais um meio de comprovar o quanto ainda é preciso avançar nesta pauta e 

traz caminhos para que as práticas sociais estejam cada vez mais atentas à pauta do racismo. 

E, quando se fala em produtos seriados da televisão essa urgência é maior ainda, tendo em 

vista que o Brasil foi um país em que esse produto fez parte da construção daquilo que é ser 

brasileiro - se é que é possível definir isso – e, sobretudo, da construção do imaginário do 

povo. 
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SERIALIDAD Y POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA TELEVISIÓN FEDERAL 
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RESUMO 
 

Frente a una televisión seriada globalizada y centralizada que, desde la última década, tiende a 
exhibir personajes femeninos en roles protagónicos atravesados por las luchas por la igualdad de 
género y una marcada impronta feminista, la teleficcionalidad producida en los territorios nacionales 
de Argentina se encuentra desplazada. En las pantallas nacionales mediáticas, series y miniseries 
continúan privilegiando y poniendo en valor a la masculinidad como motor narrativo de sus historias 
en tanto actante heroico delineando el mito de la identidad viril basado en la ausencia de rasgos que 
se puedan considerar femeninos, el éxito en base al respeto por parte de los hombres, el prestigio 
social y el dinero. Sin embargo, tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual un 
nuevo impulso recorrió y (re)inventó algunos sectores de la ficcionalidad audiovisual en Argentina 
entre los años 2010-2015 (aproximadamente). Como parte de las políticas públicas irrumpió lo 
federal como un eje organizador que referenciaba a la cuestión de lo local y al territorio. Además, 
como uno de los rasgos particulares del fenómeno, se observa una actualización de los contenidos de 
la producción ficcional para el medio televisivo, que comenzaron a abordar aquellos tópicos 
postergados de las pantallas nacionales; tal es el caso de las problemáticas de género. Las Otras 
Ponce y Las Viajadas son dos producciones que instalan lecturas de la realidad en las que desde la 
narrativa se pone en tensión imaginarios sociales en un contexto de discusión de la agenda social 
acerca de la ampliación de los derechos de género. Es por ello que, al introducir estos planteos en las 
pantallas, puede hipotetizarse que se habilitó la ampliación del horizonte de posibilidades para que 
nuevas alternativas fueran desarrolladas apostando a historias más complejas y plurales en lo atiente 
a la diversidad y el género. Sin embargo, cabe interrogarse acerca de los alcances de tal novedad en 
términos de su aporte a la re-significación de identidades y prácticas en la habitualmente 
conservadora televisión nacional. 
 
Palavras-chave: Ficción; Producción Federal; Serialidad; Género.  
 
RESUMO 

 
Diante de uma televisão serial globalizada e centralizada que, desde a última década tende a exibir 
personagens femininas em protagonistas atravessadas por lutas pela igualdade de gênero e forte 
cunho feminista, a ficção televisiva produzida no território nacional argentino se desloca. Nas telas 
dos meios de comunicação de massa nacionais, as séries e minisséries continuam a privilegiar e 
valorizar a masculinidade como motor narrativo de suas histórias como actante heróico, delineando 
o mito da identidade viril a partir da ausência de traços que possam ser considerados femininos, o 
sucesso baseado no respeito de outros homens, prestígio social e dinheiro. Porém, após a sanção da 
Lei dos Serviços de Comunicação Audiovisual, um novo impulso percorreu e (re) inventou alguns 
setores da ficção audiovisual na Argentina entre os anos 2010-2015 (aproximadamente). Como parte 
das políticas públicas, o caráter federativo se confundiu como eixo organizador que remetia ao local 

                                                 
1 Dra. en Semiótica, Universidad Nacional de Villa María, siragusasociologia@yahoo.com.ar.  
2 Becario del programa Estímulo a las Vocaciones Cientificas otorgado por el Consejo Interuniversitario 

Nacional, por parte del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Villa 
María, danieljovanovich@outlook.com.ar. 

Comportamento Informacional e Produção Social de Sentidos



e ao território. Além disso, pode-se observar uma particularidade desse fenômeno, uma atualização 
dos conteúdos das produções ficcionais para a televisão, que passaram a abordar esses temas 
adiados nas telas nacionais; é o caso das questões de gênero. Las Otras Ponce e Las Viajadas são duas 
produções que estabelecem leituras da realidade nas quais, a partir da narrativa, o imaginário social 
é tensionado em um contexto de discussão da agenda social sobre a extensão dos direitos de gênero. 
Por isso, ao introduzir essas abordagens nas telas, pode-se hipotetizar que a ampliação do horizonte 
de possibilidades foi possibilitada para que novas alternativas fossem desenvolvidas apostando em 
histórias mais complexas e plurais no que diz respeito à diversidade e ao gênero. No entanto, cabe 
indagar sobre o alcance dessa novidade em termos de sua contribuição para a ressignificação de 
identidades e práticas na televisão nacional geralmente conservadora. 
 
Palavras-chave: Ficção; Produção Federal; Serialidade; Gênero.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2010, con la Sanción de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, el desarrollo activo de los Concursos del Plan de Fomento del Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la creación de los Polos Audiovisuales Tecnológicos, 

la ficción argentina benefició por la irrupción de nuevas voces, y con ello, de nuevas 

representaciones, abiertas a un federalismo capaz de construir y contemplar identidades 

propias, poniendo en escena narraciones, conflictos, escenarios y actores sociales de cada 

región del país. En el marco de ese proceso cobra interés indagar sobre cómo la ficción se 

constituye en un espacio de indagación en el cual es posible observar las particularidades del 

régimen de lo sensible (RANCIÈRE, 2014) permitiendo la irrupción de configuraciones socio-

culturales. 

Es por ello que, motivados por los debates feministas, de diversidad sexual y de 

género que cobraron un lugar relevante en la agenda social de la última decada, resulta 

oportuno profundizar en el estudio y análisis de las construcciones de los personajes 

protagónicos femeninos en las producciones federales, vinculando aspectos como lo son las 

operaciones de identidad y alteridad en la configuración socio-cultural de prácticas y sujetos 

a partir del análisis de narrativas que presentan y desarrollan las femineidades en la ficción 

seriada argentina que no responden, necesariamente, a los mismos rasgos que la producción 

massmediática. En este sentido, en este trabajo se busca reconocer las estrategias narrativas 

que se ponen en juego en el funcionamiento socio-simbólico local/regional que reproduce, 

sustentando o contraponiendo, una cultura hetero patriarcal. Frente a un contexto socio-

histórico donde el movimiento feminista y el colectivo LGBTTTQ+ busca, lucha, conquista y 

pone en discusión espacios que históricamente le fueron negados por la lógica patriarcal, 
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resulta imprescindible considerar la producción audiovisual federal como un espacio de 

construcción de significantes de género desde lo local. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Un tiempo de renovaciones en el régimen escópico de la televisualidad se desplegó 

en Argentina en los últimos años diez años a partir de la implementación de un conjunto de 

políticas públicas orientadas a la producción de contenidos para la televisión HD. A partir de 

2010, un Estado nacional subjetivante inició un proceso complejo y novedoso en el que, 

entre otras orientaciones políticas, instituyó en la agenda de la creación artístico-cultural la 

cuestión de lo federal en lo atinente a la producción ficcional. De este modo retornó una 

categoría en ocasiones opaca, ya que suele subyacer en su interior la oposición centro-

periferia, pero simultáneamente productiva en su capacidad de instituir un horizonte de 

factibilidad para que, por primera vez en la historia de la televisión argentina, múltiples y 

variadas ficciones desarrolladas por productoras de la totalidad de los territorios nacionales 

alcanzaran presencia en pantalla. 

La explosión de narrativas originadas en las diversas geo-espacialidades nacionales 

asociadas a la ficción de calidad, es un fenómeno que interpela al observador a los fines de 

reconocer los modos a partir de los cuales se relatan y representan diferentes historias que 

irrumpieron desde lo que puede nominarse como territorios imaginales. Con este concepto 

se asume que el territorio es representación-que-nos-representa (SEGATO, 2006); índice que 

remite a subjetividades, prácticas y paisajes; imágenes-e-imaginarios de lo particular que se 

constituyen en emblemáticos; y configuración vincular de lazos sociales y colectivos. Es por 

ello que el territorio imaginal es siempre escenificación espacio-cultural que involucra 

dialécticamente al sujeto como lugar-de-las-imágenes y organismo-vivo-para-las-imágenes 

(BELTING, 2007, p. 75).  

En dicho periodo coincidieron una serie de debates políticos, ideológicos y culturales 

en torno a diversas problemáticas ligadas al género configurando, desde la disputa, una 

nueva agenda mediática y social. Se instituye, entonces, un momento socio-histórico en el 

que se propone una ampliación de las políticas de derechos que incluyeron el 

reconocimiento social a las diversidades sexuales y de género a partir de la legislación de la 
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Ley N° 26.743 conocida como Ley de Identidad de Género3. Es importante destacar esta 

cuestión debido que se asume en este trabajo que los discursos mediáticos siempre son 

discursos sexuados por lo que interesa indagar acerca de las construcciones de las 

feminidades en la televisión argentina federal. 

Como premisa se reconoce que el canon patriarcal ha sido el que persistentemente 

orientó la producción de sentido en diversos productos de las industrias culturales, 

estableciendo una impronta masculina en el diseño y concepción de dichas obras que recae 

en “hombres o algunas mujeres colonizadas o asimiladas al punto de vista masculino” 

(GUBERN, 1984). Es posible identificar la presencia de moldes y barreras que organizaron 

históricamente la escritura audiovisual en general, y televisiva en particular, y orientaron las 

narraciones hacia la zona de lo predecible y lo esperable acerca del perfil identitario y las 

conductas sexuales. Cuestión que cobra relevancia debido a que el universo simbólico en 

relación al género que se desplegó en este tipo de textualidad fue significativo porque 

proporcionaba imágenes y modelos que se insertaban en densos procesos de constitución 

identitaria a nivel individual y colectiva (SEGARRA, 2007). 

En este trabajo se analizan dos series ficcionales federales (Las Otras Ponce4 y Las 

Viajadas5) que centran sus historias en torno al trabajo sexual como una dimensión ligada 

tanto a los lazos, las redes y los vínculos entre mujeres como con la identidad de género, la 

violencia hetero-patriarcal, la desigualdad y la sexualización de dichas corporalidades. 

Ambas comparten, además, remisiones al mundo histórico local, incorporando alusiones 

                                                 
3 Esta ley, sancionada el 9 de mayo de 2012 y promulgada el 23 del mismo mês, establece que toda persona 
tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y, en particular, a ser identificada de 
ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto a su nombre de pila, imagen y sexo con los 
que es registrada (art. 1). 
 
4 Las Otras Ponce es una serie de televisión de comedia ganadora del Plan Operativo de Promoción y Fomento 
de Contenidos Audiovisuales Digitales impulsado por el INCAA y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV 
Digital Terrestre en el año 2010, por la región Centro. Fue escrita y dirigida por Juan Falco, producida por Falco 
Cine y Siga ese Taxi Producciones, y emitida por Canal 10 en 2012. Cuenta con 8 capítulos unitarios de 25 
minutos cada uno. El elenco estuvo integrado por Natalia Barraud, Aldo Pastur y Gustavo Aquerre. 
 
5 Las Viajadas es una serie de televisión argentina ganadora del Plan Operativo de Promoción y Fomento de 
Contenidos Audiovisuales Digitales impulsado por el INCAA Digital Terrestre y la Televisión Digital Abierta, por 
la región Nuevo Cuyo en 2010. Fue producida por El Generador y emitida por Acequia TV en el año 2011, por 
Canal 10 de Río Negro en el año 2012 y por Colsecor TV en el 2013. La serie estuvo basada en la novela “Soy lo 
que quieras llamarme” de Gabriel Dalla Torre y fue dirigida por Cecilia Agüero y Gabriel Dalla Torre. Consta de 8 
capítulos de 28 minutos cada uno. El elenco estuvo integrado por Camila Insúa, Santiago Borremans, Francisco 
Álvarez, Maverik y la participación especial de Maximiliano Ghione. 
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específicas a acontecimientos, conflictos y realidades sociales que complejizan la dimensión 

factual del discurso ficcional. 

En Las Otras Ponce se alude a unas trabajadoras sexuales que trascendieron 

públicamente en la ciudad de Córdoba (Argentina) en la segunda mitad del siglo XX, 

conocidas como “las Ponce”. Las mismas lograron instalarse en el imaginario masculino 

mediterráneo de manera hiperbólica: en la cultura popular persiste la “leyenda” que les 

atribuye “haber hecho debutar” a la mitad de los hombres de la ciudad. Pero, desde el título 

se anuncia, que son Otras-las-Ponce que protagonizan la serie de ficción, por lo que se 

instituye una performatividad de género “extraña” asentada en una doble operación: de 

contigüidad en lo atinente al acto-de-entregar(se) por dinero; de distinción porque no es, al 

menos en principio, el cuerpo-sexual-sensual el que se ofrece sino el pensamiento-

provocativo-inteligente-sensual para el diálogo y el debate. El artilugio ficcional 

deliberadamente discurre en una absoluta especulación de acontecimientos pretéritos 

enlazando, con total libertad, un haz de sucesos con cierto reconocimiento a nivel popular.  

Por otra parte, en Las Viajadas el verosímil social se inscribe en torno al 

reconocimiento de derechos que propició la sanción de la Ley 26.743, como así también 

alrededor de las prácticas violentas y discriminadoras del Estado Provincial mediante la 

aplicación del artículo 54 del Código de Faltas de la provincia de Mendoza, el cual condena la 

prostitución y el homosexualismo. Dicha cuestión no queda ligada únicamente al discurso 

ficcional, sino que se reafirma y se sostiene mediante la práctica hibrída con el discurso 

documental; cada capítulo de la serie inicia con una entrevista a mujeres transexuales 

mendocinas que relatan sus experiencias de vidas travesti-trans, tanto en su dimensión 

pública como privada, ligadas al padecimiento de una violencia sistemática, como así 

también con la práctica performativa del cuerpo y la belleza para la consumación de aquello 

considerado como género.  

El género y su performatividad en el discurso teleficcional da cuenta acerca de “quién 

es considerado a efectos de vida, quién puede ser leído o entendido como ser viviente y 

quién vive o trata de vivir al otro lado de los modos de inteligibilidad establecidos” (BUTLER, 

2002, p. 325). En este sentido performatividad se liga con precariedad, lo cual permite 

reflexionar acerca de cómo el dispositivo televisual pone en funcionamiento de manera 

privilegiada una operación compleja (que no excluye las contradicciones y los discursos 
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intersticiales) en la que se asienta la reproducción de la aceptabilidad y la norma a partir de 

lo hegemónicamente instalado a nivel social.  

De Laurentis (1989) afirma que el género es una representación y la representación 

de éste es su construcción-y deconstrucción- producto de las distintas tecnologías y 

discursos sociales. En este sentido, la producción de los significantes audiovisuales en 

relación al género y al ser-mujer pone en evidencia distintas cuestiones ideológicas que 

operan en sus respectivas construcciones semánticas. 

 

Itinerarios y derroteros de una iniciación 

 

En Las Viajadas la narración se constituye como una historia de iniciación. La serie se 

configura en torno a Rubí, Roby en el primer capítulo de la serie, una adolescente transexual 

de dieciséis años que huye de su ciudad natal y decide cambiar de género. En el camino, la 

joven se encuentra con un grupo de mujeres transexuales que le brindan contención y le 

enseñan acerca de las prácticas performativas del cuerpo, a ser mirada, a procurarse una 

vida, a manejar a los hombres y a defenderse de la violencia trans-odiante, preparándola 

para su vida adulta, el inicio de un nuevo viaje y una carrera como escritora. Ante este 

panorama, se podría establecer que la narración se articula en torno a tres acciones: la 

huida, la construcción y el viaje.  

Es en esa construcción, en ese transicionar, donde se observa la configuración del 

proceso de representación, ya que, tal como propone De Laurentis (1989), el género es una 

práctica representativa y su representación es su construcción. En este sentido, Rubí se 

construye un nuevo género, un nuevo cuerpo, un nuevo grupo de pertenencia, una nueva 

familia y una novela. En definitiva, a partir de las ruinas de su viejo yo, de la huida y del inicio 

de su viaje, se construye una (nueva) identidad que se define por un nuevo acto 

performativo: Rubí deja atrás la forma de actuar, de vincularse y de ganarse la vida de Roby, 

para emprender una transición que le da un cuerpo intervenido de acuerdo a su deseo y a la 

norma en la que se instauran o se configuran las corporalidades travestis-trans.   

Sin embargo, este proceso no ocurre en el aislamiento o en la soledad. Los vínculos y 

las redes de contención y complicidad que la protagonista entabla con sus pares se 

constituyen como funciones imprescindibles para la representación. Se produce lo que 

Butler (2002), en su análisis del film Paris is burning (1990), considera como “reformulación  

135



del parentesco”, cuestión que redefine los conceptos de familia, casa, formas de 

colectividad; cuidados maternales, aflicción por el otro y apoyo incondicional.  

En este sentido es importante destacar las figuras que conforman la nueva existencia 

de Rubí, como así también los vínculos que se entablan en ese nuevo espacio en el que se 

desarrolla la reformulación del concepto de familia. Por un lado, la figura materna se 

personifica en “La Nikki”, una transexual de cuarenta años, dueña de la casa que alberga al 

resto de las chicas; quien le brinda a Rubí no sólo la educación, los trucos performativos y los 

consejos de supervivencia que debe atender en su nueva vida travesti, sino también y no 

menos importante, quien le da un nuevo nombre.  

Por otra parte, encontramos a “La Pabla”, luego Nicole, quien se proyecta como una 

hermana de la protagonista. Dicho personaje se configura desde un lugar de par; al igual que 

Rubí se encuentra iniciando su transición y es receptora de la maternidad de “La Nikki”; 

recibe su nombre, sus consejos y sus retos. En este sentido, ambas jóvenes entablan una 

complicidad sentada en la picardía, la rebeldía y el desatino adolescente; se involucran en 

acciones vinculadas a las travesuras, robos y fiestas que no solamente profundizan el vínculo 

de sororidad, sino que también se proyecta como el espacio de respaldo y seguridad ante los 

peligros que se les presentan. Del mismo modo, es posible reconocer otras figuras de 

parentesco como “La Biuty”, quien encarna a una tía vieja que participa y es artífice del 

nacimiento de los nuevos cuerpos travestis; como también a aquellas que se configuran en 

primas o hermanas mayores, “La Pilar”, “Ivanka” o “La Leo”, quienes condensan tanto la 

ternura, el apoyo y la complicidad, como la rivalidad y la competencia por su espacio, por el 

amor y por los hombres. 

En este aspecto, Las Viajadas se vincula con otros discursos que refieren a lo queer o 

a la comunidad travesti-trans tales como las series La Viuda de Rafael (2012, dir. Estela 

Cristiani), Pose (2019, dir. Ryan Murphy), Veneno (2019, dir. Javier Ambrossi y Javier Calvo) o 

la novela Las Malas (2019, Camila Sosa Villada), ficciones donde estas formas de colectividad 

se vuelven fundamentales para la realización y la supervivencia de corporalidades que 

traspasan las normas heteropatriarcales.  

Por otra parte, a lo colectivo como forma de supervivencia se añade la cuestión del 

acto performativo, festivo y barroco como acto de resistencia a la norma y violencia 

heterosexual. En este sentido, la estética vinculada a lo kistch y lo camp, tradicionalmente 

asociadas al movimiento queer, emerge como parte del discurso en la intensidad de la luz 
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fuerte, los colores brillantes, las sombras duras y proyectadas y los colores saturados y 

contrastados por medio de sus complementarios. De tal modo, se pone en manifiesto una 

dimensión vinculada a la teatralidad, haciendo evidente lo que Butler (2002) considera como 

parte de la resistencia pública a la apelación de la vergüenza a la condición queer bajo el 

concepto de cólera teatral.  

De esta manera, ante las situaciones de discriminación, violencia y asesinatos que se 

evidencian en la narración se “despliega una exhibición hiperbólica de muerte y dolor” 

(BUTLER, 2002), como así también, una exhibición hiperbólica del placer, del disfrute y de la 

construcción del cuerpo como forma de indagación, resistencia y denuncia por parte del 

discurso audiovisual al mundo histórico que se despliega en agravios y violencia hacia las 

corporalidades queer.  

Esta cuestión se pone de manifiesto en el monólogo de cierre de la serie, hacia el 

final de su transición y frente al inicio, en su totalidad, de su nuevo género, en el baño de 

damas de una terminal de ómnibus, como espacio que no únicamente reafirma su identidad 

sino que además proyecta una nueva vida. Allí, Rubí expone, luego de señalar a cada una de 

sus compañeras, “Soy Rubí, soy todas y sólo nos queda el futuro por delante”.  

 

Periféricas y marginales: la fascinación como inquietud  

 

En Las Otras Ponce el espacio recreado remite a un prostíbulo popular pero desde 

una Otredad-reinventada que se materializa en unos personajes que irrumpen como féminas 

intelectuales al desnudo. El lugar de anclaje es una biblioteca cordobesa que posee un 

espacio oculto para el placer y el disfrute sensorio-racional: en esa arquitectura espacial 

contenedora de la fantasía y la argumentación teórica, se representa el clima de época de 

los 60s dialogando con el feminismo, el marxismo, el pensamiento  lacaniano, como lo más 

representativo. La construcción narrativa propone una ficción capitular con subtramas 

seriadas lo que ha permitido la exhibición de diversas relaciones entre las mujeres del 

prostíbulo-intelectual y variados hombres que pagaban sus servicios en absoluta  posición de 

fascinación. 

Los episodios se constituyen de manera antológica estableciendo una narración de 

tres actos que se repite a lo largo de los ocho capítulos. Así, el nivel de las acciones se revela 

en torno al planteamiento de una necesidad o problema por parte del interesado en los 
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servicios de la Biblioteca de Jeanette (madama), la sesión de discusiones intelectuales, y 

finalmente la conclusión o satisfacción por parte del cliente.  

En este aspecto, vale tener en cuenta la naturaleza de las cuestiones que se plantean 

como problemáticas para el desarrollo de cada una de las historias: la insatisfacción 

masculina ante la intelectualidad de sus esposas; la vida, la muerte y el alma humana frente 

a enfermedades terminales y la aceptación de situaciones de acoso; la infidelidad masculina 

y la inteligencia femenina como parte de las diferencias entre hombres y mujeres; y la 

condición femenina tanto en su individualidad como en su relación con sus congéneres 

como parte constitutiva del ser-mujer. 

En este sentido, la narración se inscribe en una marcada lógica patriarcal que pone en 

manifiesto una mirada falocéntrica a partir de la reafirmación de los conceptos tradicionales 

de la masculinidad y el binarismo de hombre/mujer. Es decir, narrador, personajes y puesta 

en escena son configurados desde la focalización masculina tradicional. Quien habla y 

presenta una necesidad es un hombre-o lo masculino como concepto que condensa el éxito, 

el prestigio, la actitud activa, la galantería y el dominio en el nivel intelectual-, frente a una 

mujer que es escogida y la cual debe responder a las necesidades de su interlocutor como un 

simple objeto de consumo. De esta forma se aplica lo que Mulvey (1975) considera como “la 

imagen de la mujer como materia prima (pasiva) para la mirada (activa) del hombre”.  

A lo que se añade, por otra parte, la dimensión visual con la que se refuerza la 

construcción semiótica falocéntrica y patriarcal del presente discurso. A partir de una 

estética ligada al cómic y al cine neo-noir, la puesta en escena se construye con el destacado 

uso de luces y sombras, los espacios claroscuros, los encuadres picados, los recortes en 

partes del cuerpo que sugieren sensualidad, el vestuario femenino entallado al cuerpo y 

movimientos que suscitan erotismo. De esta manera, la representación femenina de Las 

Otras Ponce queda ligada a ser portadora del sentido de lo lujurioso más que productora del 

significado en tanto referente intelectual.  

la mirada determinante del varón que proyecta su fantasía sobre la figura 
femenina, a la que talla a su medida y convivencia. En su tradicional papel de 
objeto de exhibición, las mujeres son contempladas y mostradas simultáneamente 
con una apariencia codificada para producir un impacto visual y erótico tan fuerte 
que puede decirse de ellas que connotan “para-ser-mirabilidad” (MULVEY, 1975, p. 

370).  
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La artificialidad del dispositivo se completa por la profusión de imágenes 

monocromáticas, y la inclusión de viñetas que permiten constituir en ocasiones un efecto 

dramático y materializar las transiciones recuperando la estética del comic. 

Una nota final se relaciona a la inclusión de componentes del pasado dictatorial 

argentino y cómo se combina con los mitos que se encarnan narrativamente. En Las Otras 

Ponce se alude en el primer episodio a las razzias policiales sobre los prostíbulos y cómo en 

una oportunidad fueron tomadas prisioneras las “chicas” de Jeanette, pero  también en el 

último  episodio la trama exhibe la complicidad de la Iglesia Católica con el gobierno militar, 

y alude a la “desaparición” de Jeanette y las Otras Ponce como corolario de la historia (a 

partir del relato de un personaje cronista de los sucesos).  

En este sentido, los derroteros de las mujeres que se entregan por dinero (prostitutas 

que conceden su cuerpo o su mente) son similares y se inscriben en una lógica de la 

persecución; que en el caso de la fabulación que se analiza pareciera volverse más peligrosa 

por inscribirse en el mundo de las ideas y el pensamiento. Negadas (a partir de la 

desaparición), ultimadas o encarceladas, la narrativa refiere, sin profundizar en el tema, 

acerca de mecanismos de eliminación del conflicto perpetrados por distintos agentes del 

terrorismo de Estado argentino6.  

 

CONCLUSÃO 

 

¿Cuáles son los horizontes de inteligibilidad que proponen estas teleficciones en 

relación a las representaciones de género?, ¿qué dilemas se configuran narrativamente en 

estas propuestas seriadas televisivas? Sin intención de obturar el debate y las posibles 

interpretaciones que plantean ambas producciones se sugieren algunas respuestas.  

En Las Otras Ponce se advierte una búsqueda orientada a alcanzar la estetización del 

real-pasado más que a construir una mirada violenta(da) de los personajes y 

acontecimientos expuestos (incluso en sus momentos de mayor tensión dramática). Hay un 

predominio de una ficcionalidad en la que se explicita una vocación y un ejercicio de 

apropiación de recursos cinematográficos (en apariencia clásicos) para seducir al espectador 

                                                 
6 “La eliminación del conflicto se puede hacer por su negación (la desaparición), por su eliminación (el 
asesinato), por su separación y compartimentación para evitar que contamine (la cárcel)” (GARAÑO; WERNER, 
2007, p. 9). 
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a partir de una estrategia ligada al preciosismo imagético visual y sonoro. En esa línea, la 

puesta en escena cobra centralidad al desplegarse bajo una estricta lógica del cálculo y la 

deliberación (AUMNONT, 2013, p. 156) primando una estrategia que, en ese movimiento, 

busca reafirmar desde el verosímil el discurso de época. 

El pasado se aborda desde la fabulación, instaurando una pretensión mitológica a 

partir de una operación que enlaza la focalización en la vida de personajes con relevancia 

pública (las hermanas Ponce) y una especulación de acontecimientos con libertad creativa. El 

constructo televisual resultante, inicialmente, pareciera anacrónico e inverosímil; pero, 

después, resulta provocativo para que un cierto espectador ejercite un conjunto de saberes 

genéricos sólo apreciables (en toda su envergadura) por un sujeto del siglo XX. De esta 

manera el destinatario se sumerge en una estilizada y delirante (en ocasiones) aventura 

audiovisual. Eco (1994) advertía que todo texto presupone y construye un doble lector 

modelo: uno, ingenuo/naif que se sirve de la obra como una máquina semántica y es víctima 

de las estrategias del autor; otro, sagaz/experimentado que evalúa la obra en tanto que 

producto estético. Las Otras Ponce cuidadosamente apela a este último caso.   

En tanto Las Viajadas propicia una indagación vinculada directamente con lo real y 

los sucesos narrados. La ficción, en este caso, no es más que una suerte de juego reflexivo  y 

reafirmativo acerca de aquello que se expone en las entrevistas documentales con las que se 

da inicio a cada capítulo. Sin embargo, esta cuestión no se liga tan solo con la puesta en 

escena de los conflictos y vivencias travestis, sino que además se configura desde una lógica 

de correspondencia estética; el vestuario, el maquillaje y los modismos que conforman la 

narración ficcional conciernen totalmente con el vestuario, el maquillaje y los modismos 

propios de la cultura travesti-trans que se hacen evidente en el visionado de los fragmentos 

documentales.  De este modo, la serie se configura de manera global y centrada en torno a 

la dimensión de la representación como el proceso que conecta al lenguaje con la cultura 

(HALL, 2010).  

Para finalizar, resulta importante reflexionar acerca de las coincidencias en el proceso 

representativo de lo femenino. De alguna u otra manera, en ambas ficciones, la 

representación femenina se instaura en torno a la dimensión del cuerpo; ya sea un cuerpo 

para ser mirado y sexuado desde una perspectiva heteropatriarcal y falocéntrica, como lo es 

en el caso de Las Otras Ponce, o un cuerpo para ser construido, proyectado y defendido 
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desde una visión sustendada en las políticas de género y diversidad sexual como ocurre en 

Las Viajadas.  

En este diálogo de oposiciones y divergencias, es posible señalar que, en palabras de 

Segato (2013), en ambas ficciones el cuerpo femenino se configura como un territorio y 

como tal se anexa como espacio para ser conquistado, humillado y suprimido, como lugar de 

producción y significación de la última forma de control territorial y totalitario. Dichas 

formas de control totalitarias y violentas que se encarnan en torno a los constructos de la 

masculinidad clásica; ya sea en su individualidad como en lo colectivo e institucional desde el 

Estado, la fuerza policial y la Iglesia Católica, como formas de manifestación pública del 

patriarcado. 

Estas ficciones federales constituyen dentro del campo de lo decible como una 

renovación del universo temático proporcionado una intriga de relevancia (ligada a lo 

identitario) dentro del dispositivo televisual. Pero, cabe aclarar, que el tratamiento de la 

temática se encontraba en consonancia con un ethos conservador y tradicional en Las Otras 

Ponce y de desplazamiento de una definición biológica de género hacia lo cultural identitario 

en Las Viajadas. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ARGENTINA. LEY N° 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y decreto 
reglamentario N° 1125/10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Defensoría del Público. 
 
ARGENTINA. LEY N° 26.743, Identidad de Género. Sancionada 9 de Mayo de 2012, Senado y 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/ 
infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm. Acceso en: 01 de ene. de 2021. 
 
ARGENTINA. LEY N° 3.365, Código de Faltas de la provincia de Mendoza. Sancionada 25 de 
Noviembre de 1965, Boletín Oficial. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/3365-local-
mendoza-codigo-faltas-provincia-mendoza-lpm0003365-1965-11-25/123456789-0abc-defg-
563-3000mvorpyel?#I0080. Acceso en: 01 de ene. de 2021. 
 
AUMONT, J. El cine y la puesta en escena. Buenos Aires: Colihue, 2013. 
 
BELTING, H. Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz Editores, 2007.  
 
BUTLER, J. Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 
Buenos Aires: Paidós, 2002. 
  

141



DE LAURENTIS, T. Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. Londres: 
Macmillan Press, 1989. 34p. Disponible en: https://www.caladona.org/grups/uploads/2012/ 
01/teconologias-del-genero-teresa-de-lauretis.pdf. Acceso en: 01 de mar. de 2021.  
 
ECO, U. Innovation et Répétition: entre esthétique moderne et post-moderne. Réseaux: 
Communication, Technologie et Société, v. 114, n. 68, p. 9-26, 1994. 
 
GARAÑO, Santiago y WERNER, Pertot: Detenidos-aparecidos: presas y presos políticos desde 
Trelew a la dictadura. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2007.  
 
GUBERN, R. Estereotipos femeninos en la cultura de la imagen contemporánea. Anàlisi, n. 9, 
p.33-40, 1984. 
 
HALL, Stuart. El trabajo de la representación. In: RESTREPO, E.; WALSH, C.; VICH, V. (org.). Sin 
garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Lima: Envión Editores, 2010. 
 
MULVEY, L. Placer visual y cine narrativo. In: WALLIS, B. Arte después de la modernidade. 
Madrid: Akal, 2001. 
 
RANCIERE, J. El reparto de lo sensible: estética y política, Buenos Aires: Prometeo Libros, 
2014.  
 
SEGARRA, M. I. Poéticas y Políticas del deseo. BOU, N.; SEGARRA, M. Políticas del deseo: 
literatura y cine. Barcelona: Icaria, 2007. p. 9-34. 
 
SEGATO, R. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Territorio, 
soberanía y crímenes de segundo estado. Buenos Aires: Tinta Limón, Buenos Aires, 2013. 
 
SEGATO, R. En busca de un léxico para teorizar la experiencia territorial contemporánea. In: 
Herrera-Gómez, D.; Piazzini-Suárez, C. (org.) (Des)territorialidades y (No)lugares: procesos 
de configuración y transformación del espacio social. Medellín: La Carreta Ediciones, 2006. 

142



 

REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O CAMPO JORNALÍSTICO: A CIDADANIA COMO 
UM ELEMENTO EPISTEMOLÓGICO PARA O ENSINO NA ÁREA 

 
 

Mayara Jordana Sousa Santana1 
Ângela Teixeira de Moraes2 

 
 

RESUMO 
 
Este artigo apresenta como tema as discussões teóricas a respeito do campo epistemológico do 
Jornalismo com ênfase no ensino do curso. Atendo-se ao atual ensino do Jornalismo no Brasil e às 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso como objetos de estudo, o objetivo deste artigo é 
problematizar as epistemologias do Jornalismo no âmbito do ensino da área, a partir da vigência das 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais que foram instituídas por meio da Resolução nº 1, de 27 de 
setembro de 2013, pelo Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior do 
Ministério da Educação. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais reorientaram os projetos 
pedagógicos e os currículos do Bacharelado em Jornalismo nas Instituições de Ensino Superior no 
Brasil, tanto públicas quanto privadas, em nome de uma especificidade para a formação acadêmica 
na área. Neste artigo, serão apresentadas referências teóricas de autores que discorrem sobre o 
campo dos estudos de Jornalismo, principalmente sobre o conhecimento específico e as 
epistemologias da área jornalística. Também é discutida a relação entre a cidadania e o atual ensino 
de Jornalismo no Brasil de acordo com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso. Dentre as 
considerações finais deste estudo, apresentam-se reflexões sobre a carência e a necessidade do 
desenvolvimento de mais pesquisas sobre as epistemologias do Jornalismo, especialmente como 
foco no ensino da área. A cidadania para o curso de Jornalismo é preliminarmente refletida neste 
artigo como um possível elemento epistemológico que foi curricularizado no atual ensino de 
Jornalismo no Brasil mediante a instituição das novas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Bacharelado em Jornalismo. A cidadania, vista como um possível elemento epistemológico para o 
ensino de Jornalismo no Brasil, pode ser capaz de aliar o idealismo e o discurso legitimador às 
práticas profissionais alicerçadas nos campos acadêmico e epistemológicos do ensino e formação em 
Jornalismo no Brasil.  
 
Palavras-chave: Cidadania; Jornalismo; Epistemologias; Ensino de Jornalismo.  
 

ABSTRACT  
 

This article presents as the theme the theoretical discussions about the epistemological field of 
Journalism with an emphasis on the course in Brazil. In response to the current Journalism 
undergraduation degree and the new National Curriculum Guidelines of the course as objects of 
study, the objective of this article is to problematize the epistemologies of Journalism in the scope of 
Journalism education, from the validity of the new National Curriculum Guidelines that were 
instituted through Resolution nº. 1 of September 27, 2013, by the National Council of Education and 
Chamber of Higher Education of the Ministry of Education. The new National Curriculum Guidelines 
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reoriented the pedagogical projects and curricula in the Journalism course on Higher Education 
Institutions in Brazil, both public and private, in the name of specificity for the area. In this article, 
theoretical references of authors who discuss the field of Journalism studies will be presented, 
mainly on the specific knowledge and epistemologies of the Journalism. The relationship between 
citizenship and the Journalism undergraduation degree in Brazil is also discussed by the new National 
Curriculum Guidelines of the course. Among the final considerations of this study, reflections are 
presented on the lack and the need for the development of more research on the epistemologies of 
Journalism, especially as a focus on the educational area. Citizenship for the Journalism course is 
preliminarily reflected in this article as a possible epistemological element that was circularized in the 
current Journalism undergraduation degree in Brazil through the establishment of the new National 
Curriculum Guidelines. Citizenship, seen as a possible epistemological element for Journalism 
undergraduation degree in Brazil, may be able to combine idealism and legitimizing discourse with 
professional practices based on the academic and epistemological fields of Journalism education in 
Brazil. 

 
Keywords: Citizenship; Journalism; Epistemologies; Journalism Education. 
 

INTRODUÇÃO 

  

O ensino de Jornalismo modificou-se no meio acadêmico brasileiro com a separação 

do bacharelado em Jornalismo dentre as demais habilitações da área de Comunicação Social, 

a partir da implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso, que 

foram instituídas por meio da Resolução CNE/CES nº 1, de 27 de setembro de 2013 (BRASIL, 

2013), pelo Ministério da Educação (MEC), para os cursos da área, tanto em instituições de 

ensino públicas quanto privadas no Brasil. Essa modificação no ensino em Jornalismo, mais 

do que se constituir apenas como um aspecto referente à legislação educacional, teve como 

um dos objetivos principais a defesa em nome de uma especificidade acadêmica do campo 

jornalístico enquanto área de conhecimento própria no contexto científico brasileiro. Na 

história de constituição do campo acadêmico da área de Comunicação Social no Brasil, a 

oferta do curso superior em Jornalismo foi pioneira, desde os anos de 1940, dentre o ensino 

correspondente às demais habilitações profissionais que compõem atualmente o curso de 

Comunicação Social (MOURA, 2002).  

A formação na área de Jornalismo no país inicia, sem direcionamentos ou um 

currículo mínimo, com o primeiro curso oferecido em 1947 pela Faculdade Cásper Líbero, 

em São Paulo, e depois, em 1948, com o curso ofertado, no Rio de Janeiro, pela 

Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posteriormente à 

criação dos primeiros cursos, o ensino de Jornalismo passou a ser regulamentado por meio 
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de legislações educacionais instituídas pelo Ministério da Educação (MEC), o qual implantou 

cinco currículos mínimos entre meados dos anos de 1960 até o final dos anos de 1990.  

O estudo de Moura (2002, p. 82) sobre o curso de Comunicação Social no Brasil 

aponta a legislação educacional da área como um objeto que interfere no ensino e também 

na formação proposta para os profissionais egressos, por meio de orientações sobre 

conteúdos e práticas a serem ensinados, além de expressar as características e 

competências almejadas para os comunicadores graduados. A partir de 1969, com o 

estabelecimento do terceiro currículo mínimo no ensino de Comunicação Social no país, o 

curso de Jornalismo deixou de ser ofertado como uma graduação específica e passou a ser 

uma habilitação dentre o bacharelado em Comunicação Social, seguindo esse modelo até o 

início dos anos 2000 com a implantação das primeiras diretrizes curriculares nacionais da 

área de Comunicação Social (MOURA, 2002). 

Uma reconfiguração no ensino da área do Jornalismo no Brasil somente viria a 

ocorrer no início do século XXI, mediante a implantação das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Bacharelado em Jornalismo (BRASIL, 2013) pelo MEC, que determinou a 

retomada da oferta da graduação específica em Jornalismo. As novas DCNs do curso tratam-

se de exemplo atual que manifestam o anseio do campo social3 jornalístico e de alguns 

pesquisadores em estabelecer e distinguir os estudos de Jornalismo do campo científico da 

Comunicação, principalmente aqueles que fizeram parte da Comissão de Especialistas em 

Jornalismo instituída pelo MEC que propôs e elaborou as novas diretrizes curriculares do 

curso. Essa polarização é expressa, por exemplo, em trecho do relatório da referida 

Comissão: 

No relatório da Comissão de Especialistas, instituída pelo MEC, pode-se ler que: “A 
imposição do Curso de Comunicação Social de modelo único, em substituição ao 
Curso de Jornalismo, teve conseqüências prejudiciais para a formação universitária 
da profissão. Ocorre o desaparecimento de conteúdos fundamentais, como Teoria, 
Ética, Deontologia e História do Jornalismo, ou sua dissolução em conteúdos gerais 
da Comunicação, que não respondem às questões particulares suscitadas pela 
prática profissional”. E mais adiante, afirma-se que as discussões teóricas 
ganharam “crescente autonomia em relação às práticas da comunicação, na 
direção de se tornar uma disciplina estritamente crítica, da área das Ciências 
Humanas, e não mais da área das Ciências Aplicadas. Em conseqüência, passou a 
não [se] reconhecer legitimidade no estudo voltado ao exercício profissional, 

                                                 
3  O conceito de campo, neste artigo, fundamenta-se na noção sociológica delineada por Pierre Bourdieu. 
Conforme explica Marcondes Filho (2014) no Dicionário da Comunicação, compreende-se o campo social 
como: “[...] um espaço historicamente condicionado [...]. Em todo campo há uma disputa entre os agentes pelo 
direito à legitimidade. Essa legitimidade pressupõe não só o direito de falar, mas também de determinar o que 
é legítimo de ser falado.” (MARCONDES FILHO, 2014, p.128). 
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desprestigiando a prática, ridicularizando os seus valores e se isolando do mundo 
do jornalismo.” (BRASIL, 2013, p. 3-4). 

É segundo esse contexto de (re)estabelecimento da oferta do curso de bacharelado 

em Jornalismo no Ensino Superior brasileiro que este estudo visa problematizar o ensino de 

Jornalismo no Brasil e as epistemologias da área, principalmente a partir da implantação das 

novas DCNs do curso. Principalmente, o referido estudo atém-se ao atual ensino de 

Jornalismo no Brasil a partir da vigência das novas DCNs do curso (BRASIL, 2013) e a 

curricularização da cidadania que o documento estreia para o debate epistemológico do 

ensino.   

Nesse sentido, a hipótese, concernente à pesquisa de doutorado a ser desenvolvida, 

é a de que a modificação no curso de Jornalismo no Brasil no início deste século XXI não se 

reduz somente à alteração da legislação educacional no ensino, mas especialmente se 

constitui enquanto um fator basilar que reorienta o debate epistemológico concernente a 

uma intencionalidade almejada pelo campo jornalístico em se legitimar cientificamente na 

academia.  

Conforme o intuito de refletir teoricamente sobre o campo epistemológico do 

Jornalismo, neste artigo apresentam-se algumas discussões teóricas sobre o campo e 

algumas perspectivas díspares sobre a especificidade do conhecimento jornalístico e as 

contribuições de autores que asseveram a necessidade de epistemologias próprias da área. 

Posteriormente, discutem-se as epistemologias do Jornalismo e os estudos que 

problematizam a carência de mais pesquisas sobre essa temática. Apresenta-se também a 

tese da pesquisa de doutorado, em andamento, que visa refletir sobre o atual ensino de 

Jornalismo no Brasil e a cidadania como um possível elemento epistemológico 

institucionalizado pelas novas DCNs do curso. 

 

DEFESAS E OPOSIÇÕES SOBRE A ESPECIFICIDADE DO CAMPO DE CONHECIMENTO 

JORNALÍSTICO 

 

As epistemologias do campo científico do Jornalismo são objetos de estudos no Brasil 

e especificamente as novas DCNs da graduação em Jornalismo (BRASIL, 2013) já foram 

investigadas por alguns pesquisadores da área como um relevante corpus para os estudos 

sobre o campo de conhecimento jornalístico. A respeito das DCNs, Meditsch (2015) 
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considera a instituição das novas diretrizes do curso de Jornalismo no Brasil como uma 

conquista para área: 

[...] Neste sentido, tenho enfatizado a aplicação das diretrizes como uma 
oportunidade histórica de superar a dicotomia entre teoria e prática em nossos 
cursos, uma vez que a norma aprovada no CNE acaba com a ambiguidade entre 
formar para a prática do jornalismo e formar para a área acadêmica da 
comunicação, definindo objetivos bem claros e coerentes neste sentido. Ao 
contrário do que afirmam alguns críticos das novas diretrizes (de Jornalismo, RP, 
Cinema e Audiovisual, etc.), isso não significa um rompimento com a área maior da 
Comunicação, mas o seu revigoramento com ciência aplicada, com a retomada do 
vínculo com as profissões que lhe deram origem e justificam a sua existência. 
(MEDITSCH, 2015, p. 74).  

 

As novas DCNs do curso de Jornalismo podem ser investigadas segundo uma 

perspectiva de analisá-las como uma legislação educacional que buscar consolidar um 

conhecimento próprio para o campo acadêmico jornalístico. A respeito do Jornalismo como 

forma de conhecimento, autores estrangeiros (GROTH, 2011; PARK, 1970) e brasileiros 

(MEDITSCH, 1997; GENRO FILHO, 1987) já desenvolveram pesquisas sobre o Jornalismo 

como um campo de conhecimento próprio.  

Nos estudos efetivados no Brasil, foco deste artigo, Meditsch (1997) contesta as 

apreensões que colocam o Jornalismo como uma Ciência mal feita e aponta a área como 

uma forma de conhecimento sobre a realidade. Ele defende uma cientificidade no modo 

como o Jornalismo produz seu próprio saber, bem como reproduz os saberes de outros 

campos do conhecimento. 

[...] o Jornalismo não revela mal nem revela menos a realidade do que a ciência: ele 
simplesmente revela diferente. Além desta maneira distinta de produzir 
conhecimento, o jornalismo também tem uma maneira diferenciada de o 
reproduzir, vinculada à função de comunicação que lhe é inerente. O Jornalismo 
não apenas reproduz o conhecimento que ele próprio produz, reproduz também o 
conhecimento produzido por outras instituições sociais. (MEDITSCH, 1997, p. 3). 

 

Meditsch (1997, p. 7) defende que o Jornalismo opera no “[...] campo lógico da 

realidade”. Nisso, decorre tanto sua fragilidade teórica e metodológica “[...] enquanto 

método analítico e demonstrativo, uma vez que não pode se descolar de noções pré-teóricas 

para representar a realidade [...]” quanto sua força como forma de conhecimento associada 

às apreensões do senso comum, porque suas “[...] noções pré-teóricas orientam o princípio 

de realidade de seu público, nele incluídos cientistas e filósofos quando retornam à vida 

cotidiana vindos de seus campos finitos de significação”. Ao mesmo tempo em que Meditsch 
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(1997) afirma que o Jornalismo necessita ser considerado para além de um meio de 

comunicação com objetivo de conquistar seu rigor teórico, observa-se que o autor 

reconhece as debilidades epistemológicas e teóricas da área.  

Ao não fornecer, ao meio profissional a que está vinculada, as teorias de que este 
necessita para afirmar a sua especificidade e relevância, a área acadêmica do 
Jornalismo ou da Comunicação (qualquer que seja o ângulo com que seja 
observada neste sentido) também expõe fragilidades no processo de sua própria 
legitimação (sua dificuldade de ultrapassar o nível de quase-disciplina). (MEDITSCH, 
2010, p. 147). 

 

Sodré (2010), por sua vez, discorre sobre a natureza comunicacional do Jornalismo 

como um campo de pesquisa. O autor critica a predominância da abordagem instrumental 

que reduz as explicações sobre os estudos de Jornalismo conforme o paradigma 

informacional de transferência de informações. Isso seria, portanto, umas das prováveis 

apreensões que movem alguns pesquisadores a acreditarem que o Jornalismo, suas práticas 

e seus produtos são objetos mais fáceis de serem apreendidos teórico e conceitualmente, na 

perspectiva do autor. 

 

Daí, o tropismo de alguns, em geral antigos profissionais de imprensa tornados 
professores, na direção do jornalismo entendido como um porto mais seguro, 
como um ancoradouro cognitivo capaz de resistir às flutuações da maré digital. 
Tenta-se então fazer do jornalismo um campo à parte. Surge daí uma espécie de 
“dogmatismo liberal”, em que todo o aparato da crítica aparece contaminado pelo 
espectro dogmático. E dogma, todos nós sabemos, é uma idéia calcada 
diretamente na crença, é um princípio absoluto que assume o posto de verdade 
indiscutível. (SODRÉ, 2010, p. 10). 

 

A crítica feita por Sodré (2010) a respeito da segregação do Jornalismo da área de 

Comunicação na academia funda-se numa apreensão do campo científico jornalístico 

enquanto uma velha prática “logotécnica”. Uma lógica tecnicista que busca sustentar teorias 

próprias do Jornalismo a partir de saberes fundamentados estritamente nas observações 

empíricas dos discursos e das práticas que envolvem os produtos jornalísticos, os 

profissionais e as instituições da imprensa, bem como a lógica e os métodos que envolvem 

as rotinas produtivas do campo. 

No âmbito do ensino, Sodré também realizou uma crítica à instituição das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Jornalismo em um ensaio para Revista 

Cult (2014, p. 28) de título: Coisa absurda, senão grave. No ensaio, Sodré (2014) evidencia a 
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questão de que, também nas defesas epistemológicas do campo jornalístico na academia, 

incidem as relações e estruturas de poder e corporativas existentes tanto no campo da 

Comunicação quanto no do Jornalismo.  

Para Sodré (2010), o Jornalismo define-se como uma narrativa intrinsicamente 

relacionada à retórica persuasiva, às mutações socioculturais ocasionadas pela midiatização 

e especialmente distingue-se por ser epistemologicamente caracterizado pela 

temporalidade. Porém, ele considera que o campo jornalístico é uma narrativa da atualidade 

que não consegue se separar da ideologia que o constitui e nem da “[...] superestrutura 

produzida pelo jornalismo comercial/industrial como gerador da narrativa da sociedade 

atual [...]” (SODRÉ, 2010, p. 12).  

Já nas defesas sobre epistemologias próprias para o Jornalismo, Meditsch (1997) 

também aponta as influências das relações de poder que permeiam o campo acadêmico e 

considera que isso gera tensionamentos perceptíveis nos discursos entre os campos de 

conhecimento: “[...] argumentos validados num campo do saber poderão ser considerados 

absurdos em outro”. (MEDITSCH, 1997, p. 4). Portanto, nas discussões sobre os campos de 

conhecimento, a exemplo da Comunicação e do Jornalismo, as pretensões políticas entre 

grupos de pesquisadores também precisam ser consideradas nas discussões. 

Sobre essas dispersões políticas a respeito da cientificidade do campo jornalístico, De 

Oliveira (2020) retomou, em artigo, os posicionamentos favoráveis das entidades 

acadêmicas no debate sobre a separação do Jornalismo do área da Comunicação. Em 2009, a 

Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ) e a Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Jornalismo (SBPJor) emitiram documento favorável à elaboração das novas DCNs do curso 

de Jornalismo,  em contraponto ao documento público emitido pela Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) que também fez circular um 

documento público contrário ao texto elaborado pela Comissão de Especialistas em 

Jornalismo sobre as novas diretrizes do bacharelado da área.  

Meditsch (1997) considera a segregação entre as áreas de conhecimento, a exemplo 

do Jornalismo e da Comunicação Social, como uma relação institucionalizada na academia: 

“A questão dos auditórios, assim como a dos campos lógicos, estabelece diferenças entre o 

modo de conhecimento das ciências e do Jornalismo”. (MEDITSCH, 1997, p. 7).  Sodré (2014, 

p. 47), por sua vez, acrescenta que esses embates na academia fazem com que docentes 

protejam “[...] administrativamente o seu objeto teórico não apenas com a justificativa da 
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especificidade disciplinar, mas também com vistas à repartição das verbas públicas de 

fomento ou à competitividade no mercado das encomendas de análises e pesquisas.”. 

Contudo, ao creditar ao Jornalismo um campo de conhecimento próprio, Meditsch 

(1997) fundamenta sua apreensão sobre uma noção de universalidade que não se resume à 

observação dessa característica apenas nos produtos e enunciados jornalísticos, a exemplo 

do que foi feito por Groth (2011) em uma Ciência dos Jornais ao analisar a notícia. Meditsch 

(1997) explica a universalidade científica do Jornalismo segundo o âmbito acadêmico e suas 

redes institucionais.  

Ele discute a universidade de um conhecimento com o objetivo de referendar o 

campo acadêmico jornalístico como um ideal que se valida a partir de saberes 

compartilhados entre os pares da área, o que faz com que um campo científico, assim como 

o do Jornalismo, seja considerado (ou se intitule) legítimo a partir da linguagem própria que 

circula “[...] entre os dialetos das diversas especialidades” (MEDITSCH, 1997, p. 7). Essa 

segregação entre os campos de conhecimentos consequentemente cria uma 

“incomunicação crescente” que existe no meio universitário entre as mais diversas áreas do 

saber. 

Meditsch (1997), ao singularizar a universalidade do campo de conhecimento de 

Jornalismo na academia, acaba fundamentando sua defesa numa noção comunicacional de 

circularidade de saberes: “O auditório universal que idealmente persegue refere-se a uma 

outra rede de circulação de conhecimento, constituída pela comunicação para devolver à 

realidade a sua transparência coletiva” (MEDITSCH, 1997, p. 7-8). Observa-se, portanto, que 

essa defesa sobre o campo jornalístico, justificada pelo autor, baseia-se também na 

compreensão do Jornalismo como um dos campos sociais que permite a circulação de 

processos comunicacionais em sociedade. “Ao se deixar de considerar o jornalismo apenas 

como um meio de comunicação para considerá-lo como um meio de conhecimento, estará 

se dando um passo no sentido de aumentar a exigência sobre os seus conteúdos” 

(MEDITSCH, 1997, p. 7).   

A partir das discussões teóricas sobre o Jornalismo aqui apresentadas, sem a 

pretensão de esgotar o debate sobre este tema neste artigo, visa-se discutir as 

epistemologias do Jornalismo, especialmente com foco no ensino da área. Para tanto, com 

ênfase na análise das novas DCNs do bacharelado em Jornalismo no Brasil, busca-se 

desenvolver uma pesquisa que relacione a cidadania como um possível elemento 
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epistemológico do ensino a partir da instituição das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) do curso. 

Isso porque, mesmo como saliência dentro da grande área da Comunicação Social, e 

mesmo como campo que se autodenomina autônomo na área de conhecimento, há um 

consenso de que as teorias democráticas e a cidadania determinam uma ética profissional e 

uma maneira de enxergar os processos comunicacionais. Dito de outro modo, o Jornalismo, 

independente da maneira como os acadêmicos o concebem, prescinde de epistemologias 

que embora se fundamentem, nos estudos comunicacionais, sociológicos e da linguagem, 

guardam consigo uma preocupação deontológica fortemente ancorada naquilo que o torna 

defensável socialmente e possibilitam suas condições de existência enquanto prática e 

enquanto saber: o interesse público, a dialogicidade, a independência, o pluralismo e a 

defesa dos direitos humanos. 

 

A CIDADANIA E O ENSINO DE JORNALISMO NO BRASIL SEGUNDO PERSPECTIVAS 

EPISTEMOLÓGICAS 

 

De acordo com o texto das novas DCNs do bacharelado em Jornalismo (BRASIL, 

2013), é possível apreender as competências e intencionalidades almejadas para a formação 

de jornalistas por meio do ensino.  Dentre essas, a cidadania e as expressões derivadas da 

palavra, como cidadã, cidadãos, também são observáveis no texto das novas diretrizes 

curriculares do curso. 

Segundo artigo de Santana e Moraes (2020, p. 88) sobre esse tema, a cidadania é 

mencionada na Resolução das novas DCNs do bacharelado em Jornalismo no perfil do 

egresso, por exemplo, que tem por objetivo que o concluinte do curso seja um agente da 

cidadania, bem como esse termo também aparece explicitamente como um alvo nas 

competências gerais, competências cognitivas, dentre os objetivos do eixo de 

fundamentação humanística e nos critérios de avaliação do curso no sistema de avaliação 

institucional. Mas, primeiramente é preciso se ater ao que é a cidadania sob a visão do 

Jornalismo?   

A cidadania é um conceito polissêmico que foi tratado sócio-historicamente pela 

primeira vez pelo sociólogo Marshall (1967) enquanto direitos de cidadania, que foram 

reivindicados pela burguesia a partir do século XVII até o século XIX na Inglaterra. Os direitos 
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de cidadania são resultantes, segundo o autor, de uma sequência ordenada de três 

dimensões: a conquista dos direitos civis, direitos políticos e sociais, além da tutela dessas 

garantias pelo Estado ou nação.  

Ainda sobre as concepções de cidadania, encontram-se também diversas elaborações 

teóricas associados à ideia e sensação de pertencimento a comunidade, nação ou Estado 

(CORTINA, 2005), a noção de cidadania ligada ao consumo (CANCLINI, 1995), a cidadania 

enquanto uma ausência ou carência de direitos civis, políticos e sociais, o que leva à 

subcidadania ( SOUZA, 2003), bem como também encontra-se uma noção de uma cidadania 

comunicacional (MORAES; SIGNATES, 2016). Desse modo, não há um único conceito de 

cidadania, mas sim expressões, perspectivas e/ou noções que reúnem teorias da cidadania. 

 Em virtude da multiplicidade conceitual, a cidadania também assume perspectivas e 

noções para o Jornalismo, por exemplo. A apropriação da cidadania pela área jornalística 

representa um idealismo e fundamenta o discurso institucionalizado do exercício 

profissional, conforme se constata, por exemplo, no Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, que dispõe: “Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base 

o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu o direito de informar, de 

ser informado e de ter acesso à informação” (FENAJ, 2007, p. 1).  

Esse mesmo discurso legitimador de associação entre a prática jornalística e a 

cidadania é observável também nas justificativas de atuação dos profissionais jornalistas no 

Brasil, na função social dos meios jornalísticos e nas defesas em relação à importância da 

imprensa feitas por associações, sindicatos e entidades ligadas ao exercício jornalístico no 

Brasil, como a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj). Moraes (2011), a partir de 

Charaudeau (2010), explica o discurso institucionalizado do jornalismo: 

O jornalismo, como todas as instituições sociais, possui um discurso cujo propósito 
é o de afirmar sua legitimidade. Esse discurso promove engajamento existencial 
(permite que um campo exista), oferecendo motivações, explicações e razões de 
ser, ordenando e hierarquizando os valores adotados pela comunidade vinculada 
ao campo. (MORAES, 2011, p. 663-664). 

 

Moraes (2011) acrescenta que, apesar do discurso institucionalizado, a legitimação 

do Jornalismo precisa ser recorrentemente reforçada. A autora discorre também sobre a 

lealdade dos jornalistas com os cidadãos, sendo uma “[...] expectativa de que, apesar de 
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trabalharem para uma empresa, os jornalistas têm uma obrigação social com a defesa dos 

direitos políticos, civis e sociais celebrados pela sociedade.” (MORAES, 2011, p. 668). 

Se dentre as práticas jornalísticas, a afirmação de uma associação entre a cidadania e 

o Jornalismo é recorrente; no âmbito do ensino da área, também se observa essa interface 

como um discurso institucionalizado que corrobora a legitimidade de uma formação 

humanística orientada também para a cidadania.  

Moraes Júnior (2006), que investigou a cidadania no ensino de Jornalismo 

especificamente com referência no curso de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo, afirma que a formação do jornalista para a cidadania não se 

encontra apenas no currículo, mas especialmente nas experiências práticas e acadêmicas.  

Não obstante a formação curricular do jornalista seja extremamente importante 
para a apreensão do conceito de cidadania por fundamentá-lo teoricamente, esta 
pesquisa apontou que são cidadãos e espaços cidadãos que formam, de fato, 
cidadãos. Um currículo, um professor e uma prática laboratorial que não abrem o 
aluno para o diálogo com as diferenças e a realização das suas potencialidades 
dificilmente conseguem formar um jornalista comprometido com os direitos 
humanos, como a democracia, com ética e com a responsabilidade social da 
profissão. (MORAES JÚNIOR, 2006, p. 13). 

 

Contudo, essa defesa de que as práticas que permitem o exercício da cidadania nos 

e/ou por meio dos espaços educacionais no ensino de Jornalismo são mais relevantes e que 

os currículos ajudam na fundamentação teórica desse conceito acaba por polarizar, mais 

uma vez, as recorrentes discussões travadas no campo do Jornalismo entre teoria versus 

prática. Este artigo, por sua vez, problematiza que a inclusão da cidadania nos currículos dos 

cursos de Jornalismo precisa também incorporar a apreensão de que esse conceito possa se 

consolidar como um dos elementos das epistemologias do Jornalismo que contribui para a 

legitimação desse campo de saber a partir da instituição das novas DCNs. A respeito disso, 

Tambosi (2003) corrobora essa apreensão: 

Preliminarmente, deve-se reconhecer que bastante clareza se tem hoje em relação 
às técnicas específicas do trabalho jornalístico, mas o mesmo não pode ser dito 
quanto ao tratamento dado pelas teorias do jornalismo e da comunicação ao 
esclarecimento de conceitos que são tão cruciais para o seu campo quanto para a 
filosofia e as ciências. (TAMBOSI, 2003, p. 41). 

 

As epistemologias do Jornalismo ainda carecem de mais investigações, mesmo que 

alguns elementos como os conceitos de objetividade, verdade e fato já estejam 
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consolidados. Tambosi (2003) reforça que grande parte dos estudos “[...] ao invés de 

enfrentar filosoficamente conceitos que se imbricam [...] procura deles se desvencilhar sem 

argumentações e justificações consistentes. A posição aqui sustentada, ao contrário, [...] são 

elementos indispensáveis à construção de uma epistemologia do jornalismo.” (TAMBOSI, 

2003, p. 42). 

Silva (2009) discute, em seu artigo, sobre as distinções entre os diferentes campos 

que constituem o Jornalismo, a saber: o campo profissional, o campo científico, o campo 

acadêmico e o campo epistêmico. Sobre esse último, a autora explica como sendo o espaço 

do conhecimento do Jornalismo: 

Campo epistêmico diz respeito a investimento conceitual, metodológico e 
teórico. Esses campos convivem no regime das intersecções. O campo 
epistêmico tem, ou deveria ter, lugar demarcado nas práticas científicas 
que se dão na ambiência acadêmica, incluindo aí o que a academia tem 
feito para além do conhecimento resultante do que entendemos 
tradicionalmente por ciência, ou seja, também no conhecimento produzido 
pelos estudos das artes e da filosofia. (SILVA, 2009, p. 199). 

 

Segundo Silva (2009, p. 200), o Jornalismo no Brasil tem avançado na sua 

institucionalização enquanto campo científico e institucional, graças às comunidades 

científicas de pesquisas na área, como a Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Jornalismo – SBPJor, as revistas acadêmicas, linhas de pesquisa e pós-graduações específicas 

no sentido da disciplinarização do conhecimento jornalístico. Porém, adverte que “[...] há 

um afastamento de qualquer abordagem epistemológica – que é fundamental quando se 

pretende pensar a Teoria do Jornalismo ou o Campo Jornalístico.” (SILVA, 2009, p. 200). 

A respeito das epistemologias do Jornalismo, especificamente no âmbito do ensino 

da área, a tese de doutorado de Carloni (2020), que em sua pesquisa exploratória analisou 

alguns manuais e livros teóricos sobre Jornalismo e também entrevistou 33 professores da 

área sobre as percepções das bases epistemológicas, constata a ausência de uma 

epistemologia da área. 

Mesmo que diversas vezes o discurso traga a ideia de uma formação humanística e 
ética, não se apresentam em suas concepções leituras históricas ou 
epistemológicas aprofundadas, o que fragiliza a formação. Os entrevistados 
compreendem a importância de tal formação, mas parecem não se dedicar a ela de 
maneira humanística, como eles mesmos apontam, em sua formação como 
jornalistas e professores. Em vários momentos, a inquietação mais marcante nas 
respostas envolve a adaptação ao uso das tecnologias para manter o Jornalismo 
vivo, e não na construção de uma epistemologia própria, mesmo comparecendo 
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em várias respostas uma incipiente epistemologia e a necessidade de mais teoria, 
ética e formação humanística. Isso mostra um olhar importante da área para a 
necessidade de leitura teórica, mas uma dificuldade em aliar teoria e técnica. 
(CARLONI, 2020, p. 186). 

 

Resta acrescentar que a abordagem epistemológica ligada às questões da cidadania 

implica uma imersão filosófica e histórica que, longe do tangenciamento positivista 

científico, estrutura um saber forte que molda as práticas profissionais e a sistematização do 

conhecimento sobre o Jornalismo, justificando o seu estudo. Se expandirmos nossa 

compreensão daquilo que deve compor a formação em Jornalismo a partir de uma 

abordagem humana, e não estritamente a uma teoria universal que o explique, a cidadania 

se justifica enquanto conhecimento legítimo e socialmente necessário. 

 
 

CONCLUSÃO 

 

As considerações dos resultados da pesquisa de Carloni (2020) incentivam e reforçam 

a necessidade do desenvolvimento das epistemologias do Jornalismo com investigações 

orientadas para o ensino da área. Silva (2009), por sua vez, aponta alguns desafios para as 

pesquisas epistemológicas do Jornalismo. Para a autora, dentre as problemáticas que 

dissipam os estudos de buscarem efetivamente o enfrentamento das epistemologias do 

Jornalismo centra-se na redução da cientificidade do campo à observação do empirismo 

descritivo das práticas jornalísticas. Desse modo, “[...] define-se a atuação técnica 

profissional e os processos e produtos da rotina jornalística como locus único da teoria, que 

brotaria da prática”. (SILVA, 2009, p. 202). 

Outro aspecto apontado pela autora que não contribui para o desenvolvimento 

epistemológico do Jornalismo é sustentar-se “[...] na análise histórica de suas instituições 

(associações, revistas científicas, programas de pós-graduação, linhas de pesquisa, produção 

em congressos)” (SILVA, 2009, p. 203). Ela acrescenta ainda que os livros de Teorias de 

Jornalismo tampouco contribuem para o campo, pois “[...] não garantem um denominador 

comum de teorias para a área, não discutem as filiações dessas teorias jornalísticas dentro 

do campo da Comunicação ou influências que recebem de outros campos teóricos”. (SILVA, 

2009, p. 206).  
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Trabalhar para a constituição do Campo do Jornalismo demandaria, ao mesmo 
tempo, mais pesquisa epistemológica, investigando como se consolidam e se 
superam os conceitos e as teorias, e mais apuro metodológico e acuidade teórica 
nas pesquisas particulares, principalmente nas de opção empírica, cujo esforço 
descritivo costuma esgotar-se em si mesmo – geralmente por tratar a 
materialidade empírica como o próprio objeto da pesquisa, cuja escolha é 
individual, mas que sabemos ser também este construído teoricamente e, por isso, 
deveria ser tomado como uma das manifestações do objeto de estudo do campo. 
(SILVA, 2009, p. 206). 

A partir das discussões expostas anteriormente, reforça-se que muitos estudos ainda 

precisam ser desenvolvidos para contribuição do campo epistemológico do Jornalismo. 

Nesse debate, é preciso considerar que elementos epistemológicos da área consolidados 

historicamente, como a objetividade, a imparcialidade e a Teoria da Notícia como forma de 

conhecimento, precisam ser atualizados de acordo com os desafios do atual cenário do 

Jornalismo. Questiona-se se as epistemologias de outrora do Jornalismo de referência ainda 

gozam de legitimidade para referendar o campo? Especialmente se forem atentadas as 

novas práticas de se exercer o Jornalismo, principalmente no meio digital. 

Embora a pesquisa sobre temas relacionados à epistemologia tenha aumentado 
nos últimos anos, ainda há muito a ser investigado sobre como a aceleração e a 
mudança de temporalidades no ciclo de notícias, as formas emergentes de 
jornalismo de dados e jornalismo automatizado afetam as epistemologias - as 
formas de conhecimento, as normas e práticas de produção de conhecimento, as 
reivindicações de conhecimento articuladas e os padrões de justificação - em vários 
contextos do jornalismo noticioso contemporâneo. (EKSTRÖM; WESTLUND, 2019, 
p. 21, tradução nossa). 

 

Para tanto, vislumbra-se o desenvolvimento de uma tese sobre as epistemologias do 

Jornalismo no âmbito do ensino, de acordo com a formação proposta pelas novas DCNs do 

curso no Brasil. A análise das novas diretrizes no Brasil, enquanto objeto de pesquisa, 

permite o desenvolvimento de um estudo teórico aprofundado que pode envolver o debate 

epistemológico do campo do Jornalismo. 

O que essa reflexão preliminar indica é que a cidadania enquanto tema recorrente 

nas DCNs exige um refinamento na discussão sobre saber e conhecimento, episteme e 

epistemologia, ciência e filosofia. Saber o lugar da cidadania no conjunto formador do 

jornalista exige uma superação das abordagens positivistas, mas prescinde de uma discussão 

ética profunda que ainda se encontra na superfície. Apoia-se em um discurso, mas carece de 

investigações empíricas que o sustente. 
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RESUMO 
 

Este artigo tem por objetivo apresentar o cenário da radiodifusão sonora em Frequência Modulada 
(FM) de Mato Grosso do Sul subsidiado na perspectiva metodológica da cartografia. Neste 
levantamento, identificamos mais de 170 emissoras operando em 74 dos 79 municípios. No intuito 
de entender a configuração das emissoras comerciais, alicerçamos a pesquisa no referencial teórico 
proposto por Barbosa Filho (2009) de Gêneros Radiofônicos e jornalismo de proximidade sob a ótica 
de Camponez (2002). A partir da análise e categorização da programação, observou-se um cenário de 
heterogeneidade onde os gêneros jornalísticos, de entretenimento e propagandístico se mesclam na 
maioria das emissoras comerciais, resultando numa programação híbrida, e um percentual 
significativo de rádios que retransmitem programas a partir de geradoras de conteúdo em rede de 
âmbitos regional e nacional. 
 
Palavras-chave: cartografia; rádios; FMs comerciais; gêneros radiofônicos; 
 

ABSTRACT  
 

This article aims to present the scenery of radio broadcasting in Modulated Frequency (FM) of Mato 
Grosso do Sul subsidized in the methodological perspective of cartography. In this survey, we 
identified more than 170 broadcasters operating in 74 of the 79 counties. In order to understand the 
configuration of commercial broadcasters, we base research on the theoretical framework proposed 
by Barbosa Filho (2009) of Radio Genres and proximity journalism from the perspective of Camponez 
(2002). From the analysis and categorization of programming, a scenery of heterogeneity was 
observed in which the journalistic, entertainment and advertising genres are mixed in most 
commercial stations, resulting in a hybrid programming, and a significant percentage of radios that 
retransmit programs from generators of networked content at regional and national levels. 
 
Keywords: cartography; radios; Commercial FMs; radio genres. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As emissoras radiofônicas estabeleceram, ao longo do tempo, uma relação de 

afetividade e confiança com a população brasileira, sobretudo nas pequenas localidades, se 

configurando como um dos principais, quando não o único, meio de comunicação em 

diversos municípios.   Na contemporaneidade, ainda que a TV e a internet tenham 

conquistado centralidade midiática e maior índice de audiência, há espaços geográficos em 

que o rádio assume o protagonismo na difusão de informação local, porém essa perspectiva 

não é unânime.  

 Em Mato Grosso do Sul, situado na região Centro-Oeste brasileira e considerado um 

estado periférico em comparação aos grandes centros urbanos, por exemplo, o rádio ainda 

ocupa um papel de relevância social sobretudo em contextos interioranos. 

 De acordo com levantamento3 do Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa, 

realizado em dezembro de 2020 em 20 municípios, incluindo a capital e 19 cidades do 

interior, o rádio é apontado pelos sul-mato-grossenses como o veículo de maior 

credibilidade com 31,97% das menções, à frente da televisão (27,41%), dos jornais impressos 

(15,82%), de sites de notícias (13,12%) e redes sociais (8,47%).  

 Os dados indicam que o meio tem importância significativa na produção de conteúdo 

informativo em âmbito local, certificado pela confiança que a população demonstrou na 

pesquisa. (DIÁRIO MS NEWS, 2020). No âmbito regional, levantamento realizado pelo Kantar 

Ibope, no mesmo ano, aponta que 79% dos entrevistados do Centro-Oeste afirmaram ser 

ouvintes de rádio com tempo médio de 4h21 minutos (KANTAR IBOPE MEDIA, 2020).  

 Além de penetração significativa junto a audiência, o rádio é inegavelmente o meio 

de maior abrangência. As emissoras de rádio locais com produção jornalística ainda são 

consideradas a de maior presença nos municípios brasileiros, correspondendo a 33,3% do 

total, ficando à frente de portais online 32,2%, de jornais impressos representados por 

24,7%, e TVs 9,5% (ATLAS DA NOTÍCIA, 2020).  

 Embora em Mato Grosso do Sul, o número de emissoras seja superior ao de 

municípios, a distribuição das estações e a programação diária nem sempre reverberam o 

                                                 
3 A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 13 de dezembro de 2020 com 1.700 entrevistados acima dos 16 anos 
nos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, 
Aquidauana, Sidrolândia, Paranaíba, Maracaju, Coxim, Amambaí, Rio Brilhante, Caarapó, Costa Rica, São 
Gabriel do Oeste, Miranda, Ivinhema e Aparecida do Taboado. A margem de erro é de 2,5%. (INSTITUTO 
RANKING, 2020). 
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cotidiano destas localidades, podendo resultar em carência de informação do âmbito local 

em que estão inseridas.  

 Considerando que as emissoras de TV possuem cada vez mais um modelo de 

programação jornalística gerado por cabeças de rede sob a lógica de cobertura de grandes 

centros urbanos do país, cabe as rádios assumirem o protagonismo na difusão de 

informações de âmbito local, a fim de auxiliar a audiência destas localidades a se 

posicionarem na tomada de decisões que afetarão a qualidade de suas vidas.  

 Em nossa pesquisa, assumimos o direito à informação não somente como 

condicionante do Estado Democrático, mas principalmente como elemento essencial no 

acionamento da cidadania. Assim, entendemos que a ausência de informação, de âmbito 

local, não só compromete a formação da opinião pública, mas fragiliza o debate acerca da 

reinvindicação dos direitos civis, sociais e no exercício dos direitos políticos naquela 

localidade.  

 A fim de compreender de que maneira está estabelecido o cenário da radiodifusão 

sonora em Mato Grosso do Sul, realizamos de forma preliminar, um mapeamento das 

emissoras comunitárias, educativas e as comerciais que operam em Frequência Modulada 

(FM) e em Amplitude Modulada (AM) na respectiva unidade federativa.  

 O levantamento está alicerçado no método da cartografia e foi realizado de 4 a 29 de 

janeiro de 2021 em fontes primárias tais como: Sistema de Radiodifusão da Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel); e bases secundárias tais como: Portal Rádios.Com e Tudo 

Rádio, sites das próprias emissoras, quando existentes; e perfis ou páginas em mídias sociais. 

Teoricamente, ancora-se na perspectiva de jornalismo de proximidade proposta por 

Camponez (2002), e a categorização das emissoras quanto à programação, se baseou na 

abordagem teórica dos gêneros Radiofônicos proposta por Barbosa Filho (2009). 

O MÉTODO DA CARTOGRAFIA 

  

 Conhecer o território que se pretende estudar empiricamente é uma das tarefas 

iniciais de investigação científica na academia. O levantamento do cenário do objeto a ser 

revelado antecede a definição da questão problema e mesmo de objetivos gerais e 

específicos da pesquisa que se propõe. 

161



 No intuito de descortinar o cenário da radiodifusão sonora no estado de Mato Grosso 

do Sul, nos apropriamos do método da cartografia originário na Geografia que embora de 

forma tímida, tem sido utilizado em estudos de Comunicação, sobretudo por membros do 

Grupo de Pesquisa de Geografias da Comunicação na Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). 

 O método da cartografia apresenta mapas que “visam a identificar superfícies, 

formas, curvas, volumes”. (ROSÁRIO, 2016, p. 176).  De acordo com Gomes et al. (2012, p. 

4), o mapa é proveniente do processo de comunicação cartográfica que “apenas exprime o 

conteúdo da realidade observada e processada na mente do cartógrafo”. 

 Na comunicação, a cartografia é definida por Rosário (2016, p. 183) como um 

percurso metodológico cujo objetivo é apresentar o mapa do objeto a ser investigado, “a 

partir do olhar atento e das percepções e observações do pesquisador, que são únicas e 

particulares”. A teórica complementa que a cartografia possibilita uma análise singular em 

relação aos objetos do campo. 

 Dentre as vantagens do método da cartografia nos estudos de Comunicação está a 

flexibilidade no caminho a ser percorrido. Como indicam Passos et al. (2010), a cartografia 

possibilita ao pesquisador que o método a ser empregado seja alterado durante o percurso 

da pesquisa, na vivência da investigação, ou seja, sem um caminho pré-estabelecido, mas 

“construído e refletido no processo”, acrescenta Rosário (2016, p. 184).  

 A pesquisadora ressalta, porém, que embora o método apresente flexibilidade, o 

rigor permanece imprescindível. “É importante perceber que isso não significa abandonar o 

método, tampouco dispensar o rigor ou tornar-se desatento ao controle de variáveis, mas 

ressignificá-lo” (ROSÁRIO, 2016, p. 179). 

 Mesmo com a flexibilidade que lhe é peculiar, o método da cartografia parte de uma 

organização preliminar do percurso da pesquisa, mesmo tendo a consciência que esse 

planejamento está sujeito a alterações. Além disso, Rosário (2016) sugere que o pesquisador 

deva estar atento a “multiplicidade” no qual o objeto está imerso.  

 A construção de uma cartografia da radiodifusão sonora de Mato Grosso do Sul, leva 

em consideração inúmeras variáveis que influem no objeto tais como elementos históricos, 

o contexto político, social, cultural e o território no qual estão inseridas as emissoras e 

principalmente a relação que estabelecemos com o que está sendo investigado. Estas 

variáveis configuram-se, na ótica de Kastrup (2008), como subjetividades e podem 
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influenciar na cartografia, embora Coca (2019), em sua concepção, ressalte que cabe ao 

pesquisador estabelecer os trajetos e os próprios critérios, o que reforça as subjetividades 

do método. 

 Com base na proposição de Deleuze e Guattari (1995), que destacam o caráter 

movente que os mapas apresentam, reconhecemos que a cartografia realizada na atualidade 

tende a reconfigurações durante as etapas da pesquisa, sobretudo em um objeto que 

constantemente se reconstrói como a Radiodifusão. Além de aberto, o mapa “é conectável 

em todas as suas dimensões, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 22).  

 A cartografia da radiodifusão sul-mato-grossense está sujeita a alterações contínuas, 

face ao recente processo de transição da migração das emissoras AMs para FM e outros 

contextos que influem na constituição desses mapas.  

 Embora, Rosário (2016) teça críticas a pesquisadores que utilizam a cartografia 

apenas na etapa do levantamento de dados, durante a fase exploratória, neste artigo, 

optamos por assumir a cartografia numa perspectiva do método somente enquanto 

levantamento, uma vez que a pesquisa encontra-se em fase inicial, e por considerarmos o 

mapa da radiodifusão inacabado e em constante mutação.  

PANORAMA GERAL DA RADIODIFUSÃO SONORA DE MATO GROSSO DO SUL 

 

 O estado de Mato Grosso do Sul integra a Região Centro-Oeste do Brasil e ocupa uma 

área equivalente a aproximadamente 358 mil KM2, se configurando na 6ª maior extensão 

geográfica do país. É formado atualmente por 79 municípios distribuídos nas 4 mesorregiões 

geográficas estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pantanal, 

Centro-Norte, Sudoeste e Leste, onde reside uma população estimada em 

2.809.394 habitantes (IBGE, 2020). 

 A partir do método da cartografia, identificamos no Sistema de Radiodifusão (SRD) da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 83 estações FMs licenciadas ou aptas a 

operar nas modalidades comerciais, educativas e públicas e 32 de baixa potência para 

operar como rádios comunitárias em caráter definitivo e 6 em caráter provisório. 

 Inicialmente, na construção do mapa da radiodifusão sonora, consideramos apenas 

as emissoras que apresentassem status de licenciada no sistema da Anatel, pois a 
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classificação corresponde a autorização para que possam de fato operar em determinada 

faixa de radiofrequência. 

 Os dados obtidos no levantamento, no entanto, não retratavam a realidade do 

cenário da radiodifusão sonora, pois identificamos que o número de estações em 

funcionamento era superior àquelas classificadas como licenciadas pelo sistema do órgão 

regulador.  

 A fim de apresentar um panorama fidedigno do cenário da radiodifusão no estado, 

realizamos o cruzamento dos dados obtidos no sistema da Anatel com dados de bases 

secundárias nos portais de rádio na internet tais como Rádios.Com.br e Tudo Rádio. Além de 

hospedarem a transmissão em tempo real da programação diária de rádios e web rádios 

brasileiras, apresentam informações básicas das emissoras, perfil de programação, e 

endereço do site institucional das respectivas estações, embora nem todas possuíssem.  

 Recorremos também as mídias sociais como fonte de pesquisa a fim de desvendar 

quais emissoras encontram-se ativas nos respectivos municípios. A facilidade propiciada 

pelos canais de mensagem instantânea na internet com dirigentes e locutores das estações, 

permitiu com que fossem atendidos os objetivos do levantamento e construído o mapa da 

radiodifusão sul-mato-grossense. 

 Quanto à finalidade, a cartografia possibilitou revelar que há sete FMs educativas em 

operação e 90 FMs com finalidade comercial, ou seja, vinculadas a sociedades e pessoas 

jurídicas. Além disso, identificamos 76 emissoras de baixa potência operando na modalidade 

comunitária e apenas quatro emissoras operando em Amplitude Modulada (AM) em Ondas 

Médias, que solicitaram a adaptação de outorga e devem migrar para FM assim que os 

trâmites forem concluídos no Ministério das Comunicações (MCom), conforme pode ser 

observado na tabela 1. 

Tabela 1: Quantitativo de Emissoras por modalidade em Mato Grosso do Sul 

Modalidade Total de Rádios 

FMs Comerciais 90 

FMs Comunitárias 76 

FMs Educativas / Públicas 7 

AMs Comerciais 4 

  Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados em fontes primárias e secundárias 
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 Sob o aspecto territorial, é possível observar que há emissoras de rádio em 74 dos 79 

municípios de Mato Grosso do Sul, conforme o Mapa 1. 

Mapa 1: Territórios Radiofônicos de Mato Grosso do Sul 
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 O Mapa 1 nos revela, preliminarmente, um território com ampla cobertura 

radiofônica. A capital Campo Grande, pelo contexto econômico, social e demográfico que 

possui, concentra o maior número de estações do estado. Ao todo são 20 emissoras 

distribuídas nas seguintes modalidades: FMs comerciais (10), FMs educativas (4), AM 

Comercial (1), FMs comunitárias (5).  

 No segundo grupo, identificamos oito municípios dentre os que possuem de quatro a 

dez emissoras: Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Aquidauana, Coxim, Ivinhema 

e Paranaíba. Interessante observar que nestes municípios, com exceção de Ivinhema e 

Coxim, há um contingente populacional acima dos 40 mil habitantes.  

 O mapa revela ainda que 35 municípios do estado possuem entre duas e três 

emissoras de rádio, o que corresponde a 44% do total, e 30 municípios, o que equivale a 38% 

do total, possuem apenas uma emissora. Um dado interessante a ser levado em 

consideração na análise, diz respeito ao número de estações comerciais neste mapeamento. 

No grupo de municípios que possuem somente uma emissora, 20% dos municípios possuem 

exclusivamente estações na modalidade comercial, ante 80% que possuem somente 

comunitárias.  

 Dentre os municípios que não possuem estação sonora estão Figueirão e Jaraguari na 

mesorregião Centro-Norte; Douradina, Jateí e Japorã na mesorregião Sudoeste do estado. 

Numa análise preliminar, podemos considerar essas localidades como desertos radiofônicos, 

uma adaptação do conceito de News Deserts, ou desertos da notícia, proposto pela 

pesquisadora norte-americana Penelope Muse Abernathy da Universidade da Carolina do 

Norte, segundo o qual pode ser definido como "uma comunidade, seja rural ou urbana, onde 

os residentes têm acesso muito limitado ao tipo de notícias e informações confiáveis e 

abrangentes que alimentam a democracia no nível de base" (ABERNATHY, 2020, p. 18, 

tradução nossa4). 

 No Brasil, o conceito tem sido adotado no mapeamento do Atlas da Notícia realizado 

desde 2017 pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) juntamente com 

Volt Data Lab. Porém, temos sido cautelosos na adoção de conceitos e definições nesta 

etapa da pesquisa. Isto porque embora o número de estações radiofônicas seja considerável 

                                                 
4 A community, either rural or urban, where residents have very limited access to the sort of credible and 
comprehensive news and information that feed democracy at the grassroots level. 
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em Mato Grosso do Sul, não é possível afirmar, nesta fase, se há, de fato, cobertura 

territorial suficiente referente ao conteúdo jornalístico local. 

 Neste trabalho, para tanto, consideramos oportuno excluir do corpus empírico de 

análise as estações comunitárias. Ainda que estejam situadas em 70 dos 79 municípios, estas 

emissoras são vinculadas a associações sem fins lucrativos, por não possuírem estrutura 

financeira sustentável, nem sempre preveem produção de conteúdo jornalístico em sua 

grade diária. Além disso, apenas 48 das 76 estações apresentam portais institucionais 

próprios na web e somente 21 oferecem informações da grade de programação. Tentamos 

buscar informações a respeito dos programas junto aos dirigentes das estações comunitárias 

através de telefones de contato disponíveis nos portais, porém obtivemos baixo retorno. 

 Diante deste cenário, permeado por dificuldade no acesso à informação de estações 

comunitárias, optamos por considerar apenas estações comerciais que operam em FM. 

Neste segmento, como já mencionado anteriormente, há 90 emissoras, distribuídas em 49 

municípios.  Os dados revelam, portanto, que 30 cidades de Mato Grosso do Sul não 

possuem emissoras FMs comerciais, o que corresponde a praticamente 40% de todos os 

municípios do estado. Nos tópicos seguintes, apresentaremos o cenário das FMs comerciais, 

a partir de uma análise preliminar do perfil de programação, a fim de identificar quais 

apresentam programas específicos de jornalismo veiculados diariamente nas estações. 

DE QUE JORNALISMO ESTAMOS FALANDO? 

 A pesquisa tem como foco o jornalismo produzido nas emissoras de rádio, 

denominado por radiojornalismo. No Brasil, a partir de um breve resgaste histórico, é 

necessário salientar que a informação sempre esteve presente na programação das estações 

radiofônicas.  

 Ferraretto (2001) destaca que na década de 1920, a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro acrescentou à grade de programação a transmissão de informações aos ouvintes 

com notícias de interesse geral, embora num clima de improviso e amadorismo, onde 

Roquette-Pinto comentava notícias de jornais impressos da época, numa conotação 

interpretativa.  

 Posteriormente, na década de 1940, o radiojornalismo fica marcado pela figura do 

repórter Esso que transmitia informações da Segunda Guerra Mundial e o Grande Jornal 

Falado Tupi que apontaram caminhos para o radiojornalismo brasileiro no sentido de 
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superar o modelo de leitura no microfone das notícias do jornal impresso. (ORTRIWANO, 

1985). 

 Com a evolução tecnológica a partir do transistor, as unidades móveis e o posterior 

surgimento de dispositivos como o aparelho celular fez com que o modelo de 

radiojornalismo sofresse alterações. Além da agilidade na cobertura dos acontecimentos, a 

tecnologia facilitou a realização de entrevistas ao vivo e reforçou o caráter de imediatismo 

do meio. (DEL BIANCO, 2004). No entanto, mesmo diante deste cenário de potencialidades 

propiciadas pela tecnologia, é importante frisar a importância da informação como pilar que 

sustenta a programação das emissoras. 

 Na academia, há posições divergentes entre pesquisadores em relação a dicotomia 

entre comunicação e informação. Para o teórico português Jorge Pedro de Sousa (2006), a 

abordagem informacional considera que ambos os termos são indissociáveis, uma vez que a 

informação depende da comunicação e do suporte comunicacional, no caso os meios como 

o rádio, a tv, a internet, entre outros, para se efetivar.   

 O teórico brasileiro Ciro Marcondes Filho (2008), por sua vez, acrescenta que o 

conteúdo jornalístico produzido pelas redações dos meios massivos, só será considerado 

informação a partir do despertar de interesse pelo receptor. Para o autor, cabe a audiência 

definir o que é informação a partir dos gostos e interesses individuais. Estes interesses, em 

nosso entendimento, têm sido motivados cada vez mais por conteúdos relacionados ao 

território, no qual estas audiências estão inseridas. 

 No jornalismo, o sentido atribuído à informação converge com o pensamento de 

Marcondes Filho (2011, p. 4) para o qual “a informação tem caráter aditivo; sua função é a 

de abastecer-nos de dados e elementos necessários ao nosso cotidiano, às nossas decisões e 

atitudes, à nossa argumentação”, em nosso entendimento, caras ao exercício da cidadania e 

à formação da opinião pública.  

 Embora na Comunicação, o sentido de informação possa assumir distintas 

conotações, no jornalismo de rádio, a informação se configura conforme Ortriwano (1985) 

numa mensagem radiofônica cujo intuito é tornar a audiência a par de fatos atuais e de 

interesse que acontecem no âmbito global.  

 Concordamos com a perspectiva da pesquisadora, porém reconhecemos ser 

necessário reduzir o âmbito do acontecimento a ser noticiável tendo em vista que esse 

modelo de radiojornalismo proposto por Ortriwano na década de 1980, sofreu mutações ao 
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longo dos anos. Para as audiências da sociedade contemporânea, faz mais sentido a 

informação que lhe é próxima, comprometida com as audiências do território que lhe 

pertence. O modelo de jornalismo que assume o compromisso da proximidade, realizado 

sob múltiplas formas na imprensa regional e local, é denominado pelo pesquisador 

português Carlos Camponez (2002), como jornalismo de proximidade. 

 De acordo com o autor, a imprensa local, que temos procurado investigar no âmbito 

do radiojornalismo, é concebida a partir de um aspecto multidimensional, relativo não 

somente sob o âmbito geográfico. O local, segundo Camponez (2002, p. 274), “é tanto o 

lugar de origem da informação, como lugar de destino ou, ainda, lugar de passagem”. Ao se 

apropriar da definição de informação local proposta por Mabileau, o pesquisador português 

a configura como “relatos do quotidiano às questões de fundo da sociedade local” (p. 103). 

 Em nossa concepção, a partir das leituras de Camponez, as informações de âmbito 

local e regional não são excludentes, mas sim confluentes. No primeiro caso, se apresenta de 

forma mais pormenorizada e paroquial, dando cobertura a um “bairro urbano ou de uma 

associação bem determinada e aquela que cobre as cidades de menor dimensão, cantões, 

comunas e aldeias do interior do país”. (CAMPONEZ, 2002, p. 109). No âmbito regional, o 

mesmo autor afirma que a imprensa:  

[...] escolhe o território como o lugar de realização do seu empenhamento: 
editorial, cultural, discursivo, económico. Fundamentalmente, a especificidade da 
imprensa regional resulta do seu compromisso específico, do seu pacto 
comunicacional com um território que não pode deixar de representar um recorte 
parcial de um espaço mais vasto. Trata-se, portanto, de um jornalismo de 
proximidade, fundamentalmente comprometido com a sua região e com as suas 
gentes [...] (CAMPONEZ, 2002, p. 273). 

 Nos espaços interioranos, o rádio assim com os jornais impressos e sites locais são 

meios de suma importância na definição da agenda da respectiva localidade. Além de 

informar e destacar as necessidades da comunidade, os meios locais determinam as 

principais questões debatidas pelos cidadãos e ajudam a direcionar as decisões sobre 

políticas públicas. (ABERNATHY, 2016). 

 Embora nosso foco de estudo seja a informação na perspectiva do radiojornalismo 

local, André Barbosa Filho (2009) aponta que há abordagens que relacionam a informação 

também ao entretenimento, independente do âmbito de abrangência das emissoras de 

rádio. 
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[...] temos então de um lado a informação sobre os fatos, os relatos. Isto é 
jornalismo cuja função é atualizar, orientar o público sobre os acontecimentos, 
interpretando-os; do outro a informação, o imaginário, a diversão, a criação. Isto é 
entretenimento, cuja função é trabalhar o imaginário do público, divertindo-o. 
(BARBOSA FILHO, 2009, p. 69). 

 Para tanto, o autor explica que a mensagem transmitida pelas ondas sonoras tem 

duas atribuições principais a jornalística e a de entretenimento. Somam-se a estas, a 

educativo-cultural, publicitária e a propagandística, que foram elencadas como propostas de 

classificação dos gêneros radiofônicos de Barbosa Filho (2009). O teórico destaca que a 

classificação corresponde a uma adaptação dos gêneros jornalísticos proposto por Marques 

de Melo baseado no esquema funcional de Laswell e Wright. Desta forma, os principais 

gêneros propostos pelo autor são: 

 

Quadro 1: Classificação dos Gêneros Radiofônicos 

Gênero Função Principais Formatos 

Jornalístico 

atualizar a audiência pela 

divulgação, 

acompanhamento e 

análise dos fatos 

nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, 

comentário, editorial, crônica, radiojornal, 

documentário-jornalístico, mesa-redonda e debate, 

programa policial, programa esportivo, divulgação 

tecnocientífica 

Entretenimento entreter 

programa / programação musical, programa ficcional, 

evento / programete artístico, programa interativo de 

entretenimento 

Educativo-

Cultural 
instruir e educar 

programa instrucional, audiobiografia, documentário 

educativo-cultural e programa temático 

Publicitário 
divulgação e venda de 

produtos e serviços 
espote, jingle, testemunhal,  

Propagandístico 
divulgar ideias, crenças, 

princípios e doutrinas 

peça radiofônica de ação pública, programas 

eleitorais, programa religioso,  

Serviço Prestar serviços 
notas de utilidade pública, programete / programa de 

serviço 

Especial 

reúne funções 

concomitantes dos 

demais gêneros 

Programa infantil, programa de variedades 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Barbosa Filho (2009). 

170



  Na cartografia que traçamos das emissoras em FM do estado de Mato Grosso do Sul, 

classificamos preliminarmente as estações de acordo com a proposição teórica de gêneros 

radiofônicos de Barbosa Filho (2009). Ressaltamos, no entanto, que esta classificação inicial, 

fora baseada em informações constantes em bases secundárias e não levou em 

consideração a técnica de análise de conteúdo dos programas, por exemplo. Trata-se de 

uma classificação geral e preliminar, que será desdobrada em investigações posteriores.  

PERFIL DE PROGRAMAÇÃO DAS FMS MAPEADAS 

 O mapa das FMs de Mato Grosso do Sul apresenta contornos e perfis de programações 

heterogêneos. Em nossa pesquisa empírica, analisamos preliminarmente 90 estações que 

operam em FM com finalidade comercial.  

 As FMs educativas foram excluídas desta análise, pois ainda que a legislação 

brasileira oriente ao menos 5% de programação destinada a conteúdos jornalísticos, estas 

emissoras são destinadas à transmissão de programas educativo-culturais. Considerando 

que estas rádios atuam, em sua grande maioria, em conjunto com instituições de ensino, 

elas visam “à educação básica e superior, à educação permanente e à formação para o 

trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, cultural, pedagógica e 

de orientação profissional” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

 Em termos quantitativos, identificamos a predominância do gênero entretenimento 

nas emissoras cartografadas. Ao todo, são 77 dentre as 90 emissoras, o que corresponde a 

85,6% do total. Barbosa Filho (2009, p. 114) relaciona este gênero como “a própria essência 

da linguagem radiofônica, cuja contribuição vai do real à ficção”. Dois formatos se destacam 

nas emissoras investigadas: programação musical e programas interativos de 

entretenimento. No primeiro formato, há um grande painel musical com blocos intercalados 

de comerciais, notas jornalísticas, informes de serviço e notas de entretenimento.  

 No segundo formato há, conforme a concepção de Barbosa Filho (2009), uma série 

de ações de cunho diversional onde o público participante é contemplado com brindes e 

prêmios, jogos e brincadeiras. Pela sua natureza interativa, estas emissoras recorrem a 

mídias sociais tais como fanpages em Facebook e perfis no Instagram e WhatsApp a fim de 

ampliar a interação com o público. 

 O gênero jornalístico está presente em 71 das 90 emissoras, o que corresponde a 

77,8% do total. Ressaltamos que foram classificadas neste gênero, apenas emissoras que 
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possuem ao menos um programa exclusivo para informação jornalística com pelo menos 30 

minutos de duração diária e com periodicidade de segunda à sexta-feira. Neste gênero há 

predominância na difusão de fatos noticiosos no intuito de atualizar a audiência sobre 

acontecimentos do cotidiano podendo ser de origem local, regional, nacional ou 

internacional.  

 Observamos, preliminarmente, que há emissoras que recorrem as entrevistas 

durante os programas jornalísticos, embora não seja unanimidade, com personalidades de 

âmbito municipal tais como prefeito municipal e seus secretários, vereadores, delegados de 

polícia e comandantes das demais forças de segurança, autoridades do poder judiciário, 

presidentes de associações comerciais etc.   

 Há também emissoras que mesclam nos programas jornalísticos, os formatos 

policiais, esportivos, comentários, notas, entre outros. O viés voltado para assuntos policiais 

é tão expressivo, que há emissoras cujo nome dos programas remete simbolicamente a este 

formato tais como: Ronda da Cidade, Ronda Policial, A Cidade contra o Crime, Patrulha da 

Cidade, Na Mira etc.  

 De acordo com Barbosa Filho (2009, p. 105), os programas policiais são popularescos 

e visam atender o interesse das audiências. Além de narrativa simbólica, o apresentador 

destes programas recorre a efeitos sonoros e trilhas musicais que “realçam o discurso e 

propiciam um ambiente de emoção e expectativa”.  

 Há também, casos de emissoras que possuem programas jornalísticos especializados 

voltados para o agronegócio, tendo em vista, a vocação regional de Mato Grosso do Sul para 

este tipo de atividade econômica, o que reforça o perfil marcado pela heterogeneidade. 

 Observamos também emissoras que reforçam o caráter de proximidade com o 

território no qual estão inseridas a partir das nomenclaturas dos programas, como por 

exemplo, Resenha da Cidade, Retrato Cidade, Noticidade, Jornal da Cidade, Coxim precisa 

saber. Em geral são programas voltados para a prestação de serviços e reclames diários da 

população, associados aos formatos já citados anteriormente. 

 Dentre as 71 emissoras, há apenas uma exclusivamente jornalística, a CNB Campo 

Grande afiliada à Central Brasileira de Notícias (CBN) das organizações Globo. Denominadas 

como all News, estas emissoras possuem formato voltado para a veiculação de notícias 

durante as 24 horas da programação e são inspiradas no modelo norte-americano de rádio. 

(FERRARETTO, 2001). 
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 Presente em 33 emissoras identificadas, o que corresponde a 36,7% do total de 90 

estações mapeadas, o gênero propagandístico está representado por meio de programas 

religiosos integrados à programação geral. Categorizamos neste gênero, rádios que 

apresentam pelo menos um programa diário com no mínimo trinta minutos de duração 

voltado para a difusão de conteúdo religioso.  

 Esta imersão de evangélicos na programação radiofônica teve início no final da 

década de 1970, época em que pastores descobriram o veículo para amplificar a mensagem 

religiosa a um número cada vez maior de fiéis, a partir da transmissão de cultos nos espaços 

da programação comprados de emissoras comerciais. Posteriormente, num tom mais 

agressivo, ao invés de alugar determinadas faixas de horário, as igrejas passaram a investir 

na compra de canais. (MOREIRA, 1998).  

 Dentre as mapeadas há 4 emissoras que são predominantemente religiosas, por 

manterem vínculos com instituições de denominação católica e evangélica, são os 

denominados “templos eletrônicos” como ressalta Ferraretto (2001).  

 
No Brasil, esse formato constitui-se uma espécie de igreja radiofônica, associado, 
de modo predominante, a vertentes religiosas de cunho evangélico e a algumas 
facções carismáticas do catolicismo romano. Inclui, basicamente, pregação e as 
chamadas curas milagrosas, embora abra espaços para programas nos quais, por 
óbvio, dependendo do caso, pastores ou padres conversam com ouvintes, dando 

uma espécie de aconselhamento espiritual. (FERRARETTO, 2014, p. 69). 

   
 Optamos por não mapear as emissoras que apresentassem em sua programação o 

gênero Publicitário, levando-se em consideração a natureza das FMs comerciais cuja 

sustentabilidade é assegurada pela divulgação e venda de produtos e serviços através de 

espotes, jingles e testemunhal, muito comum na grande maioria das estações. De acordo 

com a legislação brasileira de radiodifusão, a publicidade comercial não pode ultrapassar 

25% (vinte e cinco por cento) do total da programação das emissoras. (BRASIL, 1962).  

 Além da cartografia individualizada por gênero, como já descrito, foi possível 

observar que as estações apresentam em sua grade diária um modelo de programação 

heterogêneo a partir da diversidade de gêneros e formatos, onde há mesclagem dos gêneros 

jornalístico, entretenimento, propagandístico, conforme pode ser observado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Gêneros Radiofônicos das FMs comerciais de MS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

  

 O gráfico 1 nos mostra um panorama completo do perfil de programação das 

emissoras de rádio sul-mato-grossenses a partir da observância de mais de um gênero na 

mesma emissora. É possível salientar, desta forma, que há predominância do conteúdo de 

Entretenimento e Jornalístico em 49% das mapeadas, e em 27% corresponde as que 

mesclam conteúdo jornalístico, entretenimento e propagandístico com viés religioso. 

 Cabe ressaltar que em 6 emissoras, que corresponde 7% do total de 90 rádios 

analisadas, não foi possível categorizar os gêneros predominantes na programação. A grande 

maioria não apresenta site institucional, e a única que possui, FM Harmonia de Rio Brilhante, 

se restringe unicamente a disponibilizar a transmissão de programação na web, sem contar 

com informações adicionais da emissora.  

  Embora prevalecente no âmbito geral, o gênero entretenimento é exclusivo em 

apenas 7% das estações. Neste grupo, observamos emissoras afiliadas a redes de rádio de 

âmbito nacional a exemplo da Jovem Pan de Coxim, que opera exclusivamente em rede, e a 

Massa FM de Nova Andradina, que embora tenha programação parcialmente local, é 

predominantemente musical.  

 No Brasil, de acordo com Ortriwano (1985) a formação de redes visava retransmitir 

uma programação unificada cujo objetivo perpassa pelo retorno financeiro máximo e 

investimento mínimo.  No levantamento realizado na década de 1980 nas principais redes de 
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rádio do País, a pesquisadora apontou que a exploração das potencialidades comerciais de 

emissoras sempre foi preponderante, visando ampliar a abrangência da audiência e de 

anunciantes.  

 Entre as décadas de 1970 e 1980 a programação em rede se restringia a radiojornais 

em caráter nacional produzidos pelas cabeças-de-rede e a seleção musical era organizada 

pela matriz. Em meados da década de 1980, o Sistema Globo de Rádio deu autonomia para 

as integrantes adotarem formatos diferentes “desde que produzisse uma programação 

centrada nas características regionais da sua respectiva praça”. (MOREIRA, 2002, p. 105). 

 Dentre as exclusivamente categorizadas no gênero propagandístico com prevalência 

do formato programa religioso, que corresponde a 4% do total, estão: Rádio Boa Nova de 

Iguatemi, Rádio IPB Novo Tempo vinculada à Igreja Presbiteriana Novo Tempo em Campo 

Grande, Rádio Deus é Amor de Sonora e a Nova FM 99,1 afiliada à Rede Aleluia de Rádio da 

Igreja Universal do Reino de Deus, cuja concessão é do município de Terenos, porém com 

sede em Campo Grande, são os templos eletrônicos nas ondas do rádio, como ressalta 

Ferraretto (2001). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A cartografia realizada aponta indicativos preliminares do cenário da radiodifusão em 

emissoras de Rádio de Mato Grosso do Sul. Sob o aspecto de abrangência territorial, é 

inegável que o estado apresenta número significativo de estações radiofônicas, totalizando 

177 em operação em 74 dos 79 municípios. 

 Embora a abrangência seja considerável, observamos que a incidência de emissoras 

de rádio é concentrada em municípios de maior contingente populacional ou considerados 

polos nas microrregiões que lideram. Desta forma, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta 

Porã, Aquidauana, Coxim, Paranaíba e Ivinhema podem ser considerados intermediários por 

apresentarem quantitativo de emissoras superior à média da maioria dos municípios sul-

mato-grossenses, e, abaixo de Campo Grande. 

 A partir da exclusão das FMs comunitárias, observamos que as 90 emissoras 

comerciais em operação estão distribuídas em 49 municípios. Os números revelam que 

praticamente 40% das cidades de Mato Grosso do Sul não possuem emissoras FMs 

comerciais, o que pode configurar em desertos a partir da ausência de programação 

jornalística local, levando-se em consideração a natureza das FMs comunitárias. 
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 A partir da análise e categorização da programação das emissoras sob a perspectiva 

dos Gêneros Radiofônicos proposta por Barbosa Filho (2009), observou-se um cenário de 

heterogeneidade onde os gêneros jornalísticos, de entretenimento e propagandístico se 

integram na maioria das emissoras, resultando num modelo de programação híbrida. 

 Identificamos também, que, mesmo diante do número significativo de estações que 

apresentam em suas grades diárias programas inicialmente categorizados no gênero 

jornalístico, 36 dentre as 71, ou seja, mais da metade retransmite programas a partir de 

geradoras de conteúdo que integram redes de rádio de âmbitos regional e nacional.  

 Na prática, esse modelo de radiojornalismo resulta na desvinculação de emissoras 

com o local e enfraquece a produção informativa, podendo resultar em desertos noticiosos, 

que consideramos prematuro afirmar neste momento baseados apenas no levantamento 

cartográfico, considerando que método é insuficiente para confirmar tal afirmação.  

 De uma forma geral, identificamos que a outra metade, formada por 35 emissoras, 

possui programas jornalísticos próprios, porém não é possível confirmar nesta etapa, se o 

contexto local tem sido priorizado no conteúdo dos programas jornalísticos, o que requer a 

utilização da técnica de Análise de Conteúdo. O que foi possível observar, de maneira 

parcial, é a presença de temáticas policiais nos programas de cunho informativo, o que pode 

ser demonstrado, inclusive, a partir das denominações que os próprios programas assumem 

na programação das emissoras comerciais mapeadas. 

 Desta forma, reunidas as evidências do levantamento cartográfico, o modelo de 

jornalismo local praticado nas emissoras de rádio é heterogêneo. Nas próximas etapas da 

pesquisa consideramos pertinente apresentar, de que forma se estabelece o processo de 

produção noticiosa nessas instituições midiáticas interioranas, quais os critérios de 

noticiabilidade na seleção do que vai pro ar, as relações estabelecidas com a esfera política, 

e em que medida estes programas jornalísticos podem contribuir no acionamento da 

cidadania destas localidades, a partir do agendamento de assuntos de interesse da 

coletividade. 

 Cabe enfatizar, portanto, que somente uma análise aprofundada do conteúdo 

noticioso local oferecerá subsídios que permitirão assegurar se estas emissoras contribuem 

para manter a sociedade bem informada. Além disso, a partir do conteúdo será possível 

definir que a ausência de rádios na localidade, não é necessariamente critério condicionante 
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na determinação dos desertos de notícia, mas que os desertos poderão ser identificados a 

partir da produção jornalística de baixa qualidade e dissociada da realidade local. 
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RESUMO 
 
O artigo debruça-se na análise de narrativa do jornal Top News (fase 1973-1983) acerca de seu 
fechamento, tendo como objeto a matéria da última edição (número 260), que elenca como principal 
motivo do fim do periódico a devolução de cheques pelo Governo de Iris Rezende Machado que, na 
época, havia sido recém-eleito governador do Estado de Goiás. A partir de uma abordagem 
qualitativa, o corpo metodológico aponta a Análise Cultural como principal método de análise, pois 
esta permite vislumbrar enfoques, conjunturas e contextos ligados tanto à produção quanto ao 
consumo cultural. Como instrumentos de coleta, análise e sistematização de dados, utiliza-se o 
levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e a análise de narrativas, afim de investigar e 
identificar as relações dos cheques sustados e devolvidos com o próprio fechamento do jornal Top 
News no ano de 1983. Os resultados apontam que o impresso, a exemplo de outros periódicos que 
lhe foram contemporâneos, recebia verba governamental e, conforme a supracitada matéria 
veiculada no mesmo, a devolução dos cheques foi crucial para o seu fechamento. Cabe ressaltar que 
o jornal atribui o fato a uma pressão econômica do mercado jornalístico para que houvesse o fim da 
chamada “imprensa livre”, ou seja, dos jornais que circulavam fora das grandes redes do capital. As 
considerações indicam que, embora esse fato tenha sido importante e revelador para o fechamento 
do semanário, ainda é necessário um estudo mais aprofundado sobre o jornal no período de 1973 a 
1983, o qual considera-se ser a primeira fase do jornal, agregando outras narrativas e análises a 
partir da história oral, já que as fontes documentais não tem se mostrado suficientes. Portanto, ao 
menos até aqui, a pesquisa indica que a sustação dos cheques pelo Governo de Goiás foi um dos 
fatores que interferiram no fechamento do impresso, mas não o único.  

 
Palavras-chave: Jornal Top News, História do Jornalismo, Ditadura Militar.  
 

ABSTRACT  
 

The article focuses on the analysis of the narrative of Top News newspaper (1973-1983 phase) about 
its closure, having as object the article of the last edition (number 260), which lists as the main 
reason for the end of the periodical the return of checks by the government of Iris Rezende 
Machado, who, at the time, had been recently elected governor of the State of Goiás. From a 
qualitative approach, the methodological body points to Cultural Analysis as the main method of 
analysis, because it allows glimpses of approaches, conjunctures, and contexts linked to both cultural 

                                                 
1 Jornalista. Especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing, Universidade Federal de Goiás, UFG. 
Mestra e Doutoranda em Comunicação, Cultura e Cidadania, UFG. Membra dos grupos de pesquisa "Mídia, 
Imagem e Cidadania" e "História da Comunicação em Goiás", CNPq. Bolsista Capes. E-mail: 
mskalyne@gmail.com. 
2 Pós-Doutora em Comunicação e Cultura (ECO-UFRJ), Doutora em Geografia (IESA-UFG), Mestra em Educação 
Brasileira (FE-UFG), Bacharel em Comunicação Social (DECOM-UFG). Professora do Curso de Jornalismo e do 
PPGCOM FIC-UFG, e-mail: rosana_borges@ufg.br. Coordenadora do Grupo de Pesquisa História da 
Comunicação em Goiás (CNPq). 
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production and consumption. As instruments of data collection, analysis and systematization, the 
bibliographical survey, documental research and analysis of narratives are used, in order to 
investigate and identify the relationship of the rejected and returned checks with the closing of the 
Top News newspaper in 1983. The results indicate that the newspaper, like other contemporaneous 
periodicals, received governmental funds and, according to the aforementioned article published in 
the newspaper, the return of the checks was crucial for its closing. It is worth mentioning that the 
newspaper attributes the fact to an economic pressure from the journalistic market to put an end to 
the so-called "free press", i in other words, newspapers that circulated outside the large capital 
networks. The considerations indicate that, although this fact has been important and revealing for 
the closing of the weekly newspaper, it is still necessary a deeper study about the newspaper in the 
period from 1973 to 1983, which is considered to be the first phase of the newspaper, adding other 
narratives and analysis from oral history, since the documental sources have not been sufficient. 
Therefore, at least so far, the research indicates that the suspension of the checks by the 
Government of Goiás was one of the factors that interfered in the closure of the newspaper, but not 
the only one.  

 
Keywords: Top News Newspaper, History of Journalism, Military Dictatorship. 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O Jornal Top News foi um periódico goiano lançado em 1973, passando por várias e 

diferentes fases e escopos até o seu fim. Mais precisamente nos interessa pesquisar a 

primeira fase do jornal, que perdurou até 1983, período ainda de Ditadura Militar. Nessa 

fase, acreditamos que o periódico tinha um viés mais alternativo e comunitário, no entanto, 

embora seja um semanário de importância significativa na História da Imprensa em Goiás, 

pouco se sabe sobre o jornal Top News e sua história, tendo carência de informações 

acadêmicas sobre ele. A pesquisa bibliográfica realizada até aqui apontou apenas um artigo 

intitulado “Lições de um jornalismo debochado” que foi produzido por Mariane Rodovalho 

(2006) e uma obra de Marinho (2009) que brevemente disserta sobre a imprensa alternativa 

e comunitária em Goiás. A esses somam-se quatro produções de Menezes e Borges (2019; 

2020), sendo apresentadas e divulgadas no Congresso Intercom Centro Oeste de 2019 e 

20203, no XV Congreso Alaic Alaic4 e na Revista Panorama5. 

                                                 
3 Os textos apresentados foram “Imprensa alternativa em Goiás: o Jornal Top News (1973-1983) e a 
Cooperativa de Jornalistas de Goiás (Projornal) no contexto do final da ditatura militar” (MENEZES; BORGES, 
2019) e “ A Edição do Adeus: como o Jornal Top News (1973-1983) retratou o seu próprio fechamento” 
(BORGES; MENEZES, 2020). 
4  O texto é intitulado “O Jornal Top News (1973-1998) e a Cooperativa de Jornalistas de Goiás: Projornal (1978-
1982) como experiências de Imprensa Alternativa no contexto do regime militar no Brasil” (MENEZES; BORGES, 
2020). 
5 “Jornal Top News (1973-1983) e Cooperativa de Jornalistas de Goiás (Projornal): enfrentamentos da imprensa 
alternativa à ditadura Militar (MENEZES; BORGES, 2020).  
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Isso serviu como motivação para empreender essa produção acadêmica desenvolvida 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Faculdade de 

Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) em duas faces: foi 

estruturada junto ao Grupo de Pesquisa História da Comunicação em Goiás6 e integra um 

projeto de pesquisa, nível doutorado, cujo objetivo é produzir leituras históricas 

registradoras e analíticas da memória da primeira fase do jornal Top News7. 

Sobre essa carência de estudos acerca do jornal, tem-se como hipótese que isso se 

deva, em grande parte, pela não presença de exemplares do periódico. Até aqui foram 

realizadas buscas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, na Biblioteca da Câmara dos 

Deputados, Acervo Histórico de Goiás, no Centro de Informação, Documentação e Arquivo 

da Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil 

Central da Pontifícia Universidade Católica de GOiás, no Museu Cora Coralina e no Instituto 

Arquivo Frei Simão, o qual ainda espera-se retorno. Além disso, iniciou-se uma busca por 

meio de alguns dos jornalistas que trabalharam no Top News, e também pesquisas por 

processos jurídicos que possam apresentar alguma informação referente ao acervo do 

jornal. De todas essas buscas pelo acervo das décadas de 1970 e 1980, foi encontrado um 

jornal, a última edição (número 260), com família do jornalista Paulo Ramos da Silva, um dos 

fundadores do Top News. Foi realizada uma viagem ao município de Posse (GO) a fim de 

buscar o acervo físico do jornal que foi gentilmente emprestado ao Grupo História da 

Comunicação em Goiás, com interveniência do supracitado projeto de doutoramento em 

curso no PPGCOM FIC-UFG. 

De posse desse jornal, iniciou-se a pré-análise do material, e para este artigo 

escolhemos a análise de uma das páginas que consideramos fundamentais na última edição: 

os cheques devolvidos da Prefeitura de Goiânia que, segundo o Top News, foram cruciais 

para o fechamento do jornal. Por compor um estudo historiográfico, o escopo teórico-

metodológico dialogou com autores vinculados à História Cultural e à História da Imprensa 

no Brasil e em Goiás, considerando que os jornais são documentos que registram narrativas, 

discusividades e representâncias, assim como pontua Ricoeur (2010).  

                                                 
6 Cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), e certificado pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Link para acesso: 
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9894177026176850. 
7 Projeto desenvolvido por Kalyne Menezes, sob orientação da Prof.ª. Dra. Rosana Maria Ribeiro Borges. A 
primeira fase do semanário, de 1973 a 1983, corresponde a uma divisão dentro da própria pesquisa. 
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A investigação parte de uma abordagem qualitativa, tendo a Análise Cultural como 

principal método de abordagem. A opção pela abordagem qualitativa está eminentemente 

relacionada ao supracitado objeto de estudo, bem como aos referenciais teóricos e 

metodológicos adotados, pois se compreende que a investigação possui escopo construtivo 

e interpretativo alicerçado no tempo e no espaço enquanto produção histórica. De acordo 

com González Rey (2005, p. 7), nesse tipo de pesquisa, a construção do conhecimento “[...] 

encontra sua legitimidade na capacidade de produzir, permanentemente, novas construções 

no curso da confrontação do pensamento do pesquisador com a multiplicidade de eventos 

empíricos existentes no processo investigativo”. 

Já na perspectiva de Lefebvre (1995), o conhecimento possui três atributos gerais e 

correlacionados: é prático, já que o seu ponto de partida é sempre a realidade objetiva, ou 

seja, a experiência e a empiria; é social, pois é elaborado em dada realidade por meio de 

socialidades e sociabilidades e é histórico, por não se desvincular dos processos formativos 

das próprias sociedades, coletividades e individualidades. Quando se trata de produção 

científica, diante dessas três dimensões inseparáveis do conhecimento, é necessária a 

presença de um método, definido por Borges (2013, p. 77) como   

[...] um processo ou caminho racional utilizado com determinada finalidade capaz 
de possibilitar o alcance de objetivos, ou seja, é um campo lógico organizador de 
ideias e pensamentos. Historicamente está relacionado à capacidade do ser 
humano em conhecer e descobrir meios adequados de atingir seus objetivos. 
Longe de ser uma receita, os métodos apresentam-se enquanto possibilidades para 
que problematizações sejam desenvolvidas e objetivos alcançados. 

 

No que concerne ao método de abordagem do presente estudo que, conforme já foi 

mencionado, é a Análise Cultural, tem-se como principal referência os Estudos Culturais. 

Williams (2003) afirma que a Análise Cultural guia interpretações históricas, e revela valores 

específicos e experiências existências. O autor afirma, ainda, que é possível por meio da 

Análise Cultural vislumbrar enfoques mais conjunturais que articulam a produção e o 

consumo cultural. Como instrumentos de coleta, sistematização e análise dos dados, a 

escolha foi pelo levantamento bibliográfico, pesquisa documental e análise de narrativas.  

 O levantamento bibliográfico, que faz parte da dinâmica das produções científicas, foi 

utilizado para revisar o corpo teórico e aprofundar os principais conceitos das categorias 

centrais deste estudo. A respeito deste instrumento, Stumpf (2005, p. 51) diz que o 

levantamento bibliográfico é 
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[...] um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 
selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 
anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que 
sejam posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. 

 
 Já a pesquisa documental, conceituada por Moreira (2005, p. 271) como a “[...] 

identificação, a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim”, foi 

utilizada tanto na sua dimensão metodológica, tendo como referência as escolhas 

necessárias para o andamento da investigação, quanto na técnica, justamente por ser um 

expediente capaz de revelar fontes de dados acerca do objeto estudado.  

 Finalmente, a análise de narrativas será utilizada para construir uma visão geral dessa 

experiência, investigando contextos, capturando tensões, reconstruindo histórias. Muylaert 

(2014, p. 198) et al acrescenta que “As narrativas permitem ir além da transmissão de 

informações ou conteúdo, fazendo com que a experiência seja revelada, o que envolve 

aspectos fundamentais para compreensão tanto do sujeito entrevistado individualmente, 

como do contexto em que está inserido”. O intuito maior dessa pesquisa é, à luz da 

narrativa, identificar e perceber nessa amostragem como o periódico fala do seu próprio fim 

e quais motivos ele atribuiu a ele.  

 

O JORNAL TOP NEWS 

 

Em junho de 1973, em Goiânia, os jornalistas Paulo Ramos da Silva e Cristóvão 

Gabine do Nascimento fundaram o jornal Top News, que deixou de circular junho de 1975. 

Três anos depois, em junho e 1978, o periódico foi reavivado sob a direção dos jornalistas 

Paulo Ramos Silva, Fued José Nassif e Henrique Duarte Ferreira. Segundo Rodovalho (2006), 

originalmente o periódico foi pensado para ser um jornal voltado para serviços, mas acabou 

adquirindo um caráter místico. A autora afirma que em 1980 houve uma virada na linha 

editorial do Top News, quando o jornalista Joãomar Carvalho de Brito Neto assumiu a 

direção do periódico e o caráter de crítica política de Goiás tomou corpo. A partir daí, ainda 

segundo Rodovalho (2006, p. 170), “a crítica debochada surge aos poucos, conforme seus 

jornalistas vão percebendo que assim sua mensagem chegava com mais força, e mais longe”. 

Distribuído gratuitamente aos domingos em diversas regiões de Goiânia, o jornal Top 

News era um semanário caracterizado por uma linha editorial engajada, irreverente e de 
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enfrentamento ao regime militar. Em sua melhor fase, o jornal também teve sucursais em 

Anápolis e Brasília, logo, infere-se que havia uma distribuição nessas cidades, porém, não de 

uma maneira generalizada, já que o foco e escopo do semanário era a capital de Goiás. Além 

disso, segundo entrevista prévia realizada com um dos editores, Joãomar Carvalho de Brito 

Neto8, alguns exemplares eram enviados a importantes redações do país, como as de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. 

Quanto à linha editorial, Brito Neto (2019, n.p.) divide o jornal Top News em duas 

fases. Na primeira o semanário era bancado por agências de publicidade, que enviavam 

matérias e outros conteúdos, como charges e ilustrações, fazendo com que o jornal se 

tornasse “uma espécie de porta-voz” dessas empresas. Essa fase pode ser considerada, de 

acordo com Brito Neto (2019), como um jornal voltado para serviços. Com esse suporte 

financeiro, o jornal já alcançava desde seu início uma grande circulação de conteúdo. 

Entretanto, houve um rompimento entre o semanário e as agências de publicidade, que 

deixaram de bancar o jornal e, com isso, ele deixou de circular por um tempo. Após esse 

período, inicia-se a segunda fase do semanário, com a linha editorial redefinida para um 

semanário político com angulação crítica:   

 
A segunda fase começou com o jornal precisando se redefinir editorialmente. Paulo 
Ramos propôs, após muita conversa com amigos e conosco da redação, que o 
jornal se tornasse um semanário político, com claro viés crítico. Ele ganhou novo 
desenho, mas sobrevivia com dificuldade para pagar sua folha de pagamento. O 
governador Ari Valadão (1979-1983) se interessou pessoalmente pela situação 
financeira do jornal, passando a liberar publicidade oficial, mesmo tendo setores do 
seu governo constantemente criticados pelo jornal. Isto salvou o jornal, que 
conseguia manter uma linha de relativa autonomia em relação ao Estado. As 
críticas eram mais densas nas colunas dos jornalistas, onde a irreverência e o 
deboche eram os pratos mais servido (BRITO NETO, 2019, n.p., Grifos do 
entrevistado).  

 

Com inspiração no jornal O Pasquim, um dos mais importantes da chamada imprensa 

alternativa, o Top News assumia um posicionamento crítico tanto na linguagem debochada 

quanto na escolha de temas, que iam desde movimentos populares – a exemplo do 

movimento gay e do movimento das donas de casa contra a alta de preços de alimentos - 

até denúncia de torturadores na capa do jornal. Visualmente, o impresso tinha 32 páginas, 

formato tabloide, edição preto e branco. Na breve pesquisa realizada, além de textos 

                                                 
8 Entrevista concedida no dia 16 de janeiro de 2019, por e-mail. 
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opinativos e reportagens, possuía colunas política e social, além de charges e espaço para 

moda. 

Brito Neto (2019, n.p.) ressaltou a crítica do veículo como “[...] espaços de desabafos 

inteligentes, que ganharam força na última etapa do jornal [...]. Era o jeito do jornal na sua 

fase mais madura editorialmente”. Além da gratuidade do Top News, o jornalista considera 

essa crítica amadurecida gerava respeito entre os leitores do jornal. Em entrevista a 

Rodovoalho (2006, p. 175), Nilton José dos Reis Rocha, repórter e editor do jornal destacou 

que: 

As pessoas procuravam o Top News porque ele era uma referência. Os políticos de 
oposição e os movimentos sociais sabiam que, no Top News, o material deles seria 
veiculado sem nenhum corte. Todo tipo de material. O Top News era um jornal 
muito aberto e foi um dos primeiros, por exemplo, a falar do movimento gay, a ter 
como linha uma defesa do homossexualismo enquanto direito. Isso era um absurdo 
para a época. Os movimentos urbanos, os posseiros urbanos, alguns movimentos 
de sabedoria popular, movimento das donas de casa, ONGs ligadas ao movimento 
popular, todo mundo tinha espaço no Top News. Ele era o desaguadouro de muitas 
dessas inquietações e aspirações dos movimentos populares.  
 

O jornal também era referência pela crítica ácida a outros veículos de imprensa, 

conceituados por Rocha (apud RODOVOALHO, 2006) como “tradicionais e autoritários”, 

além de ter inovado na constante realização de autocrítica do que era ali era impresso. 

Entretanto, um dos conteúdos de maior destaque e embate nas páginas do Top News seja a 

divulgação de denúncias contra torturadores, o que foi realizado na fase final da ditadura 

militar brasileira. Outro ponto interessante do jornal, que foi preliminarmente destacado por 

Brito Neto (2019), é o fato do Top News acolher jornalistas recém-formados em seu corpo de 

colaboradores, permitindo um aprendizado diferenciado da prática jornalística em um jornal 

impresso. 

A tiragem girava em torno de 35 mil exemplares, o que colocava o jornal em lugar de 

destaque, visto que havia a alta do preço do papel jornal e que os principais veículos 

jornalísticos da época, como o jornal O Popular, possuía tiragem de 16 mil unidades. Para 

isso ser possível, no entanto, o Top News contava com muitos patrocinadores, dentre eles o 

governo estadual de Ari Valadão que possibilitava um largo respiro ao jornal. No fechamento 

do jornal, em 1983, quando Iris Rezende Machado assume o governo estadual, diversas 

experiências progressistas que vinham sendo construídas na abertura política do país foram 

sucumbidas (RODOVOALHO, 2006). Assim como outros jornais goianos, o jornal Top News 

perdeu seu principal anunciante e acabou fechando as portas. 
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TRAMA CAPCIOSA E GOLPE DE ESTELIONATO 

 

A última edição da primeira fase do jornal Top News (1973-1983) corresponde ao 

número 260, de 15 a 21 de maio de 1983, cuja tiragem foi de 35 mil exemplares. Na capa, o 

principal destaque é um recorte da edição 94, de 16 de maio de 1980, com uma charge do 

rosto de um homem com um cadeado na bolsa. Esse homem retratado possivelmente é o 

diretor do jornal, Paulo Ramos da Silva, e a charge refere-se as diversas tentativas de “calar a 

boca” do jornal. A frase que acompanha esta imagem é: “É assim que muita gente gostaria 

de ver o Top News”. Ao lado da charge, um texto em letras miúdas afirma que os leitores 

sabem que “consideramos o nosso compromisso com a coletividade muito sério. [...] O Top 

News não denuncia, ele alerta a coletividade”. É nesse tom que se segue a última edição, 

que inclui denúncias e críticas, especialmente ao govenador Iris Rezende Machado. 

A Figura 1, a seguir inserida, mostra um recorte da capa dessa edição de 1980, há a 

continuação com o gancho “Eles conseguiram”, cujo texto também informa que quando o 

semanário fechou anteriormente também sofriam as pressões do governo em razão das 

opiniões do jornal, mas que “naqueles tempos não se jogava tão sujo e com tanta safadeza”. 

Ainda há lamentos de tristeza, especialmente por reconhecer “quem” conseguiu fechar o 

jornal. 

A capa ainda apresenta matérias sobre denúncias de corrupção e outros temas 

políticos, e o que o jornal classifica como “As contradições de Iris”. O restante da capa é, 

ainda, marcado por um tom de lamento e indignação pelo fechamento do semanário, como 

o que fica evidente na chamada “Final Feliz?”. O motivo do fechamento do semanário Top 

News, anunciado na capa, ganha destaque na página seis, com matéria intitulada “Governo 

do PMDB dá calote para fechar a imprensa livre”. Na parte superior da página, a retranca 

“Uma trama capciosa” já dá o tom do texto, cuja reportagem se inicia afirmando que depois 

de sobreviver, mesmo com as dificuldades, como um semanário totalmente independente 

após quase cinco anos initerruptos de circulação, o periódico não tem condições financeiras 

de continuar devido ao alto custo da matéria prima, que é toda importada. A matéria 

prossegue afirmando que o motivo do fechamento é, na verdade, consequência de 

intenções bem articuladas que constituem o que chamou de “trama capciosa”: 
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O fechamento do Jornal Top News decorre, ao que sabemos, do desfecho de uma 
bem tramada artimanha, própria daqueles que têm medo da verdade, que estão 
predispostos à perpetração de atos condenáveis e querem impedir que venham ao 
conhecimento do povo. Essa é a única forma viável que encontraram de satisfazer 
suas ambições pessoais, inclusive perpetuando-se no poder. O povo precisa ser 
enganado em sua boa-fé. E, para isso, nada mais recomendável do que calar a 
imprensa livre, manifestando os poucos jornais que sobreviverem – uns dois, 
talvez, em Goiânia – sob o tacão da pressão financeira. 

 

Figura 1: Capa da última edição do Jornal Top News (fase 1973-1983) 

 

 

Fonte: Jornal Top News, n. 260, 15 a 21 maio, 1983, p. 1. 

 

 

A reportagem, de 5 colunas, prossegue dizendo que o governo do PMDB está vivendo 

uma “nova era” e explica que ela é marcada por “perseguições mesquinhas, do desrespeito 

aos direitos humanos, principalmente o direito do trabalho, sem submissão a interesses 
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políticos-partidários, e, de uma forma geral, de verdadeira caça às bruxas”. Em seguida, 

explica que o ex-governador Ari Valadão cumpriu compromisso com a imprensa, 

determinando o pagamento da maioria dos processos de propaganda e serviços gráficos dos 

jornais e, para isso, foram emitidos cheques específicos, devidamente empenhados com 

verba específica foram pagos com Banco Estadual de Goiás (BEG), hoje extinto. No entanto, 

com a mudança de governo, foram devolvidos irregularmente dois cheques de 45 milhões 

de Cruzeiros: 

As primeiras devoluções apontavam irregularidade nos endossos, além da 
observação “sem fundos”, nos versos dos cheques. Uma autentica molecagem, 
inadimitível por parte de um banco oficial. Primeiro, porque um dos cheques era 
nominal a este jornal, dispensando o endosso, e depois porque ambos estavam 
endossados. 

 

Os dois cheques foram reapresentados ao banco e, desta fez, a justificativa para 

devolução foi “insuficiência de fundos”. Mesmo com carimbo da câmara de compensações 

do Banco do Brasil, o Banco do Estado de Goiás informou ao Top News que o pagamento dos 

cheques foi sustado. Segundo a reportagem, cheques administrativos não podem ser 

sustados, a não ser quando “emitidos com provisão de fundos e fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas”. A reportagem prossegue afirmando que o governo estadual age ao 

contrário do respeito aos direitos e à lei em detrimento de interesses próprios. 

A reportagem classifica como “perseguição peemedebista, capsiosa e desleal, senão 

revoltante e baixa à imprensa livre”, e afirma que não se trata de uma ação nova. O jornal 

cita governos anteriores, a exemplo da gestão de Mauro Borges do PSD, do qual o PMDB é, 

segundo a matéria, substituto. Nesse governo a matéria enfatiza a perseguição e 

“belicosidade”, e resgata história dos jornais Diário do Oeste e Cinco de Março, já extintos, 

que foram empastelados e vítimas da truculência do governo. A matéria recordou ainda o 

assassinato de Haroldo Gurgel, jornalista morto a tiros na Praça dos Bandeirantes como na 

“época em que o então PSD dominava e matava jornalista em praça pública, como castigo 

pelas críticas recebidas”. Para fechar o Top News e outros jornais o PMDB, segundo a 

matéria, agiu com mais sutileza utilizando-se da pressão financeira, com a “cumplicidade 

safada de um banco o oficial” e que, vez ou outra, ainda há algum ato violento: “Em plena 

campanha eleitoral, no ano passado, este mesmo jornal foi invadido por membros do PMDB, 

neste Governo, todos eles, desempenhando cargos de confiança, e empastelado, sob a 

justificativa de que imprimia impressos apócrifos para o PSD.” 
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Figura 2: Reprodução dos cheques devolvidos pelo governo 

 

Fonte: Jornal Top News, n. 260, 15 a 21 maio, 1983, p. 6. 

  

A reportagem também explica aos leitores que o jornal Top News contraiu muitas 

dívidas adquirindo matéria prima para confecção tanto dos jornais quanto de propagandas 

impressas para o governo e, com os cheques devolvidos, não tinha mais condições de se 

manter. O jornal ainda esperou o pagamento dos cheques para quitar essas dívidas, mas 

como o mesmo não ocorreu não teve outra alternativa a não ser encerrar as atividades. 

E, sem outra alternativa, vai fechar suas portas, aumentando, em consequencia, o 
número de desempregados em um Estado onde o Governo, demagogicamente, diz 
combater o desemprego, fazendo demissoes a tordo e a direito. Em resumo, o 
Jornal Top News é vítima de um autêntico golpe de estelionato. Tudo adredemente 
preparado para conseguir a nossa falência. 
 

A matéria prossegue dizendo que esse fechamento é temporário, até saudar 

compromissos e retornar, indicam o lançamendo de uma revista mensal em Brasília, com 
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circulação no Centro-Oeste e com custo menor. O jornal reafirma que, com a revista, vai 

continuar com “as denúncias das mazelas públicas, mormente em Goiás” e que Brasília seria 

um lugar onde não haveria o empastelamento ou, pelo menos, não haveria atentado a 

algum dos jornalistas. Mas até onde foi apurado essa revista nunca chegou a ser impressa. 

E, em um tom irônico, afirma: “resta lamentar a notícia de que houve comemoraçao 

no PMDB com a propalação da informação do fechamento desse jornal. Só os que tem a 

consciência pesada temem a imprensa livre”. A reportagem afirma que boa parte da 

imprensa tem sido perseguida pelo governo, principalmente por pressões financeiras, e que 

isso levou não apenas ao fechamento do Top News, mas também dos jornais A Tribuna, 

Jornal do Oeste, Fatos Populares, O Repórter, Jornal Opção e anuncia que os próximos a 

serem perseguidos serão Diário da Manha e Folha de Goyaz. “Ou vendem, ou fecham. A 

pressao do Governo peemedebista, doravante, dirigir-se-á contra esses orgaos de imprensa, 

com toda intensidade e deslealdade possivel”, diz a reportagem. 

No último parágrafo, a reportagem do Top News afirma que fala-se que o governo do 

PMDB tem pretensão de ter um jornal de circulação diária em Goiás e que este receberá 

total apoio governamental, sendo produzido provavelmente por uma empresa de fora. “Seu 

maior empenho é impedir as críticas, pois subiu ao poder enganando o povo e precisa 

continuar a enganá-lo se quiser continuar no poder”, afirma. A reportagem segue dizendo 

que os primeiros atos públicos já demonstram a corrupção no governo, nomeando pessoas 

corruptas e “um grupo extremamente pernicioso ao nosso Estado” atuando na gestão. Por 

fim, encerra: “Hoje no poder [gestores do governo PMDB], têm que afastar a imprensa livre, 

a fim de que fiquem, igualmente, com o caminho livre para novas façanhas” (TOP NEWS, nº 

260, 1983, p. 06, grifo nosso). 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

 O jornal Top News possui historiografia ligada à resistência, com sua linguagem ácida, 

irreverente, crítica e debochada. As experiências do semanário como parte de uma imprensa 

alternativa do Brasil e de Goiás possui inúmeras relevâncias para a História do Jornalismo, e 

possivelmente o próprio fazer jornalístico se configure um ponto de destaque em 

determinados contextos políticos, culturais e sociais, inclusive no que diz respeito às 

resistências, como é o caso do jornal Top News em sua primeira fase (1973-1983). 
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Considera-se ainda que o jornal Top News também tem uma postura de resistência 

não apenas ao regime de governo, como também ao modelo empresarial que, segundo 

Borges (2013), desde o final da década de 1950, tornou-se hegemônico em Goiás, 

consolidando-se a partir de 1980. Isso possivelmente também foi um motivo importante 

para o próprio fechamento do jornal que, conforme visto, perdeu seu principal anunciante: o 

governo. Com isso o jornal viu-se obrigado a fechar as portas depois de cinco anos 

ininterruptos, não tendo mais condições de se sustentar. 

Na análise da reportagem da página seis, fica evidente que, na visão do Top News, a 

mudança de governo foi crucial para esse fechamento. Usando a ironia típica das suas 

reportagens, atribui ao governo de Iris Rezende Machado o fim do semanário. Embora esse 

tenha sido um motivo essencial que também atingiu outros jornais, acreditamos que outros 

fatores, como gestão do próprio jornal, possivelmente devem ser incorporados à narrativa a 

partir das entrevistas com jornalistas que atuaram no periódico. Pretendemos realizá-las 

utilizando-se de História Oral, para contar a história desse periódico e também dar a ele um 

lugar registrado na historiografia do Jornalismo em Goiás. 
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PODCASTS SOBRE AUTISMO NO BRASIL: UMA INTRODUÇÃO 
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RESUMO 
 

Desde a década de 1990, a consolidação da internet tem colaborado para o ativismo do autismo no 
Brasil, o que consequentemente inclui a produção de conteúdos midiáticos sobre o Transtorno do 
Espectro do Autismo, como podcasts. Nesta pesquisa, introduzimos um panorama histórico de 
podcasts sobre autismo no Brasil, desde a primeira produção conhecida, lançada em 2007, até as 
produções liberadas em meados de 2020. Com base nisso, desenvolvemos uma análise de conteúdo 
das descrições de 15 programas brasileiros sobre autismo, categorizados por ano de lançamento, 
número de episódios e produtores responsáveis. A partir da análise, é possível perceber o 
crescimento significativo de podcasts produzidos por pessoas autistas nos últimos 3 anos, embora 
produções conduzidas por profissionais da saúde e educação ainda tenham maior domínio estético 
de seu modo de criação. 
 
Palavras-chave: Podcast; Autismo; Análise de conteúdo.  
 

ABSTRACT  
 

Since the 1990s, the consolidation of the internet has contributed to the autism activism in 
Brazil, which consequently contributed the production of media content on Autism 
Spectrum Disorder, such as podcasts. In this research, we introduce a historical overview of 
podcasts about autism in Brazil, from the first known production, launched in 2007, up to 
the newest released in 2020. We developed a content analysis based on the descriptions of 
15 Brazilian programs, categorized by release date, number of episodes and authorship. 
After analysis, it is possible to notice a significant growth of podcasts produced by autistic 
people in the last 3 years, although productions maintained by health and education 
professionals still have greater creation aesthetics. 
 
Keywords: Podcast; Autism; Content Analysis. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Antes do autismo se consolidar enquanto diagnóstico independente em 1943 por Leo 

Kanner, autistas e suas famílias sempre existiram. No entanto, de acordo com Singer (2016), 

o olhar médico e profissional contribuiu para que famílias e pessoas autistas se 
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reconhecessem enquanto minoria. Além disso, a história do autismo nos mostra que as 

fronteiras entre profissionais e pais nem sempre foram estritas. Lorna Wing, psiquiatra 

britânica responsável pela noção de espectro do autismo, por exemplo, era mãe de uma 

menina autista (DONVAN; ZUCKER, 2017). 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), por sua vez, é uma classificação original 

da quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação 

Psiquiátrica Americana (DSM-V), de 2013. Segundo Araújo e Lotufo Neto (2014), o TEA é 

uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada por dificuldades em dois domínios 

maiores: comunicação e interação social, além de comportamentos restritos e repetitivos. 

Embora, como nos aponta Lopes (2019), existiam registros de ativismo de familiares 

de autistas desde o início da década de 1960 em países como Reino Unido e Estados Unidos, 

o mesmo cenário só se introduziria no Brasil na primeira metade da década de 1980, 

marcada pela criação de organizações como a Associação de Amigos do Autista (AMA), em 

1983. Para conscientizar a população sobre o autismo, a AMA utilizou-se de diferentes 

estratégias, desde eventos, palestras e um comercial televisivo com o apoio do ator Antônio 

Fagundes. 

No final da década de 1990, espaços virtuais como a lista Autismo Brasil no Yahoo!, 

que estreou na plataforma em dezembro de 1998, se configuraram como um novo elemento 

para o debate sobre o autismo para famílias espalhadas por todo o país. Associações se 

formaram com estas interações, bem como outros projetos colaborativos pela internet, 

como websites e traduções conjuntas de livros. Sobre a contribuição das redes, Lopes (2019) 

destaca que 

No Brasil, existiu uma lista do site Yahoo (espécie de lista de e-mails) chamada 

“Autismo Brasil”, por meio da qual muitas mães e pais de autistas se conheceram, 

entre os quais citamos Claudia Moraes e Liê Ribeiro, que, além da parceria no 

ativismo em autismo, estabeleceram laços de amizade, sendo, até hoje, uma 

importante fonte de apoio uma para outra. [...] Se, para a elaboração dos primeiros 

contatos entre os familiares de autistas, o envio de cartas a periódicos e a 

mediação de psiquiatras foram fundamentais para que mães e pais de autistas se 

conhecessem e iniciassem um trabalho em comum, a partir da segunda metade da 

década de 1990, a internet assumiu gradativamente esse papel. (LOPES, 2019, p. 

224) 

Embora o desenvolvimento de fóruns e comunidades virtuais tenham propiciado o 

desenvolvimento de um ativismo autista de autorrepresentação ainda na década de 1990 

em países anglófonos, como lembrado por Kapp (2020), o desenvolvimento tardio da 
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comunidade do autismo no Brasil e conexões de rede precárias no país foram questões 

particulares para que produções midiáticas, como vídeos, se desenvolvessem com certo 

atraso de tempo. Entre eles, podemos considerar a produção em podcasting. 

O termo podcast se refere a um conjunto de arquivos multimídia – comumente áudio 

e, em raros contextos, vídeo – estruturados por meio de um feed RSS, que pode ser 

acessado em plataformas de áudio, bem como ser baixado em múltiplos dispositivos 

(BUFARAH JUNIOR, 2020). Podcasting, segundo Herschmann e Kischinhevsky (2008), pode 

ser entendido como "modalidade de radiodifusão sob demanda". 

A modalidade, que estreou em 2004, teve o primeiro representante brasileiro em 

outubro do mesmo ano, quando foi lançado o podcast Digital Minds, de Danilo Medeiros. 

Em poucos anos, podcasts sobre diferentes temas – cultura pop, história e tecnologia, por 

exemplo – se desenvolveram. No entanto, o crescimento do formato atingiu patamares 

inéditos no país a partir da segunda metade da década de 2010. 

O primeiro registro existente de podcast brasileiro sobre autismo é de dezembro de 

2007, com a criação temporária da Rádio Autismo, uma produção com dois episódios e 

assinada pela Casa da Esperança, uma instituição de Fortaleza, no Ceará. O programa foi 

eliminado das plataformas de podcast3. Alexandre Costa, o apresentador da produção, 

também foi responsável pelo podcast Autismo Brasil Podcast, de 2014, e obra mais antiga 

ainda presente nos agregadores. 

Apesar de existirem registros de programas produzidos por profissionais desde 2007, 

o primeiro podcast sobre autismo produzido por autistas no Brasil foi lançado em maio de 

2018, chamado Introvertendo (NASCIMENTO, 2020). Desde então, a participação de autistas 

dentro da modalidade é crescente, tanto no Brasil quanto no exterior. 

Por compreendermos a raridade de registros sobre o ativismo do autismo no Brasil e 

a subsequente ausência do campo de estudos críticos do autismo no país, com a exceção do 

trabalho de Ortega, Zorzanelli e Rios (2016), é que salientamos a importância de uma 

percepção acerca da produção do autismo desenvolvida pelas figuras interessadas pelo tema 

por meio de mídias de programas em vídeo e áudio, como podcasts. 

 

 

                                                 
3 Uma versão arquivada do feed está disponível em: https://web.archive.org/web/20090206030124/http:// 
radioautismo.mypodcast.com/rss.xml. Acesso em: 7 fev. 2021. 
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METODOLOGIA E RESULTADOS  

 

Com base no mapeamento levantado pelos autores em março de 2020 nas 

plataformas Apple Podcasts, Castbox e Spotify, existiam 216 podcasts sobre autismo com 10 

ou mais episódios nos registros de busca dos agregadores (PAVAN; ABREU, 2020). Deles, seis 

eram em língua portuguesa, todos produzidos no Brasil, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Podcasts brasileiros sobre autismo com 10 ou mais episódios em 26 de março de 2020 

Nome do podcast Ano de lançamento Número de 
episódios 

Produzido por 

ABAcast 2018 242 Profissionais 

Autismo Brasil 
Podcast 

2014 20 Profissionais 

Autismo no Rádio 2017 20 Profissionais 

Desfragmentado 2018 10 Autistas 

Introvertendo 2018 94 Autistas 

PodKast com K 2020 10 Autistas 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Os critérios de seleção utilizados levaram em consideração uma mínima longevidade 

das produções, de pelo menos 10 episódios publicados, conforme dados da pesquisa 

quantitativa de Podcasters (2018). Por outro lado, podcasting não é uma modalidade 

estática, o que demanda análises periódicas. Isso nos permite perceber novas produções 

surgidas após a coleta de dados, bem como podcasts cujos critérios mínimos não atingiram 

e, mais tarde, alcançaram uma longevidade mensurável. 

Portanto, uma nova coleta de dados sob os mesmos critérios, desenvolvida em 6 de 

fevereiro de 2021 nas plataformas Apple Podcasts, Castbox e Spotify, garantiu os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 2: Podcasts brasileiros sobre autismo com 10 ou mais episódios em 6 de fevereiro de 2021 

Nome do podcast Ano de lançamento Número de Produzido por 
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episódios 

ABACast 2018 271 Profissionais 

AspieGirl 2020 27 Autistas 

Autismo Brasil 
Podcast 

2014 20 Profissionais 

Autismo no Rádio 2017 20 Profissionais 

AutismoCast 2020 17 Profissionais 

AutistaSemRegras - 
Theraplin 

2020 24 Profissionais, 
Familiares 

Café com Espectro 2020 13 Autistas, 
Profissionais 

Desfragmentado 2018 10 Autistas 

Falando sobre 
Autismo 

2020 18 Profissionais, 
Familiares 

Introvertendo 2018 159 Autistas 

MEU MUNDO 
AUTISTA 

2020 33 Familiares 

Mundo da Mi 2016 35 Familiares 

O Mundo Autista 2020 10 Autistas 

PodKast com K 2020 10 Autistas 

Spectre 2020 19 Autistas 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Quase todos os novos podcasts listados foram publicados após março de 2020, o que 

pode indicar o crescimento recente da modalidade no Brasil. A única exceção é Mundo da 

Mi, cujo primeiro episódio é creditado ao ano de 2016, embora não haja evidências 

significativas de que o podcast estava sendo distribuído há anos4. 

Para a observação qualitativa dos programas, optamos pela análise de conteúdo. 

Puglisi e Franco (2005) observam que a análise de conteúdo é um processo de pesquisa que 

                                                 
4 Podcasts podem ser distribuídos com datas retroativas de episódios. Nos dados públicos do Castbox, em 6 de 
fevereiro de 2021, Mundo da Mi tinha 0 inscritos e 0 reproduções. 
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se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e tem como ponto de 

partida a mensagem. A partir de uma mensagem, no caso em questão, dos programas em 

áudio, é possível descrever e compreender seus atores e pontos de vista. 

Sustentamos três categorias básicas para classificar os podcasts: ano, número de 

episódios, e sujeitos envolvidos na produção. Compreendemos que, diante da história da 

comunidade do autismo e seus diferentes fatores culturais e de produção de conhecimento, 

saber quem são as figuras responsáveis por cada programa é o elemento central da pesquisa 

(O’DELL et. al, 2016). 

 

ANÁLISE 

 

Dos 13 podcasts brasileiros sobre autismo presentes nesta pesquisa, 5 são 

exclusivamente formados por autistas – a maioria numérica – e 1 por autistas juntamente 

com profissionais (42,30%). Familiares são a minoria, com apenas 2 podcasts e 1 por 

familiares juntamente com profissionais (19,23%). 

Entende-se profissionais como pessoas que trabalham com a temática do autismo, 

seja no campo da saúde e do atendimento clínico, na educação ou no âmbito da pesquisa 

científica. Desse grupo, são 4 programas exclusivamente formados por profissionais, e 2 

interseccionados com autistas e profissionais (38,46%). 

Ao subdividir os podcasts a partir dos produtores, estabelecemos comparações com 

base na descrição dos 11 programas produzidos por um grupo homogêneo de pessoas. Os 

podcasts produzidos por familiares, MEU MUNDO AUTISTA e Mundo da Mi, carregam a 

referência direta a autistas em seus títulos, além da expressão em comum “mundo”. O 

termo também pode ser relacionado às dificuldades de interação e comunicação das 

pessoas autistas. Em contrapartida, isso pode gerar estereótipos de que autistas são pessoas 

fechadas em um mundo particular. 

Sobre estereótipos de autistas em produções midiáticas, Camargos (2017) afirma que 

Essa construção de imagem faz com que os espectadores tenham isso em mente, 

com ênfase na baixa comunicação social e os comportamentos “estranhos”. 

Quando acreditamos nisso, evitamos falar com autistas, não essencialmente pelo 

fato dele ser muito diferente, mas pelo fato de que a interação não vai ter 

resposta. (CAMARGOS, 2017, p. 8) 
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Por outro lado, a descrição dos dois programas também podem reforçar “mundo” 

com o entendimento de uma perspectiva de vida diferente em torno dos autistas. MEU 

MUNDO AUTISTA, por exemplo, é descrito como uma produção de pais e mães cujo 

interesse é de informar familiares e profissionais “a repensar suas atitudes, condutas e 

pensamentos”. Mundo da Mi, por sua vez, transporta este ideal para o campo da 

maternidade, ao afirmar que se trata de “um podcast sobre ser mãe de uma criança 

lindamente diferente”. 

É possível inferir que o autismo ainda é um tema significativamente circunscrito à 

maternidade. Diante disso, dos 4 podcasts produzidos exclusivamente por profissionais, 

metade têm descrições direcionadas a mães. ABAcast, por exemplo, ressalta o desejo de 

“mostrar para você como a Análise do Comportamento aplicada pode ajudar o seu filho, 

aluno, ou paciente a ter uma aprendizagem de maior qualidade”. Apesar de também se 

direcionar a profissionais de educação e saúde, a primeira ênfase é familiar. 

AutismoCast, em sua descrição, é denominado como um podcast focado em autismo, 

educação parental e parentalidade atípica. Um de seus objetivos é “tirar as suas principais 

dúvidas sobre como você pode ajudar seu filho autista a se tornar um adulto mais 

independente e autônomo”. 

Autismo Brasil Podcast, lançado em 2014 e a produção mais antiga desta pesquisa, é 

focada no trabalho do psicólogo Alexandre Costa. A descrição se diferencia dos demais por 

também citar pessoas autistas como público-alvo da produção. Segundo ele, “neste podcast, 

ele conversa com pais, profissionais e pessoas autistas sobre autismo e temas afins”. 

Autismo no Rádio, como o próprio título salienta, é uma adaptação de um programa de 

rádio. Isso faz com que maior parte de sua descrição seja referente à emissora pela qual a 

produção era veiculada, bem como seus horários. 

Em comparação aos programas produzidos por familiares, todos os podcasts 

produzidos por profissionais têm, em si, características de produção que podem fazê-los ser 

considerados menos distantes de uma estética profissional de podcast. A discrepância entre 

produções profissionais e amadoras também é percebida se observada com as iniciativas de 

autistas. 

Entre os 5 podcasts produzidos exclusivamente por autistas, é possível observar, 

antes de tudo, uma linguagem em primeira pessoa mais frequente que nas produções de 

profissionais. PodKast com K, por exemplo, é introduzido com “estou pegando meu 
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microfone para compartilhar experiências com você”. Desfragmentado, por sua vez, 

descreve suas falas como “relacionadas a um adulto neste espectro”. Os dois projetos são 

individuais. 

Entre as produções, há duas produzidas por múltiplas pessoas autistas, com 

descrições semelhantes referentes ao protagonismo das pessoas com deficiência. 

Introvertendo se define como “um podcast sobre autismo onde autistas conversam”, com 

“discussões sobre autismo, saúde mental, cidadania, cultura e inclusão com a participação 

plena de autistas”. Já Spectre tem como objetivo “mostrar ao mundo que nós, autistas, 

podemos falar sobre tudo, sobre o que quisermos!”. 

Acerca das vozes com deficiência que interagem no Introvertendo, Pessoa e Salvino 

(2020) afirmam que os integrantes “reivindicam a propriedade de sua própria voz, escolhem 

as temáticas e as problemáticas sobre as quais querem tratar”. Apesar disso, também há 

desafios: 

Desmistificar estereótipos que circulam socialmente não é tarefa fácil para a 

maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao longo dos anos, como 

apontamos, grupos sociais que experimentam modos de vida fugidios às normas 

padrões co-construídas estão em um lugar de desconforto, na ausência de melhor 

sintagma, tendo as suas existências expostas e questionadas em perspectivas que, 

em sua maioria, garantem uma visibilidade de afecção negativa e contraditória no 

que diz respeito às suas próprias convicções. Se as experiências são atravessadas 

por uma série de afetos que tensionam ainda mais a vida cotidiana, pessoas 

comuns se propõem a deslocar a visibilidade dada a elas para perspectivas 

gestadas por elas mesmas. (PESSOA; SALVINO, 2020, p. 73) 

Enquanto o podcast Autismo no Rádio carrega um contexto radiofônico de produção, 

em Desfragmentado o caráter amador do programa é reforçado com as frases “tosco e 

rudimentar. Podcasts curtos, diretos e sozinho”. A descrição de AspieGirl é ainda mais 

simples, com a única frase “Conversas num mundo asperger”.  

O Mundo Autista também utiliza a expressão “mundo”, comum dos podcasts com 

familiares, mas com a observação dos apresentadores de que se trata de uma produção a 

qual “mãe e filho autistas discutem o autismo e a inclusão, além de outros temas 

contemporâneos, com leveza e respeito”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do levantamento original de podcasts sobre autismo no mundo em 2020, 

tínhamos as hipóteses de que a participação de autistas era um fator cada vez mais 

crescente mas que, apesar disso, ainda existiam desigualdades latentes em relação aos 

sujeitos profissionais, como a média de episódios publicados, um dos fatores descritivos de 

longevidade (PAVAN; ABREU, 2020). 

Pela primeira vez, em nova coleta, agora apenas com produções brasileiras, autistas 

são maioria numérica em termos de programas. No entanto, ainda é precoce afirmar uma 

redução de desigualdades em relação ao trabalho desenvolvido por profissionais. Para isso, 

é necessário uma coleta posterior e análise de conteúdo de episódios propriamente ditos. 

Apesar disso, entendemos que há uma tendência de narrativas em primeira pessoa a 

partir de pessoas autistas. A partir de sua herança do rádio, podcasting é uma atividade a 

qual permite uma intimidade entre produtores e ouvintes, um recurso aparentemente 

explorado por pessoas autistas. 

Por outro lado, profissionais podem se valer de outra tendência existente no cenário 

de podcasting, que consiste na criação e uso de podcasts por empresas e marcas para 

alavancar seus negócios (FORGIARINI, 2019). Neste caso em questão, o negócio é a atividade 

profissional dos próprios terapeutas, por exemplo. 

 
REFERÊNCIAS 

 
ARAÚJO, A. C.; LOTUFO NETO, F. A nova classificação americana para os transtornos 
mentais–o DSM-5. Rev. Bras. de Terapia Comportamental e Cognitiva, v. 16, n. 1, p. 67-82, 
2014. 
  
BUFARAH JÚNIOR, A. Podcast e as novas possibilidades de monetização na radiodifusão. 
Radiofonias – Revista de Estudos em Mídia Sonora, v. 11, n. 1, p. 33-48, 2020. 
 
CAMARGOS, A. C. P. Representações de autistas em recursos midiáticos. 2017. 44 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. 
 
DONVAN, J.; ZUCKER, C. Outra sintonia: a história do autismo. São Paulo: Editora Companhia 
das Letras, 2017. 664p. 
 

201



FORGIARINI, R. Povo do Clube: o podcast como ferramenta publicitária. 2019. 80 f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda) – 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2019. 
 
HERSCHMANN, M.; KISCHINHEVSKY, M. A "geração podcasting" e os novos usos do rádio na 
sociedade do espetáculo e do entretenimento. Revista Famecos, v. 15, n. 37, p. 101-106, 
2008 
 
KAPP, S. K. (org.). Autistic community and the neurodiversity movement: Stories from the 
Frontline. Springer Nature, 2020. 
 
LOPES, B. A. Não Existe Mãe-Geladeira: Uma análise feminista da construção do ativismo de 
mães de autistas no Brasil (1940-2019). 2019. Tese (Doutorado em Ciências Sociais 
Aplicadas) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2019. 
 
NASCIMENTO, Caio. Podcast ajuda autistas a lidarem com o isolamento durante a 
quarentena. O Estado de S. Paulo, 2020. Disponível em: https://emais.estadao.com.br/ 
noticias/comportamento,podcast-ajuda-autistas-a-lidar-com-o-isolamento-durante-a-
quarentena,70003300507. Acesso em: 7 de fev. de 2021. 
 
O’DELL, L. et al. Critical autism studies: exploring epistemic dialogues and intersections, 
challenging dominant understandings of autism. Disability & Society, v. 31, n. 2, p. 166-179, 
2016. 
 
ORTEGA, F.; ZORZANELLI, R.; RIOS, C. The Biopolitics of Autism in Brazil. In: RUNSWICK-COLE, 
K.; MALLET, R.; S. TIMIMI, S. (org.) Re-thinking Autism: Diagnosis, Identity and Equality. 
London, UK: Jessica Kingsley Publishers, 2016. p. 67-89. 
 
PAVAN, R.; ABREU, T. A comunicação das diferenças: um mapeamento dos podcasts sobre o 
autismo no mundo. In: MAIA, J. F.; BORGES, R. M. R.; FARIAS, S. J. P. (org.). Estudos 
Contemporâneos em Jornalismo. 1. ed. Goiânia: Cegraf UFG, 2020. p. 259-271. 
  
PESSOA, S. C.; SALVINO, M. H. S. Podcast, acessibilidade afetiva e inclusão: introvertendo 
movimentos sonoros e de afetação. Estudos em Jornalismo e Mídia, v. 17, n. 2, p. 66-76, 
2020. 
 
PODCASTERS. PodPesquisa 2018. Disponível em: http://abpod.com.br/wpcontent/uploads/ 
2018/10/PodPesquisa2018.pdf. Acesso em: 6 de fev. de 2021. 
 
PUGLISI, M. L.; FRANCO, B. Análise de conteúdo. Brasília: Liber Livro Editora, 2005. 
  
SINGER, J. Neurodiversity: The birth of an idea. [s.l.]: Judy Singer, 2017. 

 

202



CINEMA QUEER E CULTURA: LÉSBICAS NO TERRITÓRIO DO FILME 
 

Ana Domitila Rosa Lemos Silva1 
Mayllon Lyggon de Sousa Oliveira2 
Suely Henrique de Aquino Gomes3 

 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho busca compreender o cinema queer brasileiro em um contexto comunicacional 
como produto cultural, para então investigar de que maneira lésbicas são inseridas no território do 
filme. A partir de uma pesquisa qualitativa bibliográfica, buscou-se relacionar autoras e autores das 
áreas da cultura, comunicação, sociologia, teorias queer e feministas para desenhar um caminho 
teórico que levasse à compreensão do conceito de cultura, sua relação com a comunicação, passando 
pelo cinema como produto cultural da indústria nacional e alcançando o território do filme queer, onde 
se inserem as lésbicas. A discussão aqui apresentada é conduzida a partir de levantamentos 
bibliográficos sobre o tema e, daí, estabelece uma relação entre a presença de lésbicas no cinema 
queer nacional com a manifestação cultural dessa arte industrial. Compreende-se que a produção 
cultural depende da relação entre as subjetividades dos indivíduos na e com a sociedade e que a 
comunicação atua, com relação à cultura, como suporte, meio através do qual ela (a cultura) é 
midiatizada, seja em grandes veículos de comunicação (televisão, rádio, jornais, cinema), seja por meio 
das relações sociais entre os indivíduos que produzem e ao mesmo tempo contemplam os produto 
culturais num processo de troca constante. Tomou-se como ponto de partida, portanto, a investigação 
conceitual sobre a relação entre a produção cultural e a existência humana em sociedade para, lá na 
frente, apontar como se dá essa relação quando se investiga a (re)existência lésbica no cinema. 
Portanto, trata-se de estudo sobre o cinema queer brasileiro como meio de comunicação e produto 
cultural, para investigar a inserção das lésbicas no território do filme. Ao se estabelecer uma relação 
entre a presença de lésbicas no cinema queer nacional com a manifestação cultural dessa arte 
industrial, concluiu-se que a existência lésbica se torna possível no contexto comunicacional-cultural 
do filme através da linguagem/estética queer de resistência ao sistema de heteronormas que se impõe 
às subjetividades não conformantes. 

 
Palavras-chave: Cultura; Comunicação; Cinema Brasileiro, Cinema queer; Lésbicas. 
 

ABSTRACT  
 

The present work seeks to understand Brazilian Queer Cinema in a communicational context as a 
cultural product, and then investigate how lesbians fit into the film territory. From a qualitative 
bibliographic research, we sought to relate authors from the areas of culture, communication, 
sociology, queer and feminist theories to design a theoretical path that would lead to the 
understanding of the concept of culture, its relationship with communication, passing through the 
cinema as a cultural product of the national industry and reaching the queer film territory where 
lesbians are inserted. The discussion presented here is conducted based on bibliographic surveys on 
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the theme and, from there, establishes a relationship between the presence of lesbians in the national 
queer cinema with the cultural manifestation of this industrial art. It is understood that cultural 
production depends on the relationship between the subjectivities of individuals in and with society 
and that communication acts, in relation to culture, as a support, a medium through which it (culture) 
is mediated, whether in large vehicles communication (television, radio, newspapers, cinema), or 
through social relations between the individuals who produce and at the same time contemplate 
cultural products in a process of constant exchange. Therefore, the conceptual research on the 
relationship between cultural production and human existence in society was taken as a starting point 
to point out how this relationship occurs when investigating lesbian existence in cinema. Therefore, it 
is a study about Brazilian Queer Cinema as a medium of communication and cultural product, to 
investigate the insertion of lesbians in the film territory. When establishing a relationship between the 
presence of lesbians in the national queer cinema with the cultural manifestation of this industrial art, 
it was concluded that the lesbian existence becomes possible in the communicational-cultural context 
of the film through the queer language / aesthetics of resistance to the system of heteronorms 
imposed on non-conforming female subjectivities. 

 
Keywords: Culture; Comunication; Brazilian Cinema, Queer Cinema; Lesbians. 
 

INTRODUÇÃO 

  

 Ao buscar compreender o cinema queer brasileiro em um contexto comunicacional 

como produto cultural, para então investigar de que maneira lésbicas se inserem no território 

do filme, este trabalho se constitui como uma pesquisa qualitativa bibliográfica, na qual 

buscou-se relacionar autoras e autores de variadas áreas das ciências sociais e das artes para 

traçar um caminho teórico que levasse à compreensão do conceito de cultura, sua relação 

com a comunicação, passando pelo cinema como produto cultural da indústria nacional e 

alcançando o território do filme queer onde se inserem as lésbicas. A discussão aqui 

apresentada é conduzida a partir de levantamentos bibliográficos sobre o tema e, daí, 

estabelece uma relação entre a presença de lésbicas no cinema queer nacional com a 

manifestação cultural dessa arte industrial. A presença da temática LGBTQI+ num cinema 

brasileiro que tem como linguagem a subversão de heteronormas, e portanto uma linguagem 

queer, é uma forma de resistência quando compreende-se que investigar sobre a 

(re)existência lésbica é empreender em um trajeto de descobertas e desvelamentos sobre os 

territórios cinematográficos onde elas se inserem e como os aspectos culturais e 

comunicacionais os influenciam. 
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METODOLOGIA 

  

 A pesquisa caracteriza-se como uma reflexão teórica conduzida a partir do 

tensionamento da cultura com a produção fílmica queer. A temática explorada trata da 

presença/ausência de lésbicas no filme como um território de construção de sentidos. Adota-

se uma abordagem qualitativa e, quanto aos objetivos, classifica-se como exploratória.  A 

reflexão foi produzida a partir dos autores e autoras: Bacega (1996), Brandão e Sousa (2019; 

2020), Chapagnate (2014), Chauí (2008), Loizos (2004), Miskolci (2009; 2012), Preciado (2007), 

Rich (2010), Temer (2005), Vieira Jr. (2018) e Wolf (2009), por considerá-los leitura obrigatória 

inicial para promover o debate aqui proposto. 

 

COMUNICAÇÃO E CULTURA 

 

A comunicação faz parte do convívio social, sendo peça fundamental para a construção 

das sociedades, suas regras de convivência e normas de conduta. Seu aspecto social se dá 

através de um processo que constitui um fenômeno complexo e que se articula com a cultura, 

o conhecimento e o desenvolvimento tecnológico através do tempo e em diferentes 

contextos sócio-político-econômicos. É formada não apenas pela forma escrita ou falada, mas 

por um conjunto de signos e símbolos visuais, audíveis e compreensíveis e decodificáveis por 

sujeitos em momentos de interação, ou, como é concebida por Blumer (1971), se trata 

estabelecimento de um diálogo entre indivíduos ou grupos que compartilham de uma 

linguagem em comum, através da qual é possível o surgimento de discussões e debates. A 

comunicação é, portanto, a forma pela qual grupos como multidões, sociedades e públicos 

interagem e estabelecem conexões entre si, “é mais do que especificamente o ato de 

comunicar e também algo diferente do objetivo ou do resultado desta comunicação” (TEMER, 

2005, p.276). Gomes (1997) aponta sua interdependência com os processos de construção de 

realidade social e cultural do ser humano. Deste modo, a comunicação “é um fato e uma 

necessidade social, algo inerente ao ser humano e que existe desde o aparecimento do 

homem no mundo [portanto é] tudo aquilo a que o ser humano atribui significado” (TEMER, 

2005, p. 277). 
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A produção cultural como categoria mediadora da existência, da espacialidade e da 

territorialidade pode ser percebida ao entender do que se trata a cultura, antes de pensar nas 

produções que dela se desdobram e se manifestam. Esse conceito se traduz na analogia entre 

a vida e um trem em movimento: “entramos nesse trem, banhamo-nos nessa cultura” 

(BACEGA, 1996, p. 7). A partir dessa metáfora, a autora descreve a cultura inicialmente como 

uma condição na qual se é inserido ao nascer, como uma força externa que se impõe sobre os 

indivíduos que convivem em grupos. Bacega (1996) compreende que por ser mediada pela 

comunicação, uma vez que sujeitos inseridos em grupos necessitam interagir, a relação entre 

pessoa humana e realidade objetiva “é exercida pelas linguagens” (BACEGA, 1996, p. 8).  

A comunicação é inerente à natureza humana, afirma Bacega (1996), e graças ao 

desenvolvimento tecnológico há o “surgimento de suportes que fazem com que ‘o que é dito’ 

e/ou ‘mostrado’ pelo outro chegue imediatamente aos nossos ouvidos, aos nossos olhos” 

(BACEGA, 1996, p. 9) de maneira cada vez mais eficiente e instantânea, como é o caso da 

tecnologia das imagens em movimento que hoje possibilitam o registro de realidade e a 

criação de mundos fictícios materializados através de mecanismos de comunicação, como a 

linguagem cinematográfica. Os apontamentos de Bordenave (1998) sobre os meios não-

tecnológicos de comunicação também podem ser tomados como colaborações para a ideia 

desenvolvida por Thompson (1998) sobre os papéis de instituições culturais4 para além das 

mídias de comunicação. E a ideia de que as “necessidades de comércio entre coletividades 

introduziram nexos novos e também novos desejos e necessidades” (SANTOS, 1996, p. 97) 

podem ser apontadas como catalisadores da re-organização não só da comunicação, mas 

também do espaço e dos parâmetros já íntimos desses grupos de indivíduos. A cultura, 

portanto, passa a ser um campo cada vez mais complexo de significados, um trem que conta 

com cada vez mais vagões interligados entre si em uma rede complexa. Essa imagem também 

está presente na visão de Geertz (1989) sobre a cultura que a concebe como um conjunto de 

teias de significados abertos, públicos, compartilhados através de ações simbólicas. Sua 

função mediadora da existência humana, diz respeito então à sua capacidade de transformar 

a realidade através da comunicação, do conjunto de significados compartilhados entre 

                                                 
4 Thompson (1998) aponta uma ressalva sobre o poder simbólico das instituições culturais ao levantar a questão 
do contraponto que pode haver entre a apropriação do discurso midiático para autoformação de indivíduos e o 
papel fundamental da família, escola e religiões na formação pessoal e social dos indivíduos nesse contexto de 
comunicação. 
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membros da sociedade como algo preexistente a todos eles, ao mesmo tempo que é 

constantemente modificada por eles em seus processos de interação. 

A cultura é, assim, resultado da ação da humanidade sobre e com o mundo, podendo 

ser experienciada através de suas manifestações como as linguagens, as artes, os costumes e 

as regras que regem a convivência em sociedade. Nesse sentido, Carneiro5 (2009) aponta que 

o mundo humano é um mundo cultural por ser manifesto através do processo de significação 

dos indivíduos sobre a sua realidade. Como ação humana, fruto do trabalho coletivo de 

indivíduos no e sobre o mundo, afere-se que a cultura é um construto temporal-espacial. 

A abertura da cultura como objeto de estudos não só da antropologia, como também 

da história, da sociologia, dentre outros campos do conhecimento, torna difícil a tarefa de 

conceituá-la sob uma única perspectiva. Nas palavras de Couceiro (2002, p. 15), “a noção de 

cultura continua sendo alvo de discussões e reelaborações, gerando dificuldades e 

imprecisões”. No entanto, para o propósito do presente trabalho, entende-se a cultura como 

a forma pela qual se dá sentido e se apropria de uma determinada forma de agir, ver e 

significar o mundo ou “uma forma de expressão e tradução da realidade que se faz de forma 

simbólica” (PESAVENTO, 2005, p.15). De forma semelhante, o conceito de comunicação 

tomado neste trabalho é fruto de um recorte teórico dentre os diversos desenvolvidos por 

pensadoras e pensadores sobre o assunto. Compreende-se a comunicação aqui como um 

processo de produção e recepção simultâneo de significados entre indivíduos, através do qual 

a cultura se desenvolve. 

Culturas popular e de massa 

  

As diferentes acepções de cultura variam conforme o contexto intelectual e político de 

cada época. É a partir de uma perspectiva histórica que Chauí (2008) aponta a origem latina 

da palavra no verbo colere, que “significa o cultivo, o cuidado [...] a cultura era concebida 

como uma ação que conduz à plena realização das potencialidades de alguma coisa ou de 

alguém” (CHAUÍ, 2008, p.55). Mais adiante na história “[...] no século XVIII, com a Filosofia da 

Ilustração, a palavra cultura ressurge [...], torna-se sinônimo de civilização [...] portanto, de 

vida política e de regime político” (CHAUÍ, 2008, p. 55). A partir de ideias iluministas esse 

                                                 
5 CARNEIRO, Neri de Paula. Uma antropologia da cultura. In: Cultura: a criação humana, 2009. Disponível em: 
encurtador.com.br/ipsEY. Acesso em: 20 dez. 2020. 
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conceito, que mais tarde construiria a antropologia, passa a ser visto como um “padrão ou o 

critério que mede o grau de civilização de uma sociedade [...] um conjunto de práticas (artes, 

ciências, técnicas, filosofia, os ofícios) que permite avaliar e hierarquizar o valor dos regimes 

políticos, segundo um critério de evolução” (CHAUÍ, 2008, p. 55).  

Por sua origem etnocêntrica, a cultura atuou como uma régua a partir da qual se avalia 

o grau de evolução dos agrupamentos humanos com base na presença ou ausência de certos 

elementos, o que “legitimou e justificou, primeiro, a colonização e, depois, o imperialismo” 

(CHAUÍ, 2008, p. 56). Apenas na segunda metade do século XX, através da antropologia social 

e da antropologia política é que passou-se a compreender que “cada cultura exprime, de 

maneira historicamente determinada e materialmente determinada, a ordem humana 

simbólica com uma individualidade própria ou uma estrutura própria'' (CHAUÍ, 2008, p. 57). 

Ou seja, “a cultura passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos 

elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores” (CHAUÍ, 2008, p. 57), um trem 

diverso onde cada vagão comporta grupos de indivíduos únicos que interagem entre si e entre 

outros vagões. O multiculturalismo parece estar presente nessa forma de conceber a cultura. 

Daí a pertinência da colocação de Carlos Brandão ao afirmar que “com o olhar da vocação 

multicultural, compreendemos que as culturas humanas são diferentes, mas nunca desiguais” 

(BRANDÃO, 2008, p. 35). É interessante observar que Brandão (2008) utiliza o termo no plural 

(culturas), reforçando, assim, a ideia de que não se pode unir ou generalizar as manifestações 

culturais sob um único complexo coerente, uma vez que derivam de diversas esferas sociais. 

Além da diferença na compreensão do conceito de cultura, um outro desdobramento 

decorrente das sociedades de classe, formadas pelas práticas capitalistas ocidentais, foi a 

divisão cultural que convencionou chamar de cultura formal a cultura letrada, aquela que 

estava ligada a produções de indivíduos ou instituições reconhecidos pelas classes 

dominantes, e de cultura popular aquela “que ocorre espontaneamente nos veios da 

sociedade” (CHAUÍ, 2008, p. 58). Essa polarização entre uma cultura produzida e outra que 

espontaneamente se manifesta, determina a cultura popular como aquela derivada de classes 

populares, como a classe trabalhadora, e é “reforçada com o surgimento da cultura de massa 

ou da indústria cultural” (CHAUÍ, 2008, p. 59) que opera separando os bens culturais pelo seu 

suposto valor de mercado, criando a ilusão de que todos têm acesso aos mesmos bens 

culturais, inventando uma figura chamada “espectador médio”, cujo senso-comum é 

cristalizado, e definindo a cultura como lazer e entretenimento. Nessa associação o 
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entretenimento é concebido como “uma dimensão da cultura [...] pois é a maneira como uma 

sociedade inventa seus momentos de distração, diversão, lazer e repouso” (CHAUÍ, 2008, p. 

60) e, por isso mesmo, se distingue da cultura como conceito mais abrangente, que passa a 

ser compreendida como “criação e expressão das obras de pensamento e das obras de arte” 

e cujos principais traços são “o movimento de criação do sentido [...] a ação para dar a pensar 

[...] um direito do cidadão” (CHAUÍ, 2008, p. 61). 

 A existência social e cultural na pós-modernidade, como aponta a autora, se configura 

sob uma economia neoliberal que transforma a cultura em entretenimento através da 

distorção do mecanismo próprio que viabiliza seu acesso entre os membros das sociedades: a 

comunicação. E essa diferença se reforça “porque o espetáculo se torna simulacro e o 

simulacro se põe como entretenimento, os meios de comunicação de massa transformam 

tudo em entretenimento” (CHAUÍ, 2008, p.61). Aquela metáfora primeira de Bacega (1996) 

sobre a cultura ser um trem no qual se nasce sob uma estrutura imposta e 

compartilhada/mantida através de mecanismos de diálogo, a comunicação, é agora 

subvertida pelo modelo de produção capitalista que objetifica as manifestações culturais e as 

transforma em espetáculos de entretenimento para as massas. 

Exatamente por massificar que Marilena Chauí (2008) aponta o perigo do modelo 

capitalista de produção para a cultura como direito dos cidadãos, ao afirmar que esse 

movimento de massificação é um movimento de “negação da democratização da cultura” 

(CHAUÍ, 2008, p. 63) porque: em primeiro lugar reativa a relação de apropriação das 

produções culturais pelo Estado como ferramentas de doutrinação social e em segundo lugar 

porque o valor cultural nesse mercado passa a decorrer da capacidade para agradar e não do 

processo de criação. É justamente nesse contexto de produção que se insere a indústria do 

cinema. Por mais que não seja tão expressiva quanto a indústria estadunidense ou indiana, 

por exemplo, a produção de filmes no Brasil também conta com um contexto industrial, com 

suas características e desafios próprios. A partir das reflexões de Chauí (2008) sobre a 

produção cultural na perspectiva capitalista e seus impactos na relação dos indivíduos com a 

cultura, se explora a seguir esse panorama do cinema brasileiro como indústria, para 

compreender como os filmes nacionais se concebem dentro da conceituação de produção 

cultural e entretenimento dos autores e autoras apresentados até aqui. 
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INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CINEMA 

 

Apesar de ter sido localizado sob a perspectiva teórica da produção da indústria 

cultural por Adorno e Horkheimer6 e por Benjamin7 como um meio de comunicação de massa, 

o cinema foi classificado como Sétima Arte por Ricciotto Canudo (1879-1923) em seu texto 

Manifeste des Sept Arts, de 1911, como aponta Figurelli (2013) e até hoje é reconhecido por 

ser uma produção artístico-industrial, como apontam Michel e Avellar (2012): 

 
Os processos produtivos que envolvem a produção e comercialização de obras 
artístico-culturais, que partem da criatividade e da subjetividade para a constituição 
de um produto final comercializável, estão presentes nas indústrias culturais. 
Estudos e debates são travados em torno da questão dicotômica entre arte e 
indústria na atividade cinematográfica. Mas a questão não é de difícil solução, pois 
considera-se que o cinema é arte, e que sua produção se realiza na indústria 
cinematográfica (MICHEL; AVELLAR, 2012, p. 37). 

 

Segundo Almeida e Mendes (2017), o cinema brasileiro se iniciou em 1886 com a 

exibição do primeiro filme no país por Paschoal Segreto e com a inauguração de uma sala de 

exibição ao estilo nick8 no Rio de Janeiro. Mas somente “dois anos depois, em 1888, Afonso 

Segreto exibe o primeiro filme brasileiro, um documentário sobre a baía de Guanabara” 

(ALMEIDA; MENDES, 2017, p. 175). Depois disso, a indústria nacional de cinema, assim como 

em outros países, teve momentos de altos e baixos. No caso específico do Brasil, essas 

oscilações estavam diretamente ligadas aos incentivos e iniciativas do Estado que “representa 

um papel crucial no desempenho da indústria cinematográfica” (MICHEL; AVELLAR, 2012, p. 

39). Durante a Ditadura Militar foi criada a Empresa Brasileira de Filmes - Embrafilme, 

responsável por grande parte da produção cinematográfica da época. Seu gradativo desmonte 

culminou na “sua extinção em 1990 em um movimento do governo Collor, que mostrava que 

o setor cultural deveria dali em diante ser guiada pelas leis de mercado” (MICHEL; AVELLAR, 

2012, p. 39). Em 1993 a criação da Lei do Audiovisual deu esperanças pra esse setor artístico 

e “o desenvolvimento do setor passa majoritariamente pela Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, 

ambas na pasta do Ministério da Cultura” (ALMEIDA; MENDES, 2017, p. 174), além de 

                                                 
6 Ver: ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2006. 
7 Ver: BENJAMIN, W. A obra de arte na era da sua reprodução técnica. In: GEADA, E. (org.). Estéticas do Cinema 
Lisboa: Dom Quixote, 1985. 
8 Pequenas salas de cinema do início do século XX que dispunham de instrumentos musicais, como pianos e 
órgãos, para serem tocados no decorrer de determinadas cenas do filme. 
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incentivos de governos estaduais e municipais para a produção/promoção desses produtos 

culturais. Em 2021 esse já não é mais o cenário do cinema brasileiro devido aos cortes 

orçamentários no setor de Cultura e em vários de seus órgãos, como a Agência Nacional do 

Cinema (ANCINE), feitos pelo Presidente Jair Bolsonaro em 20209. 

Por mais que seja uma indústria com seus segmentos de produção, infra-estrutura, 

distribuição e exibição, como apontam Michel e Avellar (2012) e se constitua uma atividade 

econômica, toma-se como mais importante para este trabalho a dimensão cultural do cinema. 

Nesse sentido, ao pensar a dimensão cultural do filme, sua prática discursiva está 

intrinsecamente relacionada a investigação e análise de questões sócio-político-econômicas, 

as quais “envolvem seus processos de produção e distribuição/exibição por salas de cinema e 

em que isso interfere na construção de seus discursos” (CHAMPAGNATTE, 2014, p. 9), 

devendo suas interpretações partir dos contextos socioculturais nos quais se inserem sua 

produção e seus espectadores. É necessário, portanto, focar as questões “nas estruturas 

sociais e no contexto histórico, enquanto fatores essenciais para compreender a ação da 

mídia” (WOLF, 2009, p. 102), no caso, o cinema. Nesse sentido, vê-se importante o recorte 

queer para abordar o tema das lésbicas no cinema, como se pretende fazer mais adiante, uma 

vez que, sob a perspectiva deste trabalho, tal produção só é possível a partir de um 

determinado tempo histórico (a contemporaneidade) e determinado diagrama social.  

O QUEER E O CINEMA 

 

O termo Queer como é conhecido surgiu “como um impulso crítico em relação à ordem 

sexual contemporânea” (MISKOLCI, 2012, n.p.), associado aos movimentos sociais e de 

contracultura da década de 1960 como os direitos da população negra no Sul dos EUA, a 

segunda onda feminista e o movimento homossexual. O queer surge “na luta por desvincular 

a sexualidade da reprodução, ressaltando a importância do prazer na ampliação das 

possibilidades relacionais” (MISKOLCI, 2012, n.p.). É importante lembrar que em sua origem 

na língua inglesa, queer é um xingamento, um palavrão, uma injúria direcionada àqueles e 

àquelas que fogem da normalidade.  A problemática Queer trata da abjeção, que “se refere 

ao espaço a que a coletividade costuma relegar àquele e àquelas que considera uma ameaça 

                                                 
9 Em ofensiva contra Ancine, Bolsonaro corta 43% de fundo do audiovisual. Disponível em: 
encurtador.com.br/cjJKU. Acesso em: 27 de out. de 2022.  
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ao seu bom funcionamento, à ordem social e política” (MISKOLCI, 2012, n.p.). Ao citar Julia 

Kristeva, Miskolci (2012) define abjeção como “o que perturba a identidade, o sistema, a 

ordem” e define que, em termos sociais, a abjeção “constitui a experiência de ser temido e 

recusado com repugnância, pois sua própria existência ameaça uma visão homogênea e 

estável do que é a comunidade” (MISKOLCI, 2012, n.p.). Dessa forma, as lutas do movimento 

queer se pautaram pela demanda por “aceitação ou incorporação coletiva” desses grupos 

abjetos e tiveram como foco a “crítica às exigências sociais, aos valores às convenções 

culturais como forças autoritárias e preconceituosas” (MISKOLCI, 2012, n.p.). 

O movimento queer se posiciona como resistência à heteronormatividade, mesmo 

quando esta aceita certos gays e lésbicas, desde que apresentem suas subjetividades de 

acordo com sua norma, por compreender que ela, por definição, rejeita aqueles e aquelas que 

deslocam/subvertem a compreensão de gênero ou não enquadram suas práticas/vidas 

sexuais e amorosas em seu modelo hetero reprodutivo. Isso porque ela trata de “um conjunto 

de prescrições que fundamenta processos sociais de regulação e controle, até mesmo aqueles 

que não se relacionam com pessoas do sexo oposto” (MISKOLCI, 2009, p. 7). Trata-se de trazer 

à luz das discussões em sociedade as consequências injustas e violentas que a imposição de 

normas e convenções culturais implicam sobre os “normais” e os “anormais”, colocando assim 

a questão queer como uma necessidade de bem-estar público para a convivência entre grupos 

diferentes sob a ótica da heteronorma. Os estudos queer tratam de “uma teoria que resiste à 

americanização branca, hetero-gay e colonial do mundo” (PRECIADO, 2007, p.400), o que os 

configuram como “crítica dos discursos hegemônicos na cultura ocidental” (MISKOLCI, 2009, 

p. 9), como estudos subalternos. 

Essa teoria enfatiza, através de sua crítica aos mecanismo de controle social, a 

“operação do binarismo hetero/homossexual para a organização da vida social 

contemporânea, dando mais atenção crítica a uma política do conhecimento e da diferença” 

(MISKOLCI, 2009, p. 5). O que, para Steven Seidman (1996), significa um estudo de saberes e 

práticas sociais “que organizam a ‘sociedade’ como um todo, sexualizando – 

heterossexualizando ou homossexualizando – corpos, desejos atos, identidades, relações 

sociais, conhecimentos, cultura e instituições sociais” (SEIDMAN, 1996, p. 13). Para os teóricos 

dessa vertente a compreensão da sexualidade como um dispositivo histórico de poder 

pressupõe uma rede de conexões entre os mais diversos elementos da cultura, ciência e moral 

da vida em sociedade. Os corpos e sexualidades desviantes da norma, especificamente os 
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corpos de mulheres que se relacionam romântica e amorosamente com outras mulheres, as 

lésbicas, são sistematicamente apagados, encobertos pela dúvida da real materialidade 

daqueles desejos entre corpos socialmente lidos como semelhantes. Levando-se em 

consideração que a sexualidade, sua expressão e performance são atos políticos, como bem 

nos ensinaram as feministas que levantaram a questão do pessoal ser político porque 

construído, cerceado e coagido pelo social, pode-se então compreender que ao falar sobre a 

problemática da presença/ausência no espaço mediático, essa questão levada para o contexto 

dos filmes também se aplica, uma vez que se trata de espaços mediáticos/comunicacionais.  

Ao afirmar que “importa pensar o que resta no intervalo das ‘aparições’, na política do 

estar e não estar, do ser e não ser, do (não) ver e (não) ser vista” (BRANDÃO; SOUSA, 2019, p. 

3-4), as autoras apontam uma possível direção para compreender a invisibilidade das lésbicas 

no contexto da produção cinematográfica, ao levar em consideração que a importância de se 

levantar a questão das sexualidades e corpos dissidentes de mulheres que se relacionam com 

outras mulheres é de caráter urgente, uma vez que a ausência da confirmação dessa questão, 

como já dito que frequentemente é algo posto/apresentado como estado de dúvida, como “a 

personagem era lésbica mesmo?”, também configura a ausência da possibilidade de 

existência na mente de quem assiste aos filmes. As características sexual e de gênero dessas 

personagens são a confirmação da sua própria existência no mundo real, como se a imagem 

fílmica fosse um catalisador, ou melhor, um órgão regulador das possibilidades de existência 

humana pelo simples fato de apresentá-las a quem assiste.  

Além disso, essa dúvida é apontada por Brandão e Sousa (2019) como uma 

invisibilidade que pode ser “entendida como a imagem de uma latência ou de uma ausência, 

a cada instante pronta para ser (de)codificada” (BRANDÃO; SOUSA, 2019, p. 2). Ou seja, a 

presença de uma personagem lésbica em um filme é, além de uma afirmação de possibilidade 

de existência de gênero-sexualidade-desejo, também uma forma de questionar a 

heteronormatividade compulsória vigente. A presença sapatão na tela do cinema é um ato 

político de contra-hegemonia da norma que delega à essa realidade a condição de ausência e 

dúvida. Essa leitura tanto dos registros visuais “ausentes”, quanto os “presentes” contidos nas 

narrativas fílmicas é importante, uma vez que “enquanto algumas das ausências podem ser 

explicadas pelas características de custo ocasional [...] a homogeneidade das imagens 

registradas deve comportar um peso semântico” (LOIZOS, 2002, p. 148). O que se agrava ao 

se considerar que que “a manipulação da imagem visual [...] é claramente ideológica” (LOIZOS, 
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2002, p. 140) e pode sinalizar mais uma marca da “forte influência do sistema patriarcal e de 

seus valores” (GUBERNIKOFF, 2009, p. 74-75) no cinema brasileiro, decorrente da falta de 

participação da mulher em nossa sociedade e, deste modo, “o que se vê é a vulgarização da 

imagem feminina, inserida numa ideologia falocrática de dominação e violência” 

(GUBERNIKOFF, 2009, p. 74-75). 

A relação entre as imagens cinematográficas e seu contexto cultural de produção se 

faz explícito, nas palavras de Loizos (2002), quando a característica bidimensional do vídeo 

simplifica e reduz as realidades que lhes deram origem, o que o torna dependente dos 

acontecimentos reais a partir dos quais foi criado. Deste modo, a compreensão das condições 

culturais de produção do cinema queer, entendendo como seus criadores as produziram, suas 

intenções e objetivos ao executá-las, assim como os contextos e consequências de suas 

concepções, se faz importante para o aprofundamento das análises de seu conteúdo 

propriamente dito. Ao passo que “nossa cultura difundiu a ideia de que o corpo da mulher é 

um espetáculo a ser olhado, e que essa deve conhecer o seu lugar” (GUBERNIKOFF, 2009, p. 

72), a estética e narrativa queer questiona e resiste à essa imposição, possibilitando a 

materialização de filmes onde a existência lésbica é possível porque visível. 

LÉSBICAS NO TERRITÓRIO DO FILME 

 

A presença da temática LGBTQI+ num cinema brasileiro que tem como linguagem a 

subversão de heteronormas, e portanto uma linguagem queer, é uma forma de resistência 

tanto do sistema (CAMPOS, 2010) quanto do patriarcado machista (HOOKS, 2019)10. Pensar a 

(re)existência lésbica é empreender em um trajeto de descobertas e desvelamentos sobre os 

terrirórios cinematográficos onde seus corpos se inserem. Compreende-se que não há como 

dissociar o cinema queer lésbico do feminismo (CASTELLANOS LLANOS, 2011) e, para isso, 

pega-se emprestado parte da indagação de Brandão e Sousa (2020) para compreender a 

seguinte relação: por que estudos queer para ler imagens cinematográficas sobre corpos 

lésbicos no Brasil? Para responder a essa questão, as autoras consideram que 

os estudos de cinema, de maneira geral, precisam absorver a fricção trazida por 
abordagens pautadas pelas teorias queer e decolonial, pela crítica da racialização e 
pelo feminismo da diferença, todos ancorados no reconhecimento de que as linhas 
afluentes que nos constituem e atravessam - gênero, classe, raça, sexualidade - 

                                                 
10 Ver: HOOKS, Bell. E eu não sou mulher? Mulheres negras e feminismo. Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 
2019. 
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entrelaçam-se e culminam no mesmo rio caudaloso das relações interseccionais 
(BRANDÃO; SOUSA, 2020, p. 6). 

 

 Além disso, pensar as narrativas dos filme brasileiros ”sob a ótica de uma leitura queer 

de cinema, contribui a uma crítica dos valores patriarcais, machistas, sexistas e 

heteronormativos propiciando outros sentidos para o imaginário social sobre a diversidade de 

gênero e sexual” (BARROS, 2016, p. 52). Dessa forma, as contribuições dos estudos queer para 

a compreensão do espaço da lésbica no cinema brasileiro são fundamentais, uma vez que se 

trata de corpos não-heteronormativos com desejos desviantes da norma imposta por esse 

sistema de controle da sexualidade feminina (CAMPOS, 2010). Sobre a possibilidade de 

libertação desse sistema, a autora aponta que em regiões fortemente marcadas pelo 

Patriarcado esse processo se dará de toda forma, porém “a superação do antigo modelo ainda 

é bastante difícil nas regiões cujo instituto da propriedade privada baseou-se nas oligarquias 

escravocratas e na total submissão das mulheres ao poder masculino” (CAMPOS, 2010, p. 71). 

 A produção cinematográfica brasileira está, portanto, subjugada a essa previsão e, 

dentre outros motivos, faz-se necessário repensar as dimensões dos corpos lésbicos em tela, 

os espaços pelos quais transitam, os agenciamentos que são feitos na narrativa e como suas 

sexualidades são performatizadas. Ou seja, busca-se falar em cinema sob a ótica da 

“experiência fílmica não como mera representação, mas como um acontecimento” (VIEIRA JR, 

2018, p. 3), porque, de acordo com Ulpiano (2005), usa-se a mesma perspectiva deleuziana 

para compreender o corpo em sua mutabilidade promovida pelos seus acontecimentos. 

Portanto, sua história, sua (re)existência (no caso a história do/no filme) são interpeladas por 

experiências que são resultado da relação entre este corpo e um outro, ambos heterogêneos. 

Tem-se como ponto de partida, portanto, o território audiovisual da tela de cinema, da 

película do filme, do arquivo de obra onde são desenvolvidos os agenciamentos sobre a 

(re)existência do corpo lésbico no cinema brasileiro. 

Mas de onde parte a necessidade de se compreender a lésbica no território do filme? 

Da compreensão de que se trata de um modo de existência e resistência além da categoria 

mulher, que é avessa à heteronormatividade vigente nas grandes produções cinematográficas 

mainstream onde “nenhuma das narrativas é sobre a dúvida em ser lésbica, mas em como ser 

lésbica afeta a relação com o mundo” (BRANDÃO; SOUSA, 2019, p. 20). Seguindo o raciocínio 

de Castellanos Llanos (2011), pode-se dizer que, na medida em que se compreende a lésbica 

215



no filme como categoria e agente de desejos para além do entendimento de uma biologia 

feminina, transcende-se o caráter de “sólo sexo” ao qual ela está atrelada e pode-se, a partir 

daí, enxergar sua potência queer de não-conformidade. 

 As questões do movimento queer estão muito mais ligadas à problemática da 

vergonha, do estigma e da discriminação, do que à demandas de assimilação identitária, como 

no movimento homossexual. Portanto, compreende-se que narrativas cinematográficas que 

abordam discussões sobre a lesbianidade apontam na direção indicada por Brandão e Sousa 

(2019) sobre experimetar a sexualidade lésbica no cinema a partir das dimensões visual e 

háptica desses corpos na tela. Pensar a relação das imagens-corpo em contato com a 

experiência de exibição do filme “envolve a interação de corpos de três naturezas distintas: 

os filmados, o do espectador e o próprio filme, aqui concebido como um corpo capaz de afetar 

e ser afetado” (VIEIRA JR., p. 30). Fala-se então de sua corporeidade no encontro de potências 

heterogêneas: dimensão sensível, sensória e a partir de percepções do próprio corpo de quem 

assiste/contempla/deseja esses corpos projetados. É sabido que, “embora o corpo feminino 

na arte ocidental estivesse em evidência, isso necessariamente não queria dizer que a própria 

mulher (como um sujeito com vontade própria) e a sua sexualidade também o estivessem” 

(LOPONTE, 2002, p. 287), na realidade a imagem de seus corpos, muitas vezes nus, pouco tem 

a ver com sua própria sexualidade. No caso de personagens lésbicas essa situação se agrava 

ainda mais no que toca a discussão aqui proposta, uma vez que sua presença definitivamente 

não qualifica determinada obra como cinema queer ou lésbico. É necessário uma análise das 

formas de construção da narrativa, nos agenciamentos das personagens, suas performances 

e na composição das imagens para apreender verdadeiramente, enquanto espectadoras, a 

experiência lésbica no filme, uma vez que a invisibilidade pela dúvida “coloca a questão lésbica 

na real condição de sua marginalidade em relação à heteronormatividade predominante no 

cinema narrativo industrial” (BRANDÃO; SOUSA, 2019, p. 3-4).  

 Sobre o corpo pega-se emprestado o termo coreopolítica11 de Lepecki (2011) e propõe 

“que as práticas artísticas [...] revelam coreopoliciamentos sutis que (pré)definem o espaço 

urbano como imagem do consenso neoliberal” (LEPECKI, 2011, p. 43). Dessa forma em filmes, 

espaços onde esses corpos apresentam suas performatividades, que abordam a temática 

                                                 
11 Definida como “comobilização da ação e dos sentidos [que] requer uma distribuição e reinvenção de corpo, 
de afetos, de sentidos [para relevar] o entrelaçamento profundo entre movimento, corpo e lugar” (LEPECKI, 
2011, p. 55). 
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lésbica, cada acontecimento, sua narrativa fílmica e espectadores são intrinsecamente 

moldados por uma coreografia que envolve não só a friccionalidade das imagens, mas 

também sensasões que atravessam a espectatorialidade da experiência fílmica. Essa 

composição das imagens e das performances dos corpos na tela parte da “cinestética” de 

Sobchack (2004), apresentada por Vieira Jr. (2018), e se mistura com Brandão e Sousa (2019) 

sobre partir do ponto de vista material do filme sem ignorar seus meios de produção. 

Compreende-se que filmes queer lésbicos, portanto, contam com uma linguagem própria que 

parte do acesso a modos de produção independentes a partir dos quais são criados territórios 

onde essas (re)existências são possíveis. Ou seja, criam linguagens condizentes para seus 

públicos a partir de recursos e referenciais próprios dessa realidade, e permite não só 

“possibilidades de identificação psicológica com certos personagens, mas também com 

situações afetivas construídas tanto através dos personagens e narrativa quanto com base em 

vários movimentos, gestos, texturas ou ritmos cinemáticos” (LIDNER apud. VIEIRA JR, 2012, p. 

8). 

 A existência lésbica é compreendida, sob a ótica de Adrienne Rich (2010), como uma 

realidade fonte de saber e poder para mulheres que não é reconhecida, nem afirmada sob o 

aspecto da sexualidade, o que a torna uma resistência em essência e a coloca à margem da 

heterossexualidade e supremacia masculina, ou seja, da sociedade patriarcal e até mesmo dos 

movimentos feministas heteroconformados. Os espaços para a re(existência) lésbica no 

cinema é, a partir de então, um lugar difícil de ser mapeado porque negado tanto nos espaços 

físicos quanto na virtualidade das narrativas audiovisuais normativas mainstream, 

encontrando seu lugar, portanto, nas fronteiras e ambivalências (ANZALDUA, 2009)12 das 

películas e frames independentes. Além disso, sob a perspectiva feminista, o sujeito se 

configura como um movimento de aproximação e afastamento “entre a representação do 

gênero (dentro de seu referencial androcêntrico) e o que essa representação exclui ou, mais 

exatamente, torna irrepresentável” (DE LAURENTIS, 2019, p. 151). Ou seja, a própria 

existência lésbica no feminismo trata da resistência em local de fronteira com as convenções 

das normas de performatividade de gênero, sexualidade e desejo da mulher. O queer é 

exatamente esse lugar de fronteira. É uma postura, uma atitude, um modo de existência 

fronteiriço.  

                                                 
12 Ver: ANZALDÚA, Gloria. Como domar uma língua selvagem. In: Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Difusão 
da língua portuguesa, n. 39, p. 297-309, 2009. 
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A discussão sobre o território das lésbicas no cinema queer “não se trata, pois, da 

contabilidade da representatividade, ainda que essa possa ser importante arma política” 

(BRANDÃO; SOUSA, 2019, p. 22), mas sim da necessidade de se refletir sobre suas 

ambiguidades para compreender a potência do cinema lésbico como mecanismo de 

resistência ao sistema heteronormativo vigente. Mas há ainda que se tensionar a questão da 

nomenclatura “cinema lésbico” e perguntar: por que incentivar a evidência-marcação? Seria 

essa uma forma de questionar ou reforçar as normalidades? Esses questionamentos 

necessitam de outro momento para serem desenvolvidos, por enquanto a discussão se 

concentra em pensar os espaços ocupados por corpos não-heteronormativos de mulheres em 

filmes que tem como linguagem a subversão de heteronormas em resistência a um sistema 

machista e patriarcal que os coloca à margem da visibilidade e da própria possibilidade de 

existência. 

CONCLUSÃO 

 

A compreensão do cinema como meio de comunicação parte do entendimento da 

comunicação como processo de interação/mediação de informações e interlocutores que 

buscam influenciar de alguma maneira uns aos outros. O cinema em si constitui-se por suas 

características técnicas e teóricas, de se configurar como um espaço de midiatização/exibição 

de produtos artísticos (filmes). Estes, por sua vez, se configuram simultaneamente como 

produtos da indústria cinematográfica e obras artístico-culturais por serem fruto de 

expressões de subjetividade, por carregarem conjuntos de significados produzidos e 

compartilhados culturalmente. Além disso, as imagens em movimento do cinema em seu 

sentido físico, também são meras ferramentas de comunicação, sendo o produto cultural real 

o seu conteúdo. Ou seja, a narrativa, a estética das imagens é que constroem sentidos, o que 

configura então uma produção cultural. Os filmes são mídias (meio de comunicação) 

mediadoras de sentidos (cultura). Cultura essa que, como visto, se trata de um conjunto de 

significados compartilhados e impostos aos indivíduos que embarcam no trem da vida, com 

seus vagões diversos interconectados em uma rede de influências e trocas de sentido. 

A existência lésbica se torna possível, nesse contexto comunicacional-cultural do filme, 

através da linguagem/estética queer de resistência ao sistema de heteronormas que se 

impõem aos corpos femininos não conformantes. Levando em consideração que a 
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sexualidade, sua expressão e performance são atos políticos, como bem nos ensinaram as 

feministas que levantaram a questão do pessoal ser político porque construído, cerceado e 

coagido pelo social, espera-se que ao debater sobre a problemática da presença/ausência da 

lésbicas no espaço midiático-comunicacional do filme, essa questão seja mais amplamente 

discutida sob a ótica da comunicação e da cultura. 
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA BRASILEIRA NO CLIPE DONA DE MIM 
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RESUMO 
 

 
O objetivo do trabalho é analisar a tentativa de representação das mulheres negras e de 
suas lutas a partir do clipe Dona de Mim, de Iza. Numa perspectiva interseccional dentro do 
feminismo negro, acreditamos que a análise da figura da cantora, sua música e seu 
videoclipe nos ajudam a compreender como o clipe e a cantora tentam se posicionar como 
um exemplo “didático” ou pedagógico do feminismo negro na cultura de massa audiovisual 
brasileira. Como metodologia, utilizamos a revisão bibliográfica para discutir os temas 
colocados pelo clipe; depois, analisamos o vídeo utilizando o aporte metodológico do estilo 
televisivo, que propõe uma visada estética em produtos audiovisuais. Com o respaldo do 
estudo bibliográfico e da metodologia citada, podemos afirmar que o clipe consegue 
representar com verossimilhança parte do cenário das lutas femininas e negras por direitos 
e reconhecimento, principalmente por meio de elementos estilísticos como encenação, e 
edição, que posicionam Iza como protetora e porta-voz das mulheres reais retratadas no 
clipe. 
 
Palavras-chave: Representação; Feminismo negro; Interseccionalidade; Videoclipe; Iza. 

 
ABSTRACT  

 
The aim of the work is to analyze the attempt to represent black women and their struggles based on 
the clip “Dona de Mim”, by Iza. In an intersectional perspective within black feminism, we believe 
that the analysis of the figure of the singer Iza, her music and her video clip helps us to understand 
how the clip and the singer try to position themselves as a “didactic” example of black feminism in 
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the audiovisual mass culture Brazilian. As a methodology, we used the bibliographic review to discuss 
the themes presented by the clip; then, we analyzed the video using the methodological contribution 
of the television style, which proposes an aesthetic focus on audiovisual products. With the support 
of the bibliographic study and of the aforementioned methodology, we can affirm that the clip is able 
to veristically represent part of the scenario of female and black struggles for rights and recognition, 
mainly through stylistic elements such as staging, and editing, which position Iza as protector and 
spokesperson for the real women portrayed in the clip. 
 
Keywords: Representation; Black feminism; Intersectionality; Video clip; Iza. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

  Historicamente, as mulheres sempre sofreram com o preconceito de gênero, o que se 

mantém no contexto brasileiro e mundial atualmente. Quando trazemos a análise para o 

contexto não somente do preconceito de gênero, mas também racial, a discussão se torna 

mais complexa. Desde meados do século XX, quando houve o “despertar das mulheres”, na 

primeira onda do movimento feminista, em que as principais pautas de discussão eram 

igualdade de diretos e liberdade, pautas voltadas para mulheres negras não foram 

elencadas. 

 O objetivo do trabalho é analisar a representação das mulheres negras e de suas lutas a 

partir do clipe Dona de Mim, de Iza. Numa perspectiva interseccional dentro do feminismo 

negro, acreditamos que a figura da cantora Iza, sua música e seu videoclipe tentam se 

posicionar como um exemplo “didático” do feminismo negro na cultura de massa 

audiovisual brasileira. Como metodologia, utilizamos a revisão bibliográfica para discutir os 

temas colocados pelo clipe; depois, analisamos o vídeo utilizando o aporte metodológico do 

estilo televisivo (BUTLER, 2010), que propõe uma visada estética em produtos audiovisuais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O novo perfil do feminismo negro brasileiro 

 

O feminismo negro tem a experiência como base legal para a construção do 

conhecimento, enfatizando as perspectivas especiais de si, da comunidade e da sociedade. 

No processo de sua construção, é necessário explicar a realidade do cotidiano da mulher 

negra e perceber que a supressão ou aceitação condicional dos saberes das mulheres negras 

se dá no contexto do machismo e do racismo. 

223



A expressão e concretização da ideologia feminista negra fundamentam-se na 

necessidade de uma nova visão da sociedade, ou seja, as mulheres negras possuem uma 

margem especial e estigmatizada de submissão a outros indivíduos. Isso também inspirou as 

visões especiais das mulheres negras, que são diferentes da ideologia dos brancos 

dominantes. Vale destacar que a luta se originou da reflexão e da ação política. Para a autora 

Tatiana Oliveira, o período de 2013-2015 se destacou pela grande introdução de jovens e 

adultos no feminismo, o que gerou a abertura de espaços para a discussão de novos debates 

dentro do movimento. 

Assim, discussões sobre os feminismos saíram do contexto particular de 
movimentos sociais específicos, alcançando espaços onde antes eles não 
entravam. A agenda política do movimento se ampliou. E mesmo as pautas 
consideradas tradicionais (representação política, trabalho/emprego, direitos 
sexuais e reprodutivos) entrelaçaram-se a outras problemáticas, transformando 
o olhar sobre muitas questões dentro dos debates feministas tanto quanto no 
que se refere à ação política feminista. (OLIVEIRA, 2019, p. 19). 

  

Os assuntos e táticas empregadas pelo movimento feminista se ampliaram, de 

acordo com Oliveira (2019): atualmente, percebe-se que não existe um tema exclusivo de 

mulheres; enquanto filosofia-prática, os feminismos devem ser tomados como uma 

ferramenta útil à inversão de todo o sistema de pensamento-ação no qual estamos 

incorporados. Acredita-se que quando se fala em opressão às mulheres, não se deve apenas 

ter em mente a estrutura abstrata ou universal que promove a opressão às mulheres, mas 

também a relação entre as diferentes formas pelas quais essa opressão se manifesta, ou 

seja, a influência absoluta das diferentes formas de violência é absorvida e engajada por 

mulheres com incontáveis experiências – daí a importância da perspectiva interseccional, 

para dar conta não só da variedade de dimensões da experiência das mulheres, mas da 

interação entre esses fatores. Atualmente, os grupos feministas são reconhecidos por sua 

capacidade de agir com independência e propulsar a ação livre de escolhas pessoais, levando 

em conta sua capacidade humana em qualquer circunstância. É nesse contexto de 

popularização, midiatização e massificação do movimento feminista negro que o clipe de Iza 

se insere. 
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A representação da mulher negra na mídia 

 

Os meios de comunicação possuem um papel fundamental na sociedade, podendo 

dar voz a todas as classes sociais em um país tão estratificado economicamente –

principalmente a população negra e, como foco neste artigo, as mulheres negras. Ter voz 

notória, no âmbito midiático, é uma das ferramentas para a igualdade. Segundo Carneiro: 

“Alcançar a igualdade de direitos é converter-se em um ser humano pleno e cheio de 

possibilidades e oportunidades para além de sua condição de raça e de gênero”. 

(CARNEIRO, 2019, p. 57) 

Porém, ainda existe no meio da mídia uma divisão gerada pelo preconceito racial em 

que a cor da epiderme está relacionada com o poder de trabalho e consumo. Desse modo, 

percebemos que quando uma mulher negra assume um papel em uma propaganda de 

televisão ou até mesmo de uma telenovela, dois pontos cruciais têm acontecido 

historicamente: a hiperssexualização do seu corpo ou a intepretação de papéis que estão 

relacionados a trabalhadores que ocupam os estratos sociais mais baixos – processos que 

acabam por estigmatizar a população negra. Sobre esse fenômeno, Djamila Ribeiro, 

feminista negra, filósofa e escritora, afirma: 

E eu acrescentaria: o que a mídia brasileira faz, de modo geral, é um “avanço” 
disso. Para papéis bem específicos, até se contratam atores negros, mas para 
reforçar estereótipos e estigmas. A mulher negra ainda é a gostosa do samba ou a 
empregada; e o homem negro, o malandro ou ladrão. (RIBEIRO, 2019, p. 32). 

 
Interseccionalidade 
 

O conceito de interseccionalidade surgiu através da estadunidense feminista e negra 

Kimberlé Crenshaw – defensora dos direitos civis e uma das principais estudiosas da teoria 

crítica da raça. Crenshaw percebeu que as mulheres negras são duplamente oprimidas, 

primeiramente por ser mulher, sofrendo assim com o machismo, e em segundo por ser 

negra, sendo muitas vezes rebaixada até por pessoas do mesmo gênero. É essa 

discriminação que ocorre por mais de um “motivo” que a interseccionalidade tenta 

compreender. Ou seja, mais do que uma soma de opressões, a leitura interseccional tenta 

dar conta da conjugação das discriminações e exclusões vividas pelas mulheres negras e das 

demandas que elas implicam.  
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A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 
etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, p. 177). 

 

 Para entender melhor, podemos comparar a situação de quatro tipos de pessoas, de 

acordo com o seu gênero e cor, com uma pirâmide. No topo está um homem branco; abaixo 

vem o homem negro; logo após, a mulher branca e, na base, a mulher negra. Ou seja, 

enquanto o homem branco não sofre por racismo e nem por sexismo, o homem negro sofre 

racismo, a mulher branca sofre pelo machismo e a mulher negra é vítima de ambas as 

discriminações (sem contar as outras que pode estar vivendo). 

Com relação à violência, por exemplo, o homem negro está exposto a sofrer racismo 

em todas as esferas da vida – cultural, comunitária, individual, institucional –, resultando em 

situações como intolerância religiosa e cultural, agressões físicas e/ou psicológicas etc. 

(ADOLESCENTE, 2019). A mulher negra, por sua vez, passa por todas essas formas de 

racismo, mas por simplesmente ser mulher, carrega o adicional do abuso psicológico, a 

exploração sexual, a sexualização de seu corpo, a apropriação pelo homem, a exclusão e a 

solidão, entre outras questões. Por tudo isso, as mulheres negras carecem de um 

movimento próprio, utilizando sua própria voz para expressar as dores que somente estas 

conhecem, reivindicando seus direitos e demandas específicas colocadas por sua condição 

de interseção de exclusões. 

 

A representação na mídia 

 

Segundo França (2004), “‘Representações’ podem ser tomadas como sinônimo de 

signos, imagens, formas ou conteúdos de pensamento, atividade representacional dos 

indivíduos, conjunto de ideias desenvolvidas por uma sociedade”. (FRANÇA, 2004, p. 14) 

Neste contexto, Hall defende que “[...] a linguagem é um dos ‘meios’ através do qual 

pensamentos, ideias e sentimentos são representados em uma cultura”. Do mesmo modo, é 

inevitável a utilização de símbolos e signos, sejam eles sonoros, escritos, imagens 

eletrônicas, notas musicais e objetos, para representar indivíduos, sentimentos e ideias 

(HALL, 1997, p. 18). Apesar de pequenos avanços, ainda predomina na mídia uma divisão 
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gerada pelo preconceito racial em que a cor da pele está relacionada com o poder de 

trabalho e consumo.  

 

O videoclipe como veículo de crítica social 

 

O videoclipe tem sua atribuição de significados como resultado da junção da 

representação musical com a representação visual. Sendo assim, podemos pensar nesse tipo 

de obra audiovisual como um grande complemento da música na atribuição de sentidos e 

intervenção de ideias (FURTADO, 2019).  

O videoclipe, sendo um formato audiovisual alternativo, que articula como 
produção cultural voltada para um mercado de massa, além de se inspirar na 
música, utiliza diversas narrativas e referências à cultura popular e, o principal, faz 
menções à vida contemporânea, não só agindo na função de representar o real, 
mas dando espaço a uma crítica à sociedade, convidando o espectador a refletir 
mais sobre os fatos que são corriqueiros e que fazem parte de seu cotidiano. 
(SOUSA; GAMBARO, 2014, p. 7). 

 

 Posto isto, é possível perceber a importância do videoclipe e a função que ele 

carrega, não só cumprindo um status de consumo, mas trabalhando em parceria com o 

áudio – seja ele musical ou não – na representação simbólica e potencializando a crítica 

social proposta pela peça. Podemos afirmar então que “[...] o videoclipe, ao estar inserido 

totalmente na produção da cultura pop/popular, se torna um canal poderoso de debate 

sobre a sociedade moderna (SOUSA; GAMBARO, 2014, p. 3). No caso desta pesquisa, 

acreditamos que, devido ao seu potencial de crítica social, o clipe da cantora Iza pode 

contribuir para o debate e compreensão da luta cotidiana enfrentada pela mulher negra 

brasileira.  

 

METODOLOGIA 

 

Para realizar a interpretação e análise do videoclipe do single Dona de Mim, da 

cantora Iza, é necessário desconstrui-lo e reconstrui-lo, elencando as mensagens que 

realçam problemas sociais ainda muito presentes e, por isso, iremos expender os signos para 

abrir o questionamento sobre a origem dos sentidos expressos pela artista em seu trabalho. 
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Sendo assim, esmiuçar cada detalhe do videoclipe se torna relevante, pois de acordo com 

Thiago Soares:  

Analisar um videoclipe é interrogar o clipe: por que foi feito desta forma? Atrelado 
a que contexto se tem configurado determinado maneirismo estético? O clipe 
galgado na narrativa está inserido numa dinâmica da sociedade encenada, 
operando com escolhas, organizações de elementos, decupando o real a partir de 
uma configuração de imaginário que condiga às estratégias de divulgação de 
determinado artista da música pop. Temos, portanto, um ponto de vista musical 
para aspectos do mundo. (SOARES, 2004, p. 97). 

 

Para o clipe, Iza convidou mulheres reais que protagonizaram suas histórias que 

refletiam a realidade que tornou as cenas mais orgânicas, atraindo os espectadores para um 

processo de autoconhecimento e consciência de identidade. Em seu canal no Youtube, no 

documentário Dona de Mim – Mulheres que inspiram7  Iza conta um pouco de como foi o 

processo criativo para compor o clipe e levar a todos uma mensagem de empoderamento às 

mulheres. A proposta principal era que mulheres reais protagonizassem o filme e assim foi 

feito: o clipe é estruturado com três narrativas acontecendo ao mesmo tempo, as quais 

trazem momentos de uma mãe solo, uma advogada e uma professora. As cenas são 

intercaladas por performances de Iza, seja sozinha, seja acompanhando essas mulheres in 

loco8. 

Consideramos nosso material de análise, o videoclipe da cantora Iza, como um 

gênero televisivo, fazendo coro com Soares (2004), que também considera que “[...] o 

videoclipe é um gênero televisivo tal qual as ficções seriadas, os telejornais e as telenovelas” 

(p. 21). Essa postura nos permite analisar a peça audiovisual por meio da metodologia do 

estilo televisivo, que segundo Simone Rocha (2016), corresponde a “[...] qualquer padrão 

som-imagem que sirva uma função dentro do texto televisivo” (p. 24). Ou seja, o estilo não é 

exclusividade da televisão tradicional, mas também está presente em diversos meios e de 

variadas formas e por meio da internet, o que inclui os videoclipes. 

                                                 
7 IZA, Dona de Mim | Mulheres que inspiram. Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NtizWIt1X-Q&t=1s. Acesso em: 28 de out. de 2020. 
8 Em relação às mulheres do clipe: Bia Sabiá teve seu filho com 18 anos e mesmo sendo uma mãe jovem não 
desistiu de ir em busca dos seus sonhos e, como retratado no clipe, ela dividiu os afazeres do lar, com os 
cuidados do filho e os estudos. Marcella Maia é uma mulher transexual que interpretou a advogada. A 
professora da escola pública, Josi Lima, foi escolhida para homenagear a mãe da cantora que também leciona 
em escola pública e, muitas vezes, assim como Josi, se viu em situação de não conseguir sair de dentro da 
escola por ter tiroteio na comunidade. 
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Ao analisar um conteúdo audiovisual como o videoclipe, é essencial, primeiramente, 

considerar os mínimos detalhes técnicos, através do desmembramento de suas estruturas. 

Jeremy Butler (2010) propõe uma metodologia dividida em quatro passos para realizar a 

interpretação. São estas: i) análise descritiva, ii) funcional, iii) histórica e iv) avaliativa, das 

quais adotaremos apenas as etapas descritiva e funcional, que já cumprem bem os objetivos 

de nosso estudo9.  

A descrição se baseia na desconstrução minuciosa do conteúdo, a fim de encontrar 

elementos que, porventura, passariam despercebidos. Na análise funcional, é estudado o 

cumprimento da função de cada elemento estilístico do objeto em pesquisa, através de 

padrões examinados dentro de sua área textual, o que engloba toda a dimensão televisiva. 

As funções do estilo são as seguintes: denotar, expressar, simbolizar, decorar, persuadir, 

saudar (ou interpelar), diferenciar e significar ao vivo. Os operadores de análise utilizados 

são os elementos estilísticos que, em nossa visão, foram preponderantes para a 

representação da mulher negra no clipe: encenação (performance, atuação, maquiagem, 

figurino, iluminação, cenografia); trabalho de câmera (movimentos e enquadramento); 

edição e o som (trilha e efeitos sonoros). 

 

ANÁLISE 

 

O clipe começa com Iza, em um primeiro plano, sentada à mesa de uma cozinha 

encarando a câmera. No fundo deste mesmo plano e de costas uma mulher prepara a 

comida, aparecendo em destaque poucos segundos depois, sendo possível observar que 

uma criança está ao seu lado. Podemos dizer que a primeira cena descrita, segundo a teoria 

do estilo televisivo de Butler (2010), tem a função de denotar que a cantora é a narradora da 

história – ou do videoclipe, neste caso –, já que ela aparece em destaque. Em parte, a 

segunda cena completa a primeira, dando uma prévia de qual história será contada, a de 

uma mãe solo.  

Ainda na introdução sonora da música, o vídeo nos mostra mais duas mulheres, uma 

professora negra caminhando em sala de aula num plano americano, que percebemos ser 

composta, em sua maioria, por alunos negros, e uma mulher com figurino formal entrando 

em um local carregando uma pasta com possíveis documentos que, logo após, são postos 
                                                 
9 Para mais detalhes a respeito da aplicação das outras etapas, cf Rocha (2016). 
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numa pia, o que mostra que este local é um banheiro público. 

Ao começar a cantar, as cenas intercalam entre Iza e a primeira personagem por 

ordem de aparição inicial (a mãe solo) que está cozinhando e cuidando de sua criança, 

enquanto Iza canta e interpreta a música. É notável que no decorrer do vídeo, a cantora olha 

para a câmera enquanto canta, diferentemente da personagem que não interage com o 

telespectador – assim como as outras personagens que veremos adiante. Vê-se aí a quebra 

da quarta parede. Nessa perspectiva Iza, se apropria desse recurso, para trazer realismo à 

cena que, embora seja fictícia, narra a história de muitas mulheres negras.  Pode-se verificar 

também a ausência da figura masculina nestas primeiras cenas, que traz a perspectiva que a 

ação de cuidar de uma criança está intimamente relacionada à mulher. Esse pensamento 

cultural patriarcal assola muitos lares e muitas mulheres que assumem sozinhas o papel de 

cuidado e proteção dos filhos.  

A personagem da mãe solo representa fortemente todas as mães que, 

historicamente, foram impostas pela sociedade a terem total responsabilidade sobre seus 

filhos, independentemente da presença do pai. Analisando o ato maternal – sem romantizar 

a cena – é notório o sorriso da mãe para o filho, existe ali uma felicidade genuína, porém, é 

explícita sua luta de conciliar a maternidade com suas atividades.  

 O clipe fala, então, do enfrentamento do abandono paterno pela mulher negra e 

mãe. Segundo pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), dos 57,3 milhões de domicílios registrados 38,7% eram chefiados por mulheres. Em 

estudos mais recentes, realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no 

ano de 2017 intitulado Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, em 2015 o percentual 

era de 40,5%. Sendo que dessa totalidade 41,1% são mulheres negras. A naturalização da 

obrigação da mulher a ser a principal (ou única) responsável pela criação dos filhos 

intensifica estruturalmente o machismo, tendo em vista que, uma vez que os homens estão 

“livres” da paternidade, têm ainda maior possibilidade de alcançar oportunidades no 

mercado de trabalho, deixando a questão desigualdade de gênero ainda mais evidente no 

meio.  

Iza confronta a dura realidade de muitas mães solo que dividem seus afazeres diários 

com os cuidados de seu filho. Em especial, neste ato, a mãe realiza as tarefas de casa, sendo 

representadas pelo ato de cozinhar, dividindo essa ação com a atenção à sua prole; é 

perceptível a presença de livros em cima da mesa, o que retrata que, além de todos os 
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trabalhos realizados em seu dia, aquela mãe também estuda. Na primeira história retratada 

vemos a solidão da mulher negra, que por ser negra é considerada uma mulher feita apenas 

para suprir com desejos sexuais, e não para constituição de uma família.  

Sobre a performance da cantora, durante todo o clipe percebemos que esta faz 

alusão à letra, como por exemplo no trecho “penso duas vezes antes de falar”, em que a 

artista levanta o dedo indicador e o médio, apontando-os para a boca. Durante certos 

momentos a cantora dança livremente pelo cenário, sem vincular a paisagem com as 

histórias, mas essa ação demonstra uma leveza e liberdade que concilia com o significado do 

título “Dona de Mim”. A cantora performa espontaneamente em todo o clipe: dança 

livremente, sem coreografia, denotando o grande caminho que vem sendo trilhado e 

enfrentado pelas mulheres negras ao longo de sua história. 

Não podemos deixar de notar a roupa que a artista veste na cena, um terno branco, 

despojado, simbolizando a liberdade por meio da indumentária das mulheres; no figurino, 

pode-se ler repetidas vezes a palavra “mulher” na cor rosa – que, culturalmente, é utilizada 

para representar o gênero feminino.  

Em termos de cenografia, optou-se por utilizar cenários reais, o que reforça a 

verossimilhança pretendida pelo clipe. Ao filmar as passagens em locações reconhecíveis 

pelo público, o clipe traz um efeito de real que contribui para demarcar o diálogo com a 

realidade. Ou seja, o clipe parece querer demarcar que não é só um clipe, mas uma 

representação de lutas vividas por mulheres reais em lugares percorridos por essas 

mulheres. 

Ao finalizar a primeira parte da música, o clipe introduz a segunda personagem e sua 

história, a professora de escola pública. Essa introdução ocorre com um close-up na 

professora, mostrando uma expressão sorridente. No refrão, a cantora aparece andando 

pela sala sem ser notada, enquanto a profissional atende uma de suas alunas, confirmando 

assim que, apesar de conversar com o telespectador, Iza aparenta não ser visível pelas 

personagens, comprovando assim o seu papel de apenas narradora da história. Durante as 

cenas em sala de aula, enquanto os alunos estão em momento de atividade com o auxílio da 

professora, Iza performa por entre a fileira central da classe e na mesa da mestra, quase 

sempre em plano médio, mostrando tudo à sua volta. 

Buscando o enfoque das escolas que se encontram dentro das comunidades que, 

além de possuir a escassez de acessos a recursos básicos, possuem evidentes dificuldades 
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que interferem na educação básica, a artista realça a exposição de alunos do ensino público 

às intempéries ocorridas fora dos portões da escola, mas que influenciam em seu interior.  

Por meio do cenário e adereços de cena, é notória a falta de recursos no interior das 

salas de aula: os elementos cênicos denotam precariedade por meio de carteiras sem 

manutenção, janelas quebradas entre outros fatores emergem discussões sobre o cenário 

educacional do país. Esses fatores contribuem para que os hiatos no processo de ensino-

aprendizagem, em relação ao cognitivo do aluno, aconteça, que por sua vez, não está 

relacionado com a figura do professor, mas sim, na falta de recursos. 

O clipe faz eco ao contexto real, em que muitas mulheres negras ocupam postos de 

trabalho mal remunerados, como a docência em escolas públicas. Além disso existe a 

precariedade dos colégios, falta verba de manutenção, corte de verbas e recursos 

educacionais. Fica evidente que, mesmo aquela parcela de mulheres que estão inseridas no 

mercado de trabalho formal, ainda enfrentam dificuldades. 

Ainda no contexto dessa cena, a professora leciona História para os jovens; o tema da 

aula era “Quilombo dos Palmares”, retratando a história do processo de escravidão no 

Brasil, desde a chegada dos negros africanos até a atualidade, pois, durante a cena, a 

professora, escreve no quadro o termo “navio tumbeiro” (SILVA, 2019). Outro ponto 

importante, na visão do público, do lado inferior direito do quadro está escrito em giz 

vermelho: “53% da população brasileira é negra”, relacionando que, os grupos sociais que se 

enquadram nas minorias brasileiras não estão intrinsecamente ligados às questões 

quantitativas. 

Em meio à cena, há uma pausa na música e ouvem-se recursos de sonoplastia – 

efeitos sonoros que remetem ao barulho de tiroteio e trilha musical tensa – reforçando os 

perigos que ocorrem dentro de uma comunidade. Durante o tiroteio, a professora 

imediatamente toma a frente para proteger seus alunos os abraçando e balançando os 

braços para que eles se abaixem até o chão como método de proteção. Além disso, é 

interessante destacar que ela é a última a se abaixar, e isso reforça a referência ao cuidado e 

amor com seus alunos que, assim como ela, não tem opção de não estar naquela situação.  

Durante essa tomada, a câmera foi, propositalmente, tremida para interpelar pânico, 

e foram realizados enquadramentos em close-up no rosto dos alunos e da própria 

professora, a fim de destacar as várias reações expressas em meio ao caos. Podemos 

destacar também que o único momento em que Iza interage com os personagens é durante 
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o tiroteio, quando consola os alunos e a professora, que estão abaixados, mas mesmo assim 

os personagens não sentem sua presença. 

Depois de dez segundos a música retorna de onde parou, chegando ao primeiro 

refrão. Começando com a frase “Sempre dou o meu jeitinho; é bruto, mas é com carinho”, o 

plano mostra Iza à mesa da professora em um enquadramento geral, o suficiente para ver os 

alunos em desespero ao chão e a profissional curvada puxando os alunos para tentar 

protegê-los. Aqui a letra faz alusão à professora que leciona a seu modo, em meio ao caos, 

dando o seu “jeitinho” quando as coisas saem de seu controle. 

Até que o refrão da música se encerre, as cenas são intercaladas entre o caos na 

escola, com a segunda personagem, e a mãe solo, que em casa coloca seu filho para dormir. 

Nesta última, há uma cena em específico em que um plano conjunto expõe a personagem 

olhando pela janela já com o filho adormecido no colo e Iza atrás, levando, assim, ao 

entendimento de que a cantora faz o papel de uma mulher que protege e zela por sua igual, 

compreendendo suas dores e alegrias e estando ali como parceira no enfrentamento das 

adversidades.  

Outro exemplo que coloca Iza como protetora e parceira das personagens é a cena 

que dá uma pausa na história da professora. Nesta, a cantora mesmo não sendo vista ou 

ouvida pelos personagens, abraça a professora juntamente com seus alunos que continuam 

no chão devido o tiroteio. Ali, Iza traja um figurino que lembra os uniformes militares. O 

figurino remete ao simbolismo de uma espécie de combate, guerra, militância de luta pelas 

mulheres, especialmente as negras.  

Partindo para a terceira história, esta se passa em um tribunal em que uma mulher 

negra está sendo julgada por um júri composto somente por homens brancos. Antes de 

iniciar a segunda parte da letra da canção, temos uma nova prévia da advogada se 

arrumando para defendê-la e os enquadramentos da cena e a forma na qual a atriz 

contracena, tendo seu olhar fixado no espelho do banheiro – cenário já visto em sua 

primeira aparição na introdução do clipe –, o que, em nosso olhar e segundo a função de 

Butler (2010), simboliza confiança.  

Logo em seguida nos é revelado, em um plano geral, uma mulher negra – a ré –, o 

júri e o juiz, estes últimos, homens brancos. Além destes personagens, vemos também uma 

única mulher assentada no conselho, trajada com uma roupa branca, diferentemente de 

todos. Quando Iza volta a cantar, um close-up em seu rosto revela ser ela a personagem 
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parte do júri. Com o seguimento da canção, conseguimos visualizar os homens que 

compõem o tribunal, todos com semblante sério. Finalmente, ao terminar a primeira 

estrofe, contemplamos a ré algemada que, claramente, se sente intimidada.  

É interessante pontuarmos os trajes dos personagens – tanto dos figurantes quanto 

os protagonistas – que, quando comparados ao que comumente vemos nos dias atuais em 

um tribunal, percebemos que há uma diferença, o que nos leva a crer que é uma referência 

ao antigo modelo de justiça, feitos por homens, que, com o machismo enraizado, julgam 

mulheres. Segundo o Censo do Poder Judiciário divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça 

em 2014, apenas 35,9% dos magistrados são mulheres; esse número diminui em cargos mais 

elevados do Poder Judiciário. Quando analisamos o recorte racial, 15,6% dos magistrados 

brasileiros eram negros e apenas 1,5% eram mulheres negras (OTONI, 2018).  

Analisando a letra durante esta terceira história, na primeira frase Iza canta “já não 

me importa a sua opinião”. As figuras dos homens brancos aparecem logo após o término da 

frase, demonstrando assim a quem a letra da música se refere nesse contexto. Na frase 

seguinte, “o seu conceito não altera minha visão”, a cena é cortada rapidamente para a 

advogada que encerra a frase com as duas últimas palavras, novamente demonstrando 

quem está com a fala. Esse pequeno trecho nos mostra “quem está cantando” e “para quem 

está cantando” – no caso das personagens, “quem está falando para quem” – e reitera 

quebra da quarta parede feita pela cantora. 

Ademais, os versos entoados por Iza “a vida é louca, mano, a vida é louca” também 

são ditos pela advogada, mas não ouvimos sua voz. Assim, por meio de uma sobreposição 

entre imagem e som, uma “dublagem”, é como se Iza falasse não apenas para ou com as 

mulheres que a assistem, mas também por elas. A cantora seria, então, uma porta-voz das 

mulheres negras. 

As imagens seguintes exibem a advogada fazendo a defesa de sua cliente. Elas se 

entreolham, conotando firmeza e união na luta. Em um close-up no fragmento do martelo 

batendo, podemos associar o movimento ao ganho de causa. Na próxima cena em que o 

cenário do júri é exibido, as mulheres se entreolham e a ré sorri para a advogada, indicando 

que a defesa foi efetiva mesmo quando as circunstâncias levaram a acreditar que não. As 

expressões faciais, o sorriso dado e a edição, que alterna imagens da advogada e da ré, 

expressam sentimentos de solidariedade, cumplicidade, defesa, luta e sororidade.  

Aos 2:08 Iza aparece pela primeira vez num cenário que nos remete a um templo, a 
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Catedral Anglicana de São Paulo. Em um plano americano, Iza aparece dançando e cantando, 

enquanto à sua retaguarda está um coral de mulheres que a acompanham nessa 

performance. Levamos a atenção aqui ao seu novo figurino: shorts, blusa, um cinto com o 

nome da música e o novo foco de nossa análise, um casaco cor vinho com várias escritas que 

com o passar do vídeo e as aparições da cantora nesse cenário, percebemos que juntas 

formam a letra da música. 

Finalizando o clipe, após o encerramento da letra da música e enquanto Iza faz seus 

solos em meio ao instrumental, o videoclipe alterna entre todos os cenários passados desde 

o começo, mas com o foco maior no cenário no templo. As protagonistas das três histórias 

contadas vão entrando na igreja e se sentam para assistir ao coral em sequência de 

introdução ao clipe: primeiro a mãe solo, depois a professora e, por fim, a advogada.  

O fato de haver um coral de mulheres dentro de uma igreja e de que todas as 

protagonistas se reuniram naquele mesmo local, mesmo com o videoclipe evidenciando que 

as três não se conheciam, reforça o sentimento de irmandade e solidariedade que deve 

haver entre as mulheres, em especial as pretas, que a união se faz não somente pela fé, mas 

pelas causas em comum.  

Nessas e em outras cenas, a cantora aparece “amarrando” e narrando as histórias 

sempre como uma narradora onipresente – em todos os lugares, mesmo sem que as 

mulheres a vejam – e onisciente, ou seja, que conhece as histórias das personagens a ponto 

de cantá-las; assim, não é necessário nem que elas tenham falas; Iza fala por elas. O clipe 

constrói Iza como uma inspiração, uma força maior que ajuda as mulheres em cada um dos 

desafios: na lida com os estudos, o cuidado de casa e com o filho; no trabalho diário na 

escola, mesmo com a violência; e no desafio de ser uma advogada em um meio 

maciçamente patriarcal.  

Já adentrando a interseccionalidade presente no clipe, este retrata várias histórias 

que acontecem ao mesmo tempo, patenteando que, ao mesmo espaço temporal, muitas 

mulheres negras lutam pela sobrevivência, dignidade de estudos, trabalho e justiça, que de 

forma abstrusa lhes são negadas. Segundo Crenshaw, 

[...] estou sugerindo que mulheres negras podem experienciar discriminação de 
modos ao mesmo tempo parecidos e diferentes dos experienciados por mulheres 
brancas e homens negros. Mulheres negras às vezes experienciam discriminação de 
modo similar a mulheres brancas; às vezes compartilham experiências similares 
com homens negros. Porém, frequentemente experienciam discriminação dupla – 
os efeitos combinados de práticas que discriminam com base na raça, e com base 
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no sexo. E, às vezes, experienciam discriminação como mulheres negras – não a 
soma de discriminação de raça e de sexo, mas como mulheres negras (CRENSHAW, 
1989, p. 149, tradução de MACIEL, 2019). 

 

A duplicidade na luta da mulher negra pode ser visualizada na representação da mãe 

solo e sua solidão, conforme visto anteriormente sobre a mulher preta ser tida como objeto 

sexual e não apetecível para um relacionamento sério. Portanto, o racismo imposto sobre 

elas as torna dispensáveis para manter relações profundas. Nesse contexto, o estudo da 

interseccionalidade abre a visão para entender que o machismo em consonância com o 

racismo social sofrido pela mulher, pode também implicar numa maternidade que pode ser 

ou não desejada. Tem-se aí um terceiro nível de exclusão imposto pela interseção e ser 

mulher e negra, mãe e solteira. 

Outrossim, o objeto em análise também atesta a duplicidade na luta da mulher negra 

na história da segunda personagem, a advogada, em que há uma mulher negra na posição 

de ré e tanto o juiz quanto o júri é composto integralmente por homens brancos, tendo a ré 

somente a advogada como sua defensora naquela situação. Dessa maneira, percebemos 

como o videoclipe consegue fazer alusão ao dia a dia de muitas mulheres que passam por 

situações iguais ou parecidas às retratadas, e comenta de forma crítica – através dos 

acontecimentos e com o auxílio da canção – esse cotidiano, confirmando a ideia de Sousa e 

Gambaro (2014) já mencionada. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em nosso ponto de vista, o videoclipe possibilitou uma representação um tanto 

pedagógica dos papéis ficcionais e sociais das mulheres negras. A peça audiovisual consegue 

retratar parte do cenário da mulher negra por representar histórias reais, com cenários 

reais, trazendo a veracidade da situação atual da mulher negra brasileira para o clipe, sendo 

possível retratar sua experiência em alguns âmbitos sociais. O intuito central parece ser o de 

ilustração desse recorte da realidade para uma audiência massificada. 

Em nossa avaliação, uma das experiências que foi melhor retratada é a da solidão da 

mãe solo. À mulher é imposta a uma responsabilidade materna independente do apoio 

paterno. O clipe evidencia a divisão dos afazeres diários com o cuidado com a prole, o que é 

comum na sociedade. Embora isto não seja exemplificado no clipe, aqui vale ressaltar o 
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julgamento sofrido pelas mães solo na sociedade, sendo culpadas pelo abandono parental e 

sendo obrigadas a cumprir com uma expectativa maternal. 

Outra experiência bem apresentada é a situação da segunda personagem, a 

professora que dá aula em escola pública, pois ela sofre com a falta de estruturas 

adequadas, materiais escolares e sobretudo com a violência em um espaço que deveria ser 

voltado apenas para a educação. Essa precariedade contribui com uma má formação 

intelectual dos alunos que geralmente resulta em uma jornada de trabalho árdua e 

psicologicamente custosa para a mulher professora. Com uma base educacional precarizada, 

são grandes as chances de reprodução dessa estrutura que relega às mulheres negras a 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho ou as péssimas condições de manutenção 

nele. 

Na última experiência retratada – a da advogada – notamos cumplicidade entre as 

personagens, pois ambas são mulheres que lidam com o machismo enraizado na sociedade. 

Assim, o clipe, depois de mostrar as dificuldades vividas pelas personagens parece apontar 

um caminho: o da solidariedade e ajuda mútua. A partir da última cena, o elemento 

catalisador e unificador dessas mulheres parece ser a própria Iza, uma “divindade” capaz de 

fortalecer e potencializar as mulheres do clipe e da audiência a se afirmarem como donas de 

si. 

Sentimos falta, porém, de uma maior diversidade de representações dentro do 

amplo espectro das mulheres negras. Apenas como exemplo, poderia ser abordada a luta da 

mulher por aceitação e colocação em cargos de maior prestígio ou a exemplificação de como 

a mulher negra é vista pela mídia, a sexualização que lhe foi imposta e os papéis de valor 

secundário que lhe são dispensados. Porém, temos a plena consciência de que o clipe não é 

capaz de realizar uma representação total da situação das mulheres negras na sociedade. 

Afinal, é demais almejar que ele possa representar todas as situações vivenciadas por elas. 
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RESUMO 
 

O objetivo do artigo é propor uma discussão teórica sobre o conceito de rede e sua relação com a 
comunicação e as tecnologias da informação, situando algumas reconfigurações epistemológicas do 
termo. Partiremos da ideia de sociedade em rede de Manuel Castells, passando por suas 
características e modificações, delineando a Teoria do Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour e o lugar da 
ação dos atores humanos e não humanos, até alcançar o conceito de net-ativismo de Massimo Di 
Felice, que situa diferentes ativismos em rede. Também exploraremos algumas possibilidades 
metodológicas que essas teorias permitem, tais como a Cartografia de Controvérsias (CC) que pode 
ser melhor operacionalizada em contextos rodeados de polêmica e conflito; o Net-ativismo que pode 
ser visto como um novo tipo de ativismo, que funciona de modo atópico, começando na virtualidade 
das redes sociais online e posteriormente ocupando a geografia das ruas, mobilizando diferentes 
demandas sociais; além da Análise de Redes Sociais (ARS) que permite a visualizações das relações 
que se formam em torno de determinado assunto ou situação mediada pelas redes sociais. 
Apontaremos algumas similitudes e diferenças nessas três vertentes teóricas e suas aproximações 
com o campo comunicacional. Como considerações finais, discutimos os limites éticos e 
comunicacionais nesse tipo de pesquisa, que é facilitada pela Internet. As fronteiras dos limites 
éticos têm relação com o anonimato dos dados e o que pode ser considerado público ou privado na 
web e nas redes sociais online. Essas barreiras éticas e comunicacionais podem surgir durante todo o 
percurso da pesquisa, onde o pesquisador tem que ter preocupação com a  coleta de dados, 
interpretação e divulgação dos mesmos, pautados em uma infoética e responsabilidade que 
considera as particularidades das pesquisas mediadas por tecnologias digitais e comunicacionais, 
além de considerar as questões envolvendo a desinformação e fake news que são constantes nesses 
espaços virtuais, deve ainda considerar a quantidade de elementos disponíveis, realizando bons 
recortes de pesquisa, se tornando um sujeito crítico de si mesmo e dos elementos coletados.  

 
Palavras-chave: Ética; Net-ativismo, Sociedade em Rede; Teoria do Ator-Rede. 
  

ABSTRACT  
 

The objective of this article is to propose a theoretical discussion about the concept of network and 
its relationship with communication and information technologies, situating some epistemological 
reconfigurations of the term. We will start from Manuel Castells' idea of network society, going 
through its characteristics and modifications, outlining Bruno Latour's Actor-Network Theory (TAR) 
and the place of the action of human and non-human actors, until reaching Massimo Di Felice's 
concept of net-activism, which situates different activisms in networks. We will also explore some 
methodological possibilities that these theories allow, such as the Cartography of Controversies (CC) 
that can be better operationalized in contexts surrounded by controversy and conflict; the Net-
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activism that can be seen as a new type of activism, which works in an atopic way, starting in the 
virtuality of online social networks and later occupying the geography of the streets, mobilizing 
different social demands; and the Social Network Analysis (SRA) that allows the visualization of 
relationships formed around a particular issue or situation mediated by social networks. We will 
point out some similarities and differences in these three theoretical strands and their 
approximations to the communication field. As final considerations, we discuss the ethical and 
communicational limits in this type of research, which is facilitated by the Internet. The boundaries of 
ethical limits are related to the anonymity of data and what can be considered public or private on 
the web and online social networks. These ethical and communicational barriers may arise 
throughout the course of the research, where the researcher has to be concerned with data 
collection, interpretation, and disclosure, based on an infoethics and responsibility that considers the 
particularities of research mediated by digital and communicational technologies, in addition to 
considering issues involving misinformation and fake news that are constant in these virtual spaces, 
must also consider the amount of available elements, making good research clippings, becoming a 
critical subject of itself and the elements collected.  
 
Keywords: Ethics; Net-activism, Network Society; Actor-Network Theory.  
 

INTRODUÇÃO -  A SOCIEDADE EM REDE 
 

O objetivo desse artigo é propor uma discussão teórica sobre o conceito de rede e 

sua relação com a comunicação, a sociedade e as tecnologias de informação. Partiremos da 

noção da sociedade em rede de Manuel Castells (2003), passando por suas características e 

modificações até alcançar o conceito de net-ativismo de Massimo Di Felice (2012, 2013), 

sendo que esse estudo se justifica pelo espaço que esses autores vêm ocupando no debate 

com o campo comunicacional, educacional e sociológico. Exploraremos também, algumas 

metodologias de análise de redes digitais e os limites comunicacionais e éticos que 

atravessam essas teorias e pesquisas, através de uma investigação exploratória e 

bibliográfica. 

Para esses pesquisadores, as novas Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) vem ocupando cada vez mais espaço em nossas vidas cotidianas, e a 

internet é o ponto central que mobiliza essas tecnologias e nos faz interagir com elas de 

modo dinâmico e constante. Castells (2003, p. 7) argumenta que “a Internet passou a ser a 

base tecnológica para a forma organizacional da Era da Informação: a rede”. A dinâmica da 

rede é antiga em nossas sociedades, mas se reconfigura na era digital, pois leva informação 

e trocas comunicacionais a diversos lugares do mundo, sem medir distâncias ou fronteiras.  

No final do século XX, três processos independentes se uniram, inaugurando uma 
nova estrutura social predominantemente baseada em redes: as exigências da 
economia por flexibilidade administrativa e por globalização do capital, da 
produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que os valores da 
liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos; os avanços 
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extraordinários na computação e nas telecomunicações possibilitados pela 
revolução microeletrônica. Sob essas condições, a Internet, uma tecnologia obscura 
sem muita aplicação além dos cientistas computacionais, dos hackers e das 
comunidades contraculturais, tornou-se a alavanca na transição para uma nova 
forma de sociedade – a sociedade em rede -, e com ela para uma nova economia. 
(CASTELLS, 2003, p. 8).  

 
Ainda em suas palavras, “nem utopia nem distopia, a Internet é a expressão de nós 

mesmos através de um código de comunicação específico, que devemos compreender se 

quisermos mudar nossa realidade” (CASTELLS, 2003, p. 11). Enquanto usuários, temos que 

aprender a filtrar, a interpretar e a interagir com a tecnologia que manipulamos, sendo que 

a internet e os possíveis caminhos abertos nos conduzem a condição de produtores e 

também de receptores de conteúdos e informações, levando-nos a pensar e a agir em 

formato de rede e na rede, através da ação individual, coletiva, de hackers, instituições 

públicas e privadas.  

Outra característica da sociedade em rede é que ela possibilitou o aparecimento de 

diversos movimentos sociais, dando voz a grupos antes silenciados. Segundo Castells (2003, 

p. 114), “os movimentos sociais do século XXI, ações coletivas deliberadas que visam a 

transformação de valores e instituições da sociedade, manifestam na e pela Internet”. O 

ciberespaço representa o lugar dessa diversidade de conteúdo, formas, culturas, etnias que 

se encontram através de simples clicadas em um artefato tecnológico, mas que podem 

desencadear lutas abertas e conflitos globais, como é o caso dos movimentos 

ambientalistas.  

As mobilizações coletivas que simbolizaram a Primavera Árabe no ano de 2011 

demonstrou a potencialidade das redes sociais e da internet como modo de organização, 

espaço de debates e discussões coletivas, mesmo que conflituosas. Em um estudo sobre 

movimentos sociais na era da internet, Castells (2013, p. 12) argumentou que “os 

movimentos espalharam-se por contágio num mundo ligado pela internet sem fio e 

caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias”.  

 
A constituição de redes é operada pelo ato da comunicação. Comunicação é o 
processo de compartilhar significado pela troca de informações. Para a sociedade 
em geral, a principal fonte da produção social de significado é o processo de 
comunicação socializada. Esta existe no domínio público, para além da 
comunicação interpessoal. A contínua transformação da tecnologia na era digital 
amplia o alcance dos meios de comunicação para todos os domínios da vida social, 
numa rede que é simultaneamente global e local, genérica e personalizada, num 
padrão em constante mudança. (CASTELLS, 2013, p. 15).  
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Para o pesquisador, os movimentos sociais em rede se iniciam no mundo árabe, mas 

espalham-se e contamina outros pontos do globo, como a Europa e os Estados Unidos, 

sendo fruto de uma reação popular a níveis globais a recorrentes crises econômicas, sociais 

e políticas que mina a dignidade e a confiança do povo, repercutindo em uma espécie de 

insatisfação generalizada que em 2011, atingiu mais de 900 cidades e 80 países contra 

governos e instituições financeiras locais, respondendo as especificidades de cada cultura.  

O Brasil também entrou nessa onda de mobilização em rede, um pouco mais tarde 

com as Jornadas de Junho de 2013, onde milhares de brasileiros ocuparam, primeiramente, 

algumas redes sociais online como o Facebook e o Twitter e depois as ruas de diversas 

cidades contra o aumento da tarifa do transporte público, posteriormente esses alvos foram 

se alargando, alcançando a insatisfação popular com a falta de saúde e educação pública de 

qualidade, contra propostas legislativas, a corrupção, entre outras demandas que 

proliferaram, se fragmentando e criando divisões dentro dos atos públicos.   

Para o autor, os brasileiros estavam exigindo dignidade e o respeito da sua condição 

de cidadão de direitos. Essa possibilidade de mobilização em rede, que envia uma ideia, 

informação e também desinformação a milhares de públicos distintos em um curto período 

de tempo, trata-se do novo modo de participação social, já que não é comum, pelo menos a 

níveis de Brasil, a participação popular nas decisões coletivas de seus governantes e de suas 

cidades. Segundo Castells (p. 186), “pois o que é irreversível no Brasil como no mundo é o 

empoderamento dos cidadãos, sua autonomia comunicativa e a consciência dos jovens de 

que tudo que sabemos do futuro é que eles o farão. Móbil-izados”.  

 

A TEORIA DO ATOR-REDE (TAR) E O NET-ATIVISMO – POSSÍVEIS RECONFIGURAÇÕES DA 

SOCIEDADE EM REDE 

 

Bruno Latour em seu livro Reagregando o Social: uma introdução à teoria do Ator-

Rede (2012) critica as noções da sociologia clássica que coloca o homem no centro da sua 

explicação científica, e argumenta que devemos falar em uma sociologia das associações, 

pois é algo que compete ao novo, tendo a necessidade de se reafirmar constantemente para 

continuar existindo. Para o autor, a ideia de associação conseguiria abarcar as peculiaridades 

do mundo tecnológico, onde as pessoas, os objetos e as coisas interagem, autorizam, 
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permitem e agem no mundo virtual e no social, influenciando e criando repertórios tanto de 

ação como de comunicação entre os indivíduos e os meios. 

Para Latour (2012) tantos os atores humanos como os atores não-humanos devem 

ser considerados em uma pesquisa científica, seja ela sociológica ou comunicacional, pois a 

vida humana é intermediada por processos comunicacionais e diferentes tecnologias em um 

mundo que “é heterogêneo demais para expressar algo como a ideia de social”.  

 
Uma nova vacina está sendo preparada, uma nova descrição de tarefa está sendo 
oferecida, um novo movimento político está sendo criado, um novo sistema 
planetário está sendo descoberto, uma nova lei está sendo votada, uma nova 
catástrofe está ocorrendo. A cada instância, precisamos reformular nossas 
concepções daquilo que estava associado, pois a definição anterior se tornou 
praticamente irrelevante. Já não sabemos muito bem o que o termo “nós” significa, 
é como se estivéssemos atados por “laços” que não lembram em nada os vínculos 
sociais. (LATOUR, 2012, p. 23).  

 
 O social se expressaria por um movimento de reagregação e reassociação, sendo que 

as tecnologias e os atos comunicacionais permeariam esse movimento. Para propor uma 

pesquisa onde o ator e a rede interagem e tem liberdade de ação, o autor sustenta que 

devemos analisar cinco grandes incertezas, que estão presentes na vida cotidiana e não 

podemos desconsiderar quando fazemos pesquisas científicas. As redes sociais online são 

locais onde as contradições, as opiniões e os conflitos são expostos e debatidos com muita 

naturalidade, onde os usuários dessas redes não consomem só o material que produzem e 

compartilham, mas também o que recebem através de sua rede de relacionamentos online e 

também offline. Eis as cinco incertezas:  

 
A natureza dos grupos: há várias formas contraditórias de se atribuir identidade aos 
atores; a natureza das ações: em cada curso de ação, toda uma variedade de 
agentes parece imiscuir-se e deslocar os objetivos originais; a natureza dos objetos: 
o tipo de agências que participem das interações permanece, ao que tudo indica, 
aberto; a natureza dos fatos: os vínculos das ciências naturais com o restante da 
sociedade parecem ser constantemente fonte de controvérsias; finalmente, o tipo 
de estudos realizados sob o rótulo de ciência do social, pois nunca fica claro em 
que sentido exato se pode dizer que as ciências sociais são empíricas. (LATOUR, 
2012, p. 42). 

 

A noção de rede de Latour (2012) tem relação com a ideia de tecer uma rede, através 

de uma série de ações que leva cada participante envolvido a se tornar um mediador 

completo, alguém que faça diferença dentro da rede, que influencie outros mediadores e 

seguidores. É interessante que os atores realizem alguma coisa (ação) ao invés de ficar só 

observando o desenrolar dessas influências na rede.  
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A rede não designa um objeto exterior com a forma aproximada de pontos 
interconectados, como um telefone, uma rodovia, ou uma “rede” de esgoto. Ela 
não mais é que um indicador da qualidade de um texto sobre os tópicos à mão. 
Restringe sua objetividade, isto é, a capacidade de cada ator para induzir outros 
atores a fazer coisas inesperadas. (LATOUR, 2012, p. 189).  

 
E nesse ponto, Latour (2012) se distancia da visão de Castells (2003) sobre a ideia de 

rede técnica ou ainda com sua visão sociológica de perceber a rede como associação entre 

humanos seja para fins políticos ou sociais.  A “rede é uma expressão para avaliar quanta 

energia, movimento e especificidade nossos próprios relatos conseguem incluir. Rede é 

conceito e não coisa” (LATOUR, 2012, p. 192). Deve ser visto ainda como uma ferramenta 

que nos auxilia a descrever algo e não o contrário. Nos dias atuais, “porém, as redes são a 

regra, e as superfícies a exceção. Elas perderam a acuidade” (Ibidem, p. 193).   

Uma rede corresponde ao traço deixado por um ator, e a Teoria do Ator-Rede ou no 

original Actor Network Theory (ANT), argumenta que o ator tem que ter disposição para agir, 

senão se torna mero intermediário e por vezes fantoche nesse cenário rodeado de 

controvérsias e heterogeneidades. Quando realizamos uma pesquisa onde consideramos o 

ator-rede, “a solução preformatada consistiria em considerar ao mesmo tempo o ator e a 

rede na qual ele está incrustado – o que explicaria o hífen” (LATOUR, 2012, p. 245). Nesse 

sentido, o ator está envolvido e respondendo ao contexto ao qual está inserido, o que 

influencia no seu comportamento, em seus discursos e modos de ação.  

Para Latour (2012, p. 312), “um ator-rede consiste naquilo que é induzido a agir por 

uma vasta rede, em forma de estrela, de mediadores que entram e saem. Suas muitas 

conexões lhe dão a existência: primeiro os vínculos, depois os atores”. Os atores agem a 

partir desses vínculos que podem ser formados por redes econômicas, sociais, 

comunicacionais, ideológicos, políticas, entre milhares de outros critérios, mas que os 

impulsiona a se tornar atores ou mediadores dentro da rede. Latour sugere que sigamos as 

conexões e as mediações que vão sendo estabelecidas ao longo da formação de uma rede se 

quisermos compreendê-la. 

Já o net-ativismo é a teoria que mais faz intersecção com o campo comunicacional, 

focando nos estudos digitais. Segundo Massimo Di Felice (2012), com o desenvolvimento das 

tecnologias que permitem produzir, distribuir e armazenar conteúdos digitais, junto com a 

ampliação de diversas redes sociais online surgiu novos modos de interação e ativismos, 

sendo a internet a ferramenta mais utilizada nesses processos.  
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Di Felice (2012) traz os três modelos de rede desenvolvida por Paul Baran (1964) para 

exemplificar o seu debate sobre net-ativismo. Esses modelos caracterizariam os diferentes 

modos de ação ativista a partir da década de 1980, são elas: as redes centralizadas, as redes 

descentralizadas e as redes distribuídas, de modo que a última corresponde a “um modelo 

no qual a informação navega de forma distribuída, horizontal, dialógica e redundante e onde 

cada nó tem igual importância e poder de interdependência” (DI FELICE, 2012, p. 30). Abaixo 

expomos os três modelos de rede citados pelo o autor: 

 

Figura 1: Topologia das redes Paul Baran (1964) 

 

Fonte: Di Felice (2013a, p. 55). 

 

Di Felice (2013a) argumenta a partir da lógica empreendida por Castells, que a 

internet construiu novas culturas, dentre elas, a cultura dos usuários e produtores 

(tecnomeritocrática); a cultura hacker; a cultura comunitária virtual e a cultura empresarial. 

Além disso, foram se expandindo também os movimentos que visavam à ação direita, “com 

práticas sociais e comunicativas específicas, explicitando uma rede de reações e de novos 

conflitos sociais; ampliou-se e diversificou-se o termo ativismo” (DI FELICE, 2012, p. 34).  

Para Di Felice (2012), esses movimentos se apropriam dessas novas tecnologias 

comunicativas, propondo protagonismo político e atuando segundo o modelo de rede 

distribuída. A interação do net-ativismo é no estilo de Latour, não separa a capacidade de 

agir dos objetos, das coisas, das tecnologias, das informações e indivíduos. Uma rede pode 

se desenvolver a partir de múltiplos aspectos, funcionando como um rizoma, e suas variadas 

formas de conexão, heterogeneidade, multiplicidade, e rupturas como modos de 

sociabilidades digitais. As possibilidades comunicativas tanto para Latour como para Di Felice 

são híbridas e se expõem tanto nas redes presenciais (offline) como virtuais ou online.  
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O termo net-ativismo (NetActivism) corresponde ao título do livro de Ed Schwartz 

(1996), mas no estudo de Di Felice não se restringe ao âmbito da democracia eletrônica e 

das redes de participação cidadã, como propunha a teoria e nem ao uso da internet no 

ciberativismo. O net-ativismo pode ser visto ainda como uma readaptação do termo 

ciberativismo, que trazendo as ideias de Di Corinto e Tozzi (2002), o autor caracteriza como 

modalidades de organização e ação política marcada pela difusão de informação e 

comunicação na rede, no intuito de boicotar o consumo de marcas específicas e auxiliar na 

organização de protestos em locais públicos sobre direitos humanos, civis e ambientais.  

Di Felice (2013a, p. 54) expande a noção de net-ativismo e suas especificidades no 

intuito de analisar “uma nova forma de ativismo digital em rede e na rede que se articula 

com a maximização das possibilidades de autonomia, de processos de sustentabilidade e de 

criatividade no âmbito dos movimentos new-global”. 

 
A forma de cidadania e ativismo que caracteriza tais movimentos é resultado de 
uma interação fecunda entre sujeitos, grupos e entidades com as tecnologias de 
informação, o acesso a banco de dados, as redes informativas e as diversas 
interfaces utilizadas. (DI FELICE, 2013a, p .55). 

 

O net-ativismo teve três fases que marcaram o seu aparecimento, correspondendo 

aos três modelos de redes exposta por Baran (1964). A primeira experiência net-ativista para 

o autor ocorreu ainda em 1988, com a Association Pour la Communication Progressiste 

(APC), que segundo Gardon e Granjon (2010) reuniu mais 6 mil membros na época, que 

militavam em torno de questões ecológicas e de direitos humanos, e se comunicavam por 

mensagens eletrônicas, via fóruns de discussão, boletins eletrônicos a níveis mundiais e 

teleconferências, representando um modelo de rede centralizada, onde um ponto (que 

exerce maior influência) distribui os conteúdos para os demais.  

Na segunda etapa, descrita por meio da topologia das redes descentralizadas, os 

ativismos ganham novas formas e adeptos, conscientes que a sociedade está imersa em 

diferentes tipos de conflitualidades, sendo que Di Felice (2013a), afirma que o movimento 

zapatista no México (1994) é o que melhor representa o segundo modelo de ação net-

ativista, já que este inaugurou uma onda a níveis globais em torno de uma demanda que 

aparentemente era local. A luta zapatista inspirou vários protestos e confrontos que se 

seguiu até os anos de 2001, sempre com o auxílio da cibernética.  
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Para Di Felice (2013a) o terceiro momento da conflitualidade net-ativista se explica a 

partir dos anos 2000, com o advento da internet banda larga (web 2.0), onde formas 

reticulares, colaborativas e autônomas de ação em rede começam a ocorrer em torno de 

demandas locais e globais em várias partes do mundo.  O movimento net-ativista que o 

autor destaca nessa fase ficou conhecido como a Primavera Árabe (2011), e que 

corresponde aos movimentos sociais em rede descritos por Manuel Castells (2013), seguidos 

do M-15 na Espanha (2011), Occupy Wall Street nos Estados Unidos (2011), You soy 132 no 

México (2012), as Jornadas de Junho (2013) no Brasil, entre outros.  

De acordo com o autor, foram identificadas algumas características comuns da 

qualidade da ação nesses diversos movimentos, que atuam seguindo o modelo distribuído 

de rede e que corresponderia a terceira e atual fase do net-ativismo no mundo. São 

movimentos que possuem tendência ao anonimato sem identidade coletiva; discurso sem 

ideologias; objetivos múltiplos; sem intenção de tomar o poder; atuam em formato de rede 

sem hierarquias; ações não direcionadas; recusa de institucionalização; imprevisibilidade; 

temporalidade sincrônica e espaço de ação deslocado das noções de espaço e tempo.  

 Di Felice (2013b) faz uma crítica a sociedade em rede de Castells na qual os atores 

humanos são predominantes sobre os atores não-humanos (que por vezes nem são 

considerados). Sugere que devemos buscar o caráter comunicativo da ação, nos apoiando no 

conceito de atopia, que descreveria a interação entre pessoas, tecnologias e 

territorialidades, fornecendo a ideia de algo que está fora do lugar, de difícil explicação ou 

colocação.  

Seguindo Di Felice (2013b, p. 12), o net-ativismo coincide com uma nova visão sobre 

o ser humano, não mais como o centro das ações ou do sistema, mas que constrói a sua 

humanização a partir da noção de dispositivos no sentido de Agamben (2006) que seria 

“qualquer coisa que tenha de algum modo capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar modelar controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 

dos seres viventes”. O net-ativismo tende a surgir nas redes online e espalhar-se nas 

geografias materiais, promovendo uma contínua interação de modo atópico, que não possui 

territórios e demandas fixas e particulares, ocorrendo fundamentalmente, através da 

interação entre os seres humanos e a técnica, onde esse modelo representaria as novas 

formas de conflitualidade de ação em rede e na rede. 
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POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS 

 

Seguindo as características expostas nas três teorias, destacamos que ambas lidam 

com as tecnologias digitais como forma de ação e comunicação, seja dos atores humanos 

como os atores não-humanos, e que segundo André Lemos (2013, p. 32) ocorre a partir de 

três condições que são móveis, sem demarcações no espaço e no tempo, são elas: “1. Não 

sabemos exatamente a fonte original da ação; 2. Não sabemos exatamente a direção do 

vetor da ação e 3. O valor e a qualidade da associação estão sempre a se constituir”, o que 

geraria influências e interações contínuas dentro dessas redes, o que dificulta o 

mapeamento da rede que está em constante alteração.  

Para Latour (2012), as novas tecnologias nos permite rastrear informações de um 

modo que nos parecia impossível antes da revolução digital descrita por Castells (2003). Os 

indivíduos criam redes, participam delas, se portando como agente ou mediador dessa rede, 

mas que na maioria das vezes, não conseguem compreender de fato, os laços que os une e 

os leva a agir. Abaixo listaremos alguns métodos que podem ser operacionalizados a partir 

dessas teorias, e que propõem um debate entre a sociologia e a comunicação.   

 

Cartografia de controvérsias (CC)  

 

Pode ser compreendida como um método de pesquisa que serve para revelar as 

redes de mediações. Para Lemos (2013), a Teoria Ator-Rede pode ser operacionalizada por 

essa metodologia e acrescentamos que o net-ativismo também. Pesquisadores como 

Venturini, 2009; Latour, 2012; Di Felice, 2012 e outros que lidam com esse tipo de objeto, 

argumentam que “o momento principal de sua análise é a controvérsia, a polêmica, 

justamente o lugar e o tempo da associação e de formação do social” (LEMOS, 2013, p. 33). 

Os actantes “são como mônadas, o todo e a unidade, singularidade e totalidade, caixas-

pretas que podem ser abertas para revelarem as suas redes intrínsecas” (Ibidem, p. 43).  

A rede de Latour (2012), expressa a ideia de espaço-tempo, sendo ao mesmo tempo 

circulação, influência de uns actantes sobre outros, envolvendo tradução, mediação, numa 

constante busca pela estabilização (em caixas-pretas). A rede se torna visível a partir das 

controvérsias que circulam entre os seus diferentes tipos de actantes. As controvérsias giram 
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em torno de disputas visando estabilização, fechando a caixa-preta que a polêmica abre e 

traz para a cena do debate. 

 
A cartografia social se dedica, para além da visualização de mapas estáticos, a 
visualização de movimentos de poder, rotas de fuga, resistências e práticas 
libertárias. Trata-se de apresentar diagramas de poder, demonstrando as linhas de 
enfrentamento e suas resistências. Os diagramas de poder podem dar visibilidade a 
fenômenos capilares, de natureza rizomática, ou ainda, na definição deleuziana, 
micropolíticos. (SOBREIRA, 2015, p. 81).  

 

Segundo Lemos (2013, p. 11), “o que vai estabilizar uma controvérsia será 

justamente a resolução de tensões provocadas por múltiplos olhares”. Os pesquisadores que 

operacionalizam a CC sugerem que devemos procurar as controvérsias onde a vida se 

mostra mais complexa, onde as pessoas estão brigando por determinados assuntos ou 

demandas, com contradições explícitas. Algumas sugestões para operacionalizar essa 

metodologia foram especificadas por Venturini (2010) e traduzidas na obra de Lemos (2013) 

onde a controvérsia tem que ser bem definida, seguindo de observação, descrição e 

sustentação dos elementos controversos, situando se é um objeto quente ou frio, público ou 

privado, acessível ou não, etc. Além disso, temos que ler bastante sobre o assunto, definindo 

os modos de coletar as informações, identificar os atores envolvidos (humanos e não-

humanos), as ideologias, influências e interesses que liga esses atores na rede. 

Afirma Lemos (2013, p. 119), que o cartógrafo tem que mapear os rastros deixados 

por esses diversos atores nas redes, sendo que “um rastro é o vestígio de uma ação efetuada 

por um actante em qualquer situação. Se não há rastros, não há ação possível de ser 

descrita, detectada, produzida, inscrita em alguma materialidade ou testemunho”. Algumas 

cartografias podem ser elaboradas manualmente, mas a coleta de dados nas redes online é 

facilitada pelo uso de softwares especializados e linguagens de programação para que seja 

mais eficaz, como o netvizz, gephi, iramutek, python, etc. 

 

Netnografia ou etnografia virtual  

 

Segundo Amaral et al. (2008), a netnografia vem sendo muito utilizada como 

metodologia de pesquisa no campo da comunicação digital e de estudos que envolvem a 

cibercultura, tendo origem entre pesquisadores americanos, com destaque para os estudos 

de Robert Kozinets (1995), onde seria utilizada para superar as dificuldades impostas pelos 
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estudos que envolvem a tecnologia, servindo como um método interpretativo em torno de 

comportamentos culturais de comunidades online, mediadas pela Internet. Nessa 

perspectiva, é um método que serve tanto para ser aplicado em estudos sobre a sociedade 

em rede (CASTELLS, 2003), onde os seres humanos são centrais; ou ainda onde circulam os 

actantes que deixam rastros e criam mediações nas redes, podendo ser atores humanos ou 

não-humanos (LATOUR, 2012); e nas práticas net-ativistas (DI FELICE, 2012, 2013), que 

expressam as características de muitas das ações coletivas atuais.  

Segundo Amaral et al (2008, p. 35), a “etnografia é um método de investigação 

oriundo da antropologia que reúne técnicas que mune o pesquisador para o trabalho de 

observação, a partir da inserção em comunidades para pesquisa”. O pesquisador insere-se 

no campo e por vezes participa das dinâmicas que está investigando. No sentido de Geertz 

(2001), a etnografia é uma tentativa de leitura de “um manuscrito estranho, desbotado, 

cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos [...]” (apud 

AMARAL et al., 2008, p. 35), onde o pesquisador precisa decifrar os comportamentos que 

circulam nessa rede, expondo as nuances que compõem as relações. 

A internet é a ferramenta que viabiliza esse tipo de pesquisa, mas além de ser mais 

rápida; menos invasiva e conter um menor custo, perde as especificidades da pesquisa 

etnográfica face a face que permite ao pesquisador compreender os gestos e as 

subjetividades envolvidas na interação entre as partes envolvidas.  

 
Uma etnografia virtual pode observar com detalhe as formas de experimentação 
do uso de uma tecnologia, se fortalecendo como método justamente por sua falta 
de receita, sendo um artefato e não um método protocolar, é uma metodologia 
inseparável do contexto onde se desenvolve, sendo considerada adaptativa. 
(AMARAL et al., 2008, p. 37).  

 

A netnografia é uma pesquisa que em sua essência se relaciona com o campo 

comunicacional, através dos mecanismos de emissão, recepção, troca e compartilhados de 

informações e conteúdos pelos atores. Geralmente, essas pesquisas se inserem em 

comunidades específicas, limitando o campo de análise e os objetivos. Também são muito 

utilizadas para compreender padrões de consumo e processos de interação.  

Deve seguir as indicações da etnografia no sentido de Geertz (2001), onde o 

pesquisador deve manter uma postura de estranhamento em relação ao objeto, 

considerando as subjetividades e os dados catalogados nessa incursão, além dos detalhes 

dos relatos e da observação do pesquisador/observador virtual serem extremamente 
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importantes na investigação netnográfica. Os autores citam também o roteiro de Kozinets 

(1997, p. 9) para a escolha de informantes ou grupos confiáveis para se realizar a pesquisa 

netnográfica, dentre elas: 

 
(1) Indivíduos familiarizados entre eles, (2) comunicações que sejam 
especificamente identificadas e não-anônimas, (3) grupos com linguagens, 
símbolos, e normas específicas e, (4) comportamentos de manutenção do 
enquadramento dentro das fronteiras de dentro e fora do grupo. (AMARAL et al, 
2008, p. 38). 

 
Os elementos que compõem esse tipo de pesquisa são constantemente 

reinventados, devido à retroalimentação de conteúdo, além das inovações de softwares e 

ferramentas que possibilitam as análises em rede online em tempo real e de modo cada vez 

mais dinâmico e interativo. Para Silva (2015), as pesquisas em comunicação têm a função de 

produzir saber e comunicar, e a tecnologia tem auxiliado nos moldes que criamos e 

recriamos para a nossa personalidade, gostos, lugares e também, identidades. 

 Ainda de acordo com a autora, as diretrizes específicas dessas pesquisas devem ser o 

“planejamento do estudo, entrada, coleta de dados, interpretação, garantia de padrões 

éticos e apresentação da pesquisa” (SILVA, 2015, p. 44). Esses procedimentos são 

interligados, mas não segue uma lógica sequencial determinada, o que possibilita maior 

liberdade ao pesquisador. Os relacionamentos e os sentimentos que une essas pessoas em 

redes também devem ser considerados durante as pesquisas netnográficas.  

 

Análise de redes sociais - ARS 

 

 Segundo Smith (2015), as redes estão por toda parte, e os modelos de análise em 

rede são úteis para compreendê-la, já que as relações que formamos no mundo virtual, são 

mais visíveis e rastreáveis do que imaginamos. As redes sociais online possuem vários 

formatos e objetivos definidores, o que necessita de uma constante inovação dos métodos, 

onde os dados, as ferramentas e os interesses de pesquisas são bastante difusos e envolvem 

uma quantidade enorme de variáveis e atores no processo. O desafio das metodologias e 

softwares de análise em rede é tornar mais acessível e manipulável ao pesquisador e as 

pessoas comuns, essas ferramentas de coleta e análise de dados.  

Para Recuero (2015), a rede pode ser visualizada através dos vértices (definidos como 

os atores sociais) e as suas variadas conexões (como sendo as arestas). As redes sociais 
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online se caracterizam pelos rastros deixados pelos atores, suas produções e 

representações, sendo que “as redes sociais na Internet representam um novo e complexo 

universo de fenômenos comunicativos, sociais e discursivos” (RECUERO, 2015, p. 25). A 

autora chama de Análise de Redes Sociais (ARS) uma abordagem estruturalista que analisa 

as relações entre os atores e as funções que exercem nas redes e na sociedade.  

Segundo Recuero (2015, p. 39), “em sua base metodológica, a ARS utiliza-se de um 

conjunto de métricas e técnicas de pesquisa para descrever a relação entre nós (atores, 

vértices) e suas conexões (arestas)”. Esse tipo de pesquisa lida com dados relacionais ao 

invés de atributos individuais. Citando Scott (2013), a autora argumenta que esses dados 

podem ser visualizados como “os contatos, laços e conexões, as ligações e pontos de contato 

do grupo, que relacionam um agente a outro e por isso não podem ser reduzidos às 

propriedades dos agentes individuais” (apud RECUERO, 2015, p. 39). Esse modelo de análise 

deve considerar a coleção de indivíduos e as relações que se estabelecem entre eles e os 

processos comunicacionais, informacionais e sociais que essas relações desencadeiam tanto 

no mundo online como offline.  

Para trabalhar com ARS, a autora sugere o uso de diversas métricas de rede e modos 

de representação visual, como a teoria dos grafos (que foca na representação de fenômenos 

e nas propriedades que podem ser extraídas a partir deles); métricas de densidade, métricas 

de grupabilidade ou clustering, de modularidade e centralização desses nós dentro da rede. 

Nesse tipo de abordagem, o primeiro passo é definir o que representa os nós e o que são as 

conexões, pois isso facilita na interpretação do desenho da rede e suas conexões.  

Também são muitos os softwares e as ferramentas disponíveis que podem auxiliar na 

coleta e análise de dados através ARS, dentre eles: YourTwapperKeeper (Ytk) – (coleta dados 

do Twitter); o Netvizz (Twitter e Facebook); o Gephi (faz análise e visualização de grafos); 

NodeXL, Force Atlas e Force Atlas 2 (auxiliam na visualização de clusters ou comunidades 

específicas), etc. É comum a utilização de metodologias complementares quando se propõe 

ARS, como a Análise do Discurso (AD) e a Análise de Conteúdo (AC), que auxiliam na 

compreensão dessas redes e suas relações, enriquecendo a análise.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – LIMITES ÉTICOS E COMUNICACIONAIS 

Em Recuero (2015, p. 110), “o conhecimento das métricas e das formas de 

visualização das redes é essencial para compreender o que os dados querem dizer”. As 
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teorias que trabalhamos, abordaram as especificidades da sociedade em rede (CASTELLS); as 

mediações da Teoria Ator-Rede (LATOUR) e o net-ativismo (DI FELICE), onde ambas possuem 

similitudes e diferenças, dentre elas, o próprio modo como definem a ideia ou o conceito de 

rede. A rede de Castells representa um conjunto de nós interconectados, se referindo 

exclusivamente aos atores humanos; a rede de Latour é relacionada à mediação, rastros e 

influência (atores humanos e não-humanos) e a rede de Di Felice representa modelos de 

ação ativista, no sentido que todas caminham na direção de compreender o interativismo 

entre esses atores e seus processos de comunicação, socialização, consumo e cultura.  

 Algumas possibilidades metodológicas exploradas no artigo e que viabilizam 

pesquisas em redes digitais e no mundo virtual foram: a Cartografia de Controvérsias (CC) 

que operacionaliza a Teoria do Ator-Rede e também o net-ativismo; a Netnografia 

(etnografia virtual), muito utilizadas em pesquisas sobre consumo e interações 

comunicacionais; e a Análise de Redes Sociais (ARS) que pode ser aplicada em diversas áreas 

do saber, teorias e objetos de pesquisa; sendo que todas essas metodologias possuem seus 

limites, dentre os mais visíveis estão os comunicacionais e as questões éticas.  

As fronteiras dos limites éticos têm relação com o anonimato dos dados e o que pode 

ser considerado público ou privado na web e nas redes sociais online. Para Recuero (2015), 

os pesquisadores precisam estabelecer critérios e rigor ético quando se propõem a realizar 

uma pesquisa científica, com importância de passar pelo Comitê de Ética das instituições de 

ensino ao qual a pesquisa está vinculada, para evitar problemas no futuro. As barreiras 

éticas podem surgir durante todo o desenvolvimento do estudo, cabendo ao pesquisador 

refletir sobre o assunto, buscando os caminhos legais e morais para interpretar os dados e 

alcançar os resultados da pesquisa.  

Atualmente, somos bombardeados com excessos de informação e com falta de 

qualidade do que circula na internet. Segundo Freitas e Meirinhos (2018), existem várias 

práticas na rede que extrapola as questões éticas, dentre elas o ciberplágio, anúncios 

publicitários menos regulamentados, incentivo ao consumo desenfreado, inclusive para 

crianças, além do cyberbulling, e o trolling online (indivíduos que agem no intuito de 

provocar descrédito e insultar outras pessoas nas redes), a partir de assuntos que não 

concorda ou no intuito de provocar, instigar e criar um possível adversário.  

Já em 2013, Medeiros nos alertava sobre o “bombardeio de informações” aos quais 

estamos submetidos na vida cotidiana, e as redes sociais mediadas pela internet facilitaria o 
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caminho para que esses fluxos informacionais nos atinja. Dessa forma, Medeiros (2013) 

argumenta que “as redes sociais, em particular, colocam os indivíduos como sujeitos ativos 

dos processos comunicacionais, assumindo o bônus de sua liberdade individual e o ônus de 

sua responsabilidade social”, e essa relação se torna mais imprescindível quando se trata de 

um pesquisador, alguém que faz ciência, mesmo que social, que lida com dados subjetivos. 

Seguindo as suas reflexões, é possível perceber que esse cenário de relação facilitado 

pelas redes sociais, viabiliza também a emergência do cidadão de direitos e amplia as 

possibilidades democráticas, onde “os processos midiáticos devem guiar-se pela ética e 

responsabilidade social” (MEDEIROS, 2013), reafirmando um compromisso com a liberdade 

e igualdade de direitos do outro, e que todo tipo de liberdade (opinião, expressão, imprensa, 

etc.) envolve responsabilidade na ação, o que não deve ser perdido de vista nem por um 

minuto em uma pesquisa acadêmica e cientifica, e nos trabalhos jornalísticos.  

Também existe a chamada deep web (que lida com o submundo da internet), com 

total ausência de regras, além de conter mecanismos de busca e indexação contrários aos 

moldes tradicionais, onde se encontra de tudo, nada pautado em questões éticas ou morais. 

Os autores reafirmam que a noção de ética é diferente da moral, citando a definição de Dias 

(2004, p. 26): 

 

Enquanto a Moral se reporta a comportamentos concretos, de índole particular, 
que pressupõem a coexistência da liberdade e da responsabilidade por parte 
daqueles que os leva a cabo, a Ética, de feição tendencialmente universal, diz 
respeito ao princípio normativo daqueles comportamentos. A Ética é a base 
normativa da Moral, com capacidade para classificar e, inclusive, retificar os 
comportamentos morais efetivos. (FREITAS; MEIRINHOS, 2018, p. 184). 

 

Destacam os termos infoética, tecnoética e ciberética como o estudo da ética 

relacionada com as tecnologias emergentes e o reflexo delas na sociedade e o no espaço 

virtual, ganhando cada vez mais abrangência, se tornando um campo profícuo de estudos. A 

velocidade com que a internet e as tecnologias digitais avançam, parece ser maior do que a 

capacidade da ética se modificar e abarcar as peculiaridades do espaço virtual. Estaríamos 

“vivendo um novo paradigma da comunicação multimediática” (Ibidem), onde devemos 

buscar compreender o impacto social e individual dessas tecnologias em nossa cultura e 

cotidiano, e como manuseamos e nos apropriamos das mesmas. 

Nesse sentido, torna-se necessário cada vez mais uma educação voltada para os 

meios, para as possibilidades do mundo digital e virtual, construindo uma alfabetização 
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mediática e informacional (AMI) nos termos da UNESCO, despertando também para o fato 

de como as questões éticas podem ser abordadas desde os anos iniciais de ensino, já que os 

produtos que circulam nas redes alcançam diferentes públicos, inclusive as crianças e  os 

idosos, que devem ser inseridos nessa realidade virtual com ética e responsabilidade.  

A infoética deve ser o debate central para o desenvolvimento de uma cidadania 

digital mais consciente e ativa. A própria compreensão da internet e seus códigos se torna 

um limite de manipulação das ferramentas digitais, já que os usuários devem compreender 

esses mecanismos e saber operacionalizá-los, construindo canais de comunicação e 

interação que façam sentido. A difusão rápida e viral de imagens e ideias também se impõe 

como entrave e limite nesse tipo de pesquisa que se insere no espaço virtual através de 

tecnologias e instrumentos digitais, pois se torna difícil filtrar e mapear todas as informações 

e as peculiaridades que circulam na rede.  

Nesse artigo foi intencional promover um debate com sociólogos que margeiam o 

campo comunicacional, principalmente nas pesquisas sobre rede e suas possibilidades 

metodológicas. Também é difícil distinguir entre quem são os atores humanos e os atores 

não-humanos que circulam nesses espaços virtuais (bots, fake news, dispositivos, 

ferramentas, perfis falsos, etc.), o que pode interferir na interpretação e no modo de coleta 

desses dados, se impondo como mais um limite. Devemos perceber ainda, a comunicação 

como relação e compartilhamento de sentidos, que cria vínculos e nos leva a agir. Relação 

essa que pode ser do homem com o mundo, com o outro ou consigo mesmo. E as pesquisas 

nas redes sociais online exploram e mapeiam muito bem essas relações, mesmo com seus 

limites operacionais, teóricos, éticos e comunicacionais.  
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O COMUNICACIONAL NAS CATEGORIAS DA RELAÇÃO ENTRE CONSUMO E 
CIDADANIA 
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RESUMO 
 
Este artigo se propõe a fazer uma revisão sistemática sobre Consumo e Cidadania por meio do 
modelo Prisma para revisões. Observa-se que o cidadão político e o cidadão consumidor ocuparam 
durante muito tempo, na literatura da ciência política, posições independentes ou até mesmo 
antitéticas.  Tanto a separação entre as noções das esferas pública e privada como as suas 
respectivas vinculações ao Estado e ao Mercado projetam a visão dualista entre esses dois cidadãos. 
Identifica-se que a relação entre consumo, cidadania e comunicação tem sido construídas sob 
diversas perspectivas. Douglas e Isherwood (2004) consideram que o consumo em si seria um modo 
de comunicação entre sujeitos. Canclini (1997) aponta que, para compreender essa relação, é preciso 
sair dos extremos. A partir do mapeamento da relação que Consumo e Cidadania tem sido 
estabelecida nas pesquisas das Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas verifica-se por quais 
desenhos teórico-metodológicos essas duas noções se emparelham (principais autores, discussões 
teóricas e metodológicas das análises) e quais categorias comunicacionais se estabelecem nessa 
relação. Abordam-se aspectos quantitativos de um conjunto inicial de 105 artigos identificados nas 
bases de dados Scielo e Directory of Open Access Journals (DOAJ), publicados de 2010 a 2020, e 
análises qualitativas de oito artigos categorizados. Foram identificadas quatro categorias dessa 
relação: Preocupação Ambiental/ Educação Ambiental; Inclusão pelo poder de compra, acesso a 
serviços e espaços públicos; Mediação simbólica e cultural e pela ação política. A partir dessa 
classificação busca-se desentranhar o que há de especificamente comunicacional nessa relação e 
encontra- se quatro categorias comunicacionais, respectivamente: Ação Educativa – Agir 
Comunicativo; Esfera pública manufaturada; Mediação comunicativa da cultura e Vida Activa. A 
revisão sistemática permite observar uma fluidez nessas fronteiras de papeis. Enquanto ocupa o 
papel político de cidadão, o seu papel privado de consumidor se entremeia por meio da prática do 
consumo, que também pode ser simbólica, identitária e politizada. Reflete-se ainda, nessas práticas, 
sobre a Subcidadania comunicacional e a Cidadania como incomunicabilidade. 
 
Palavras-chave: Consumo; Cidadania; Comunicacional; Cidadão consumidor; Cidadão Político. 
 

ABSTRACT 
 

This article proposes to make a systematic review on Consumption and Citizenship through the 
Prisma model for reviews. It is observed that the political citizen and the consumer citizen occupied, 
for a long time, in the political science literature, independent or even antithetical positions. Both the 
separation between the notions of the public and private spheres and their respective links to the 
State and the Market project the dualistic vision between these two citizens. It is identified that the 
relationship between consumption, citizenship and communication has been built from different 
perspectives. Douglas and Isherwood (2004) consider that consumption itself would be a mode of 
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communication between subjects. Canclini (1997) points out that, in order to understand this 
relationship, it is necessary to go out of extremes. From the mapping of the relationship that 
Consumption and Citizenship has been established in the research of Applied Social Sciences and 
Human Sciences, it can be seen by which theoretical-methodological designs these two notions are 
matched (main authors, theoretical and methodological discussions of the analyzes) and which 
categories communicational relationships are established in this relationship. Quantitative aspects of 
an initial set of 105 articles identified in the Scielo and Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
databases, published from 2010 to 2020, and qualitative analyzes of eight categorized articles are 
addressed. Four categories of this relationship were identified: Environmental Concern/ 
Environmental Education; Inclusion through purchasing power, access to services and public spaces; 
Symbolic and cultural mediation and political action. Based on this classification, we seek to unravel 
what is specifically communicational in this relationship and we find four communicational 
categories, respectively: Educative Action - Communicative Action; Manufactured public sphere; 
Communicative mediation of culture and active life. The systematic review allows us to observe a 
fluidity in these role boundaries. While occupying the political role of a citizen, his private role as a 
consumer is intermingled through the practice of consumption, which can also be symbolic, identity 
and politicized. In these practices, it is also reflected on the communicational Subcitizenship and 
Citizenship as incommunicability. 
 
Keywords: Consumption; Citizenship; Communicational; Consumer citizen; Political Citizen 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca uma reflexão sobre como a relação entre consumo e cidadania 

pode ser estabelecida a partir de um nexo comunicacional. Canclini (1997) relaciona as 

mudanças nas formas de consumir às formas de exercer a cidadania. Signates e Moraes 

(2019) reforçam que não existe possibilidade de cidadania fora de um processo 

comunicacional. Busca-se aqui compreender quais categorias comunicacionais aproximam as 

perspectivas sobre o cidadão consumidor do cidadão político. 

Para tal análise se propõe uma revisão sistemática construída a partir do modelo 

PRISMA3 para revisões, na qual se considera aspectos quantitativos de um conjunto inicial de 

105 artigos identificados nas bases de dados Scielo e Directory of Open Access Journals 

(DOAJ), realizada em agosto de 2020, e análises qualitativas de oito artigos categorizados. 

A revisão permite mapear como a relação entre Consumo e Cidadania tem sido 

estabelecida na pesquisa das Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas no período de 

2010 a 2020 e identificar por quais desenhos teórico-metodológicos essas duas noções se 

emparelham. A partir desse mapeamento, construíram-se prováveis categorias de análise 

                                                 
3 PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), que foi atualizada para atender 

a vários avanços conceituais e práticos na ciência das revisões sistemáticas.  
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para se pensar uma cidadania comunicacional na racionalidade do cidadão enquanto ser 

político e enquanto consumidor.  

 O artigo está estruturado nos tópicos: Procedimentos metodológicos da revisão 

sistemática; Categorias a partir dos resultados da Revisão Sistemática; Resumo teórico-

metodológico das categorias Consumo e Cidadania; Análises: o comunicacional nas 

categorias entre cidadania e consumo e, por último, O cidadão político e cidadão 

consumidor.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 Essa revisão sistemática é de natureza quali e quantitativa para pesquisa descritivo-

exploratória e seguiu o método de coleta e de análise do modelo PRISMA, que atende a um 

check-list específico para relatar revisões sistemáticas e meta-análises.  

Assim, definiu-se como protocolo de mapeamento bibliográfico pesquisas por 

palavras-chaves nas plataformas Scielo e Directory of Open Access Journals (DOAJ). Em 

ambas foram utilizados os termos de busca “Consumo AND Cidadania”, durante o período 

de 20 a 23 de agosto de 2020. Foram considerados como critérios de seleção a) artigos 

científicos produzidos nos últimos 10 anos b) textos completos em Open Access; c) textos 

publicados em português, espanhol, francês ou inglês.  

Foram catalogados inicialmente 105 artigos nas duas bases de dados. Após a 

aplicação dos critérios de seleção e da eliminação de 11 textos duplicados permaneceram 94 

artigos; destes, 15 foram descartados, pelas seguintes justificativas: não estabelecem uma 

relação entre consumo e cidadania (12) e fora do escopo da análise (3). A triagem feita a 

partir da leitura dos títulos, resumos e abstracts identificou 79 artigos pertinentes para a 

análise em categorias. O registro das informações sobre os estudos selecionados foi feito 

numa folha de extração de dados, por recurso a uma tabela com as seguintes informações: 

Base de Dados; Ano; Título; Instituição e Autores. Das quatro grandes categorias 

encontradas, foram selecionados oito artigos, dois de cada, para a análise qualitativa.  
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Gráfico 1: Fluxo de pesquisa nas bases Scielo e Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelos autores a partir do modelo PRISMA (2020). 

 

CATEGORIAS A PARTIR DOS RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

A busca pelos termos “Consumo and Cidadania”, de 2010 a 2020, nas duas bases de 

dados totalizou a princípio 105 artigos, dos quais onze estavam duplicados. A plataforma 

Scielo identificou 31 artigos, sendo 12 da área de Ciências Sociais Aplicadas e 18 de Ciências 

Humanas. Desses, 24 estão em português, três em espanhol, dois em inglês e um em 

francês. A busca na plataforma Directory of Open Access Journals (DOAJ) totalizou 74 

artigos, sendo 70 em português, três em inglês e um em espanhol.  

A distribuição por ano de publicação no conjunto dos artigos assim catalogada: 2010 

(16); 2011 (11); 2012 (11); 2013 (9); 2014 (7); 2015 (11); 2016 (9); 2017 (8); 2018(10); 2019 

(9); 2020 até agosto (4).  
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N. de relatos identificados 
no banco de dados 
Scielo:31 
DOAJ: 74 
N105 

 
  

 

N. de relatos 
identificados em outras 
fontes 
N0 

N. de relatos após 
eliminar os duplicados  
N94 

N. de relatos rastreados  
N94 

N. de relatos excluídos 
com justificativa N15 

N. de artigos avaliados 
para elegibilidade  
N79 

 
 

 

N. de estudos incluídos 
em síntese quantitativa 
em categorias N79 
 

 

 N. de estudos incluídos 
em síntese qualitativa  
N8 

N. de estudos incluídos 
em síntese quantitativa 
em categorias  
N79 

 

N. de estudos incluídos 
em síntese qualitativa  
N8 
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 O objetivo principal dessa revisão sistemática é mapear, a partir das pesquisas 

publicadas nas bases de dados investigadas, como as duas noções, de Consumo e Cidadania, 

têm se relacionado. Conseguiu-se categorizar como os 79 artigos elegíveis aproximam 

Consumo e Cidadania em quatro grandes eixos, por meio de que área/ campo ou 

perspectiva que mais prevalecem na abordagem sobre as temáticas. Assim, chegou-se a 

seguinte tabela-síntese: 

 
Quadro 1: Síntese das categorias da Relação Consumo/Cidadania 

 

 

Relação Consumo e Cidadania por: 
Quantidade de artigos das 
plataformas DOAJ e Scielo 

1 Preocupação Ambiental/ Educação Ambiental 29 

2 Inclusão pelo poder de compra, acesso a serviços e 
espaços públicos 

20 

3 Mediação simbólica e cultural 17 

4 Pela ação política 13 

Total 79 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 
 Cabe explicitar quais os principais marcadores que prevalecem nas categorias 

observadas: 

 Consumo e Cidadania por meio da Preocupação Ambiental/ Educação Ambiental 
Nessa categoria encontra-se o maior grupo de artigos mapeados. Estão agrupados 

aqui estudos que relacionam consumo e cidadania pela perspectiva ambiental e/ou 

relacionado à educação ambiental. Trazem discussões sobre desenvolvimento sustentável, 

consumo sustentável, consumo consciente, consumo verde, bioética ambiental. Arrolam o 

papel da educação à conscientização sobre práticas de consumo, discutem o papel de 

instituição de ensino na formação do cidadão. 

Dessa categoria, dois artigos serão analisados qualitativamente: “Desenvolvimento 

sustentável, consumo e cidadania: um estudo sobre a (des) articulação da comunicação de 

organizações da sociedade civil, do estado e das empresas” (COSTA; TEODOSIO, 2011) e “A 

abordagem do tema Ambiente e a formação do cidadão socioambientalmente 

responsável” (SILVA; EL-HANI, 2014). 
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 Consumo e Cidadania na relação pela inclusão por meio poder de compra, acesso a 

serviços e espaços públicos 

Os artigos dessa categoria discutem a cidadania pelo âmbito da relação entre o 

capitalismo e a cultura do consumo; do cidadão que passa a se entender enquanto tal por 

meio ao acesso a bens de consumo, também pelo reconhecimento de direitos básicos como 

moradia, acesso a serviços como água, internet, espaços da cidade, assim como a garantia 

de seus direitos enquanto consumidor.  

Dessa categoria serão analisados qualitativamente os artigos “‘Minha Casa, Minha 

Vida’: Experts, sentidos de classe e a invenção do ‘mercado’ da casa própria no Brasil 

contemporâneo” (KOPPER, 2016) e “Por que reclamar? Melhoria de autoestima e 

cidadania de um grupo de baixa renda a partir dos serviços de uma agência de defesa do 

consumidor” (HEMAIS; CASOTTI, 2017).  

 

 Consumo e Cidadania pela mediação simbólica e cultural  
Os estudos catalogados nessa categoria versam sobre representação, práticas 

culturais, pedagogias culturais, identidades culturais e cidadania cultural. A partir de corpus 

heterogêneos são tecidas discussões sobre os usos dos meios de comunicação, publicidade, 

competências midiáticas, produção cultural e o consumo da cultura para uma cidadania 

cultural. Englobam análises de filmes, música, desenho animado, o saber-lazer de museus e 

até a dualidade existente entre o "mundo do consumo e da cultura pop" e o "mundo da 

cidadania". 

Serão analisados os artigos “Alegorias do contemporâneo: articulações e efeitos 

entre identidades culturais e consumo” (LAZZARIN, 2015) e “Racionalidades do consumo: 

uma perspectiva teórica para produção de sentido através da música” (MAZER, 2015).  

                                               

 Consumo e Cidadania pela ação política 
Foram agrupados nessa categoria os artigos que abordam a reflexão sobre ação 

coletiva e os processos de subjetivação e suas interferências no comportamento coletivo de 

consumir. Movimentos sociais, emancipação, cidadania como agência de participação 

popular e publicidade cidadã são algumas das abordagens que os estudos discutem. 

Para a análise foram elencados os artigos “Cultura do consumo, cidadania e 

movimentos sociais” (TASCHNER, 2010) e “Votando com o ‘Carrinho’: A politização do 

consumo na América Latina” (ECHEGARAY, 2010). 
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Dessa categorização em quatros grandes grupos, é importante ressaltar que os 

artigos não estão engessados em uma única categoria. Um mesmo artigo que trata da 

questão ambiental pode, por exemplo, também refletir sobre a possibilidade da ação 

política. Mas levou-se em conta para compor os agrupamentos a abordagem, perspectiva 

que mais prevalece como ideia central dos artigos, inclusive consultando-se palavras-chave e 

resumos.  

 Após o esforço de visualizar como está posta a relação entre consumo e cidadania em 

quatro grandes categorias buscará se desvendar o que há de especificamente 

comunicacional em cada uma delas.  

 

RESUMO TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS CATEGORIAS CONSUMO E CIDADANIA  

 

Para uma leitura qualitativa, serão analisados oito artigos, dois de cada uma das 

categorias, para que se possa apreender a partir de quais desenhos teórico-metodológicos 

eles foram construídos (principais autores, discussões teóricas e metodológicas das 

análises).   

Busca-se o nexo relacional entre cidadania e consumo e pretende-se compreender 

melhor as quatro dimensões por qual essa relação se apresenta: Preocupação Ambiental/ 

Educação Ambiental; Inclusão por meio poder de compra, acesso a serviços e espaços 

públicos; Mediação simbólica e cultural e Ação política para em seguida refletir sobre o 

caráter comunicacional dessas categorias. 

 

Quadro 2: Resumo teórico categorias consumo e cidadania 

 
 
 

Categoria 
 
 
 
 

Artigo 
Discussão 
principal 

 
Base Teórico-
metodológica 

Principais achados 

P
re

o
cu

p
aç

ão
 

A
m

b
ie

n
ta

l/
 

Ed
u

ca
çã

o
 A

m
b

ie
n

ta
l 

 

01 - 
“Desenvolvimento 
sustentável, 
consumo e cidadania: 
um estudo sobre a 
(des) articulação da 
comunicação de 
organizações da 

Consumo 
sustentável, 
tendo 
como referência o 
debate sobre 
cidadania 
socioambiental- 
confronto de 

Padrão de consumo 
(BAUMAN, 2007);  
O ato de consumo 
seja também um ato 
de cidadania,  
Canclini (2006) e 
Lipovetsky (1989). 

Dificuldade na 
definição e 
comunicação do 
termo 
sustentabilidade e 
derivados, 
apontada por todos 
os atores 
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sociedade civil, do 
estado e das 
empresas”   

discursos. 
 
 
 

pesquisados. Indica, 
além da polissemia 
conceitual, 
a dificuldade em 
traduzir os conceitos 
em atitudes diárias. 

02 – “A abordagem 
do tema Ambiente e 
a formação do 
cidadão 
socioambientalment
e responsável” 

Como o processo 
de ensino e 
aprendizagem 
pode promover a 
formação de tal 
sujeito ou 
cidadão diante da 
crise 
socioambiental 
contemporânea. 

O saber ambiental 
construído a partir de 
relações 
interdisciplinares 
(LEFF, 2004); 
Discursos, as ações e 
as práticas 
ambientais 
(GERHARDT; 
ALMEIDA, 2005). 
Educação para a 
cidadania; Sujeito 
Ecológico 
(CARVALHO, 2008). 

Reflexão sobre como 
a educação escolar 
pode propiciar 
contexto favorável 
para o 
questionamento dos 
padrões de consumo 
e de nossos próprios 
valores, colocados 
em xeque ao se 
trabalhar com o 
saber ambiental.  
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03 - “‘Minha Casa, 
Minha Vida’: Experts, 
sentidos de classe e a 
invenção do 
“mercado” da casa 
própria no Brasil 
contemporâneo” 

Como a 
reconfiguração de 
empresas 
imobiliárias a 
partir do maior 
programa 
habitacional do 
país – o Minha 
Casa, Minha 
Vida – constitui 
um “mercado” 
emergente que 
conecta 
cidadania, 
consumo e 
moralidades de 
“classe média”. 

No Brasil a cidadania 
foi construída na 
articulação entre o 
cívico, o político e o 
social (Carvalho, 
2003; Oliven, 2014), 
dando origem a um 
modo de governo da 
diferença em que seu 
acesso é universal, 
porém desigual 
(Holston, 2007). 
 
 

Uma arquitetura em 
que territórios, 
objetos, sujeitos e 
ideias são 
mutuamente 
entretecidos através 
da reivindicação e do 
acesso à habitação 
simultaneamente 
como direito e como 
imaginação moral 
capaz de conduzir a 
um país de “classe 
média”. 
 
 
 

04 - “Por que 
reclamar? Melhoria 
de autoestima e 
cidadania de um 
grupo de baixa renda 
a partir dos serviços 
de uma agência de 
defesa do 
consumidor” 
 

 Na área de 
marketing, 
compreender o 
processo de 
reclamação de 
consumidores de 
baixa renda a 
uma agência de 
defesa do 
consumidor. 

Crescimento do 
poder de compra de 
consumidores de 
baixa renda (ROCHA, 
2009); 
Discussão sobre a 
reclamação de 
consumidores de 
baixa renda 
(ANDREASEN, 1993; 
FOX, 2008) 
argumentam que 
esses indivíduos 
tendem a reagir a 
suas insatisfações de 
consumo 
diferentemente de 
consumidores de 
classes com renda 
mais elevada. 

Discussão sobre 
como o Núcleo de 
Defesa do 
Consumidor 
(Nudecon) atua para 
minimizar a 
assimetria de poder 
entre consumidores, 
especialmente os de 
baixa renda, e 
empresas e como a 
área de marketing 
deveria se 
aprofundar em tais 
questões.  
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05 – “Alegorias do 
contemporâneo: 
articulações e efeitos 
entre identidades 
culturais e consumo” 
 

Como vêm sendo 
produzidas, na 
publicidade, 
diferentes 
articulações 
entre identidades 
culturais e 
consumo. 

Pedagogias culturais 
não-escolares que se 
utilizam de alegorias 
para produzir e 
colocar em circulação 
diferentes relações 
entre identidades 
culturais e consumo. 
(COSTA, 2008); 
Pertencimento 
(CANCLINI, 2008). 

O consumo 
aproximaria pessoas 
e culturas. Consumo 
e solidariedade não 
se excluiriam 
mutuamente. 
A diferença cultural 
tem um lugar 
garantido nas 
práticas hegemônicas 
da globalização. 

06 - “Racionalidades 
do consumo: uma 
perspectiva teórica 
para produção de 
sentido através da 
música”. 
 
 

Uma discussão 
teórica sobre os 
estudos de 
consumo, 
especialmente o 
musical, 
entendido como 
conjunto de 
processos 
socioculturais 
pelo qual se 
realizam usos e 
apropriações de 
bens, produtos e 
experiências 
musicais, um 
modo para 
conhecimento do 
mundo. 

Pensar sobre o 
consumo como a 
construção de um 
subcampo de 
estudos (CANCLINI);  
Teorias da 
Antropologia do 
consumo para 
entender a produção 
de sentido; 
Mediações 
comunicativas da 
cultura apontam que 
a produção de 
sentido se dá através 
dos usos e 
apropriações de 
meios e bens 
simbólicos (MARTÍN-
BARBERO, 2009). 

Considera-se, que o 
consumo de música é 
uma forma de 
consumo cultural que 
serve para pensar, 
expressar identidade, 
delinear ritualidade, 
ressignificar, produzir 
novos conteúdos, 
experiências, 
resistências, novos 
usos e práticas em 
espaços multi-
midiáticos.  
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07 – “Cultura do 
consumo, cidadania e 
movimentos sociais” 

Rever a noção de 
que consumo e a 
cidadania são 
entendidos como 
pertencentes a 
campos distintos, 
e por 
perspectivas 
antagônicas. 
Explora a relação 
entre ambos 
como 
multifacetada e 
influenciada pela 
formação da 
cultura 
do consumo e dos 
movimentos 
sociais de defesa 
do consumidor. 
 

Cidadania Marshall 
(1967 [1950]); 
Consumo, cultura do 
consumo, 
Consumismo; 
Movimentos sociais 
Gohn (1997); 
Cidadãos 
contemporâneos 
tomam decisões e 
fazem escolhas 
políticas segundo a 
mesma lógica que 
preside suas escolhas 
de consumo: agem 
como 
se estivessem 
comprando produtos 
de uma determinada 
marca Sennett 
(2006). 

Existem 
dimensões de 
cidadania que 
passam pelo 
mercado, assim 
como 
existe uma dimensão 
política no consumo. 
Menciona-se a 
convergência 
com outros 
movimentos, como o  
ecológico, por meio 
da promoção de um 
consumo consciente. 
 
 
 
 
 
 

08 – “Votando Com O 
‘Carrinho’: A 
Politização Do 
Consumo Na América 
Latina” 

Levanta a 
premissa que 
existe em 
andamento um 
processo de 

Consumo politizado 
por novas formas de 
participação política 
equivalentes ao voto, 
aos protestos de rua 

Ao longo da última 
década, tal consumo 
cidadão tem se 
consolidado como 
parte do repertório 
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“cidadanização” 
das relações com 
marcas e 
empresas, 
relações que 
antes eram 
somente 
comerciais. 

ou a fazer campanha 
para algum candidato 
(Micheletti et. all, 
2003); 
Seja como doador de 
status ou como 
produtor de 
significados e 
identidades, o 
consumo se projeta 
cada vez mais como 
fenômeno cultural de 
interlocução e 
representação social 
(Baudrillard, 1996; 
Douglas e Isherwood, 
2006). 

de atuação política 
individual na América 
Latina. Tratando-se 
de um fenômeno 
novo, individual e 
desprovido de 
plataformas externas 
de mobilização. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

O quadro sintetiza, a partir das quatro categorias-chaves, as principais discussões 

teóricas mapeadas nos artigos e quais autores compõem os eixos fundamentais de 

ancoragem teórico-metodológicas para a compreensão do tema. Sintetiza, ainda, os achados 

empíricos e teóricos tematizados nos oito artigos de análise. Esse exercício antecede a busca 

pelo comunicacional na relação entre consumo e cidadania.  

ANÁLISES: O COMUNICACIONAL NAS CATEGORIAS ENTRE CIDADANIA E CONSUMO 

Adota-se como comunicacional o que Braga (2001, p. 15) define como toda e 

qualquer conversação que se estabelece no espaço social, considerando-se, assim, as 

trocas simbólicas e de práticas interativas nas diversas situações da vida social.  

A relação entre consumo, cidadania e comunicação tem sido construídas sob 

diversas perspectivas. Douglas e Isherwood (2004) consideram que o consumo em si seria 

um modo de comunicação entre sujeitos. Canclini (1997, p.21), em Consumidores e 

Cidadãos, aponta que, para compreender essa relação, é preciso sair dos extremos: “Para 

vincular consumo com cidadania, e vice-versa, é preciso desconstruir as concepções que 

julgam os comportamentos dos consumidores predominantemente irracionais e as que 

somente veem os cidadãos atuando em princípios ideológicos”.  

Faz-se nesta análise um esforço para compreender o desenho teórico por quais as 

pesquisas mapeadas e selecionadas constroem pontes entre o consumo e a cidadania e 
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tentar desentranhar o que há de especificamente comunicacional nessa relação. De forma 

sintetizada, chega-se ao seguinte quadro: 

 
Quadro 3: Síntese do comunicacional nas categorias entre cidadania e consumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelos autores (2020) 

 

Na análise da categoria intitulada “Preocupação Ambiental/ Educação Ambiental” é 

posta a discussão sobre consumo sustentável, tendo como principal eixo o debate sobre 

cidadania socioambiental e como o processo de ensino e aprendizagem pode promover a 

formação do sujeito ou cidadão diante da crise socioambiental contemporânea. 

Há uma linha teórica mais evidente de reflexões sobre padrão de consumo 

(BAUMAN, 2007) e que o ato de consumo seja configurado também como um ato de 

cidadania Canclini (1997) e Lipovetsky (1989). Esse saber ambiental é construído a partir de 

relações interdisciplinares (LEFF, 2004), que incluem discursos, ações e as práticas 

ambientais (GERHARDT; ALMEIDA, 2005). Essa perspectiva considera que é necessária e 

urgente uma educação para a cidadania para que se construa e se forme o chamado Sujeito 

Ecológico (CARVALHO, 2008). 

 Costa e Teodósio (2011, p. 137), no artigo 01 analisado, levantam que o consumo 

tanto cumpre diferentes funções, como implica múltiplas referências como construção 

social, mas alertam que “nos padrões atuais, é insustentável, tanto na perspectiva ambiental 

quanto da construção de direitos e da cidadania”. E que para compreender os desafios 

engendrados nas ações e políticas capazes de renovar as práticas de consumo, é necessário 

problematizar dilemas do consumo construídos por atores da sociedade civil, do Estado e do 

mercado. 

Relação Consumo e Cidadania por Comunicacional 

Preocupação Ambiental/ Educação 
Ambiental 

Ação Educativa – Agir 
Comunicativo  

Inclusão pelo poder de compra, acesso a 
serviços e espaços públicos 

Esfera pública 
manufaturada 

Mediação simbólica e cultural Mediação comunicativa da 
cultura 

 

Pela ação política Vida Activa 

Cidadania ambiental 

Cidadania cultural 

268



 Silva e El-Nani (2014), no artigo 02 da análise, destacam que a cidadania passou a ter 

uma dimensão ambiental e isso requer dos sujeitos: 

 
responsabilidade, solidariedade e participação do cidadão em decisões ambientais 
que afetam a coletividade. A cidadania socioambiental está relacionada às 
condições de vida dos cidadãos, o que nos remete a repensar o natural e o social, o 
humano e o ambiental, o local e o global, o pessoal e o público, entre outras 
dualidades (Silva; El-NANI, 2014, p. 232). 

 
 Nessa categoria, segundo os estudos observados, a comunicação pode ser situada em 

sua dimensão de Ação Educativa, do Agir Comunicativo, de Habermas.  

 
O agir comunicativo baseia-se num processo cooperativo de interpretação nos 
quais os participantes se referem simultaneamente a algo no mundo objetivo, no 
mundo social e no mundo subjetivo mesmo quando em suas manifestações 
somente se sobressaia tematicamente apenas um destes três componentes. 
(HABERMAS, 1987b, p. 171). 
 

 Tal qual o agir comunicativo, a ação educativa também é orientada pelo 

entendimento, para a formação de um sujeito com competência linguística, capaz de agir 

comunicativamente no mundo da vida, na qual a legitimidade se dá no processo educativo.  

Silva e El-Nani (2014, p. 232) entendem que o trabalho com o saber ambiental 

favorece a construção de uma cidadania socioambiental, “por colocar em pauta o 

questionamento de nossas práticas, nossas atitudes e nossos valores. [...] a educação escolar 

propicia contexto favorável para o questionamento dos padrões de consumo e de nossos 

próprios valores, colocados em xeque ao trabalharmos com o saber ambiental” (SILVA; EL-

NANI 2014, p. 232). Simbolicamente a instituição escolar situa-se nessa inter-relação entre 

os conceitos de mundo sistêmico e mundo da vida.  

 Essa visão transformadora oriunda de uma instituição social que por lado é também 

coercitiva, no entanto, precisa ser ponderada.  “Quanto mais a consciência moral se orienta 

por valores universalistas, tanto maiores se tornam as discrepâncias entre exigências morais 

inquestionáveis e coerções organizatórias, que constituem obstáculos às transformações” 

(HABERMAS, 1997a, p. 152).  

 O sujeito ecológico, que repensa dilemas sociais políticos, econômicos e éticos 

instaurados pela crise socioambiental, por meio do processo da ação educativa, exerceria 

uma cidadania ambiental.  

 Na categoria Relação pela inclusão por meio do poder de compra, acesso a serviços 

e espaços públicos observa-se que o sujeito passa a ser alçado à condição de cidadão por 
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inserir-se em uma lógica capitalista, que é também coletiva.  “O consumo tem se associado 

ao anseio de participar da vida e do coletivo” (CANCLINI, 1997). 

 Nos estudos sobre a reconfiguração de empresas imobiliárias a partir do maior 

programa habitacional do país – o Minha Casa, Minha Vida – observa-se a análise sobre um 

“mercado” emergente que conecta cidadania, consumo e moralidades de “classe média”. 

 O artigo 04 apresenta a discussão sobre como o Núcleo de Defesa do Consumidor 

(Nudecon) atua para minimizar a assimetria de poder entre o consumidores, especialmente 

os de baixa renda, e empresas e como a área de marketing deveria se aprofundar em tais 

questões. 

A teorização dessa categoria é balizada sobre a construção da cidadania no país 

articulada entre o cívico, o político e o social (CARVALHO, 2003; OLIVEN, 2014), dando 

origem a um modo de governo da diferença em que seu acesso é universal, porém desigual 

(HOLSTON, 2007). Discute o crescimento do poder de compra de consumidores de baixa 

renda (ROCHA, 2009) e suas reações a insatisfações do consumo (ANDREASEN, 1993; FOX, 

2008). 

Lembra-se que a sociedade moderna pode ser compreendida em esferas e papeis, 

que também se articulam como estruturas de poder. Habermas (1987, p. 32) menciona 

esses papéis sociais: trabalhador, consumidor, cliente, cidadão. “A tese da colonização 

interna declara que os subsistemas da economia e do estado tornam-se mais e mais 

complexos como consequência do crescimento do capitalismo, e penetram cada vez mais na 

simbólica reprodução do mundo da vida” (HABERMAS, 1987, p. 367). 

Fuchs (2015) destaca que na sociedade moderna as esferas são baseadas na 

acumulação de dinheiro, poder e status. “A lógica do lucro privado e do poder do estado 

coloniza a mescla esses limites para que o tornar-se público do privado e o tornar-se privado 

do público seja colonizado pelos sistemas da economia (comodificação) e do estado 

(burocratização)” (FUCHS, 2015, p. 39). 

Para Habermas a monetarização e a comodificação transformaram a esfera pública 

em uma “esfera da cultura do consumo”, que é somente uma “esfera pseudopública” 

(HABERMAS, 1991, p. 162) e uma “esfera pública manufaturada” (HABERMAS, 1991, p. 217). 

Pensa-se, então, essa categoria como uma relação que monetariza, comodifica e burocratiza 

a cidadania por meio do consumo e a comunicação situação nessa esfera pública 

manufaturada.  
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Na categoria Mediação simbólica e cultural os artigos tratam sobre as diferentes 

articulações entre identidades culturais e consumo, seja por meio da publicidade, produtos 

midiáticos ou culturais. Tecem discussões teóricas sobre os estudos de consumo, entendidos 

como conjunto de processos socioculturais, pelo qual se realizam usos e apropriações de 

bens, produtos e experiências, um modo para conhecimento do mundo. Discutem também 

sobre pedagogias culturais não escolares, que se utilizam de alegorias para produzir e 

colocar em circulação diferentes relações entre identidades culturais e consumo (COSTA, 

2008). 

O consumo, nessa categoria, é pensado a partir da construção de um subcampo de 

estudos (CANCLINI, 1997) e se recorre às teorias da Antropologia do consumo para entender 

a produção de sentido.  

As mediações comunicativas da cultura apontam que a produção de sentido se dá 

através dos usos e apropriações de meios e bens simbólicos (MARTÍN-BARBERO, 2009). 

Como destaca Lazarin (2015, p. 528), no artigo 05 de análise, “O consumo aproximaria 

pessoas e culturas. Consumo e solidariedade não se excluiriam mutuamente” e “A diferença 

cultural tem um lugar garantido nas práticas hegemônicas da globalização de duas maneiras: 

tanto pela via das lutas políticas quanto pelo fato de que a própria diferença pode ser 

transformada em mercadoria de consumo”. 

 Na construção de uma cidadania cultural, o consumo é questão simbólica, que define 

práticas sociais, e a comunicação é pensada como mediação comunicativa da cultura.  

 A última grande categoria de análise, chamada de Ação Política, reúne estudos que 

destacam processos de “cidadanização” das relações entre consumidor e empresas e 

também de lutas e mobilizações da sociedade civil para maior participação e emancipação.  

 Partem das teorias sobre Cidadania (MARSHAL, 1950), concepções sobre consumo, 

cultura do consumo, consumismo e movimentos sociais (GOHN, 1997).  

Têm como leitura principal que cidadãos contemporâneos tomam decisões e fazem 

escolhas políticas segundo a mesma lógica que preside suas escolhas de consumo: agem 

como se estivessem comprando produtos de uma determinada marca (SENNETT, 2006). 

Entende o consumo politizado por novas formas de participação política equivalentes ao 

voto, aos protestos de rua ou a fazer campanha para algum candidato (MICHELETTI et al., 

2003).  Canclini tensiona esses dois papeis, do consumidor e do cidadão, ao tentar entender 

como as maneiras de consumir alteram as formas de exercer a cidadania.  
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Estas sempre estiveram associadas à capacidade de apropriação de bens de 
consumo e à maneira de usá-las, mas supunha-se que essas diferenças eram 
compensadas pela igualdade entre direitos abstratos que se concretizavam ao 
votar, a sentir-se representado por um partido político ou um sindicato. Junto com 
a degradação da política e a descrença em suas instituições, outros modos de 
participação se fortalecem. Homens e mulheres percebem que muitas das 
perguntas próprias dos cidadãos – a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, 
como posso me informar, quem representa meus interesses – recebem sua 
resposta mais através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de 
massa do que nas regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em 
espaços públicos (CANCLINI, 1997, p. 13). 

 
  Nota-se que pelas concepções da noção do pertencimento, direitos, direito à 

informação e participação social encontram no consumo uma prática que atravessa o 

exercício da cidadania. Chega-se também a uma conciliação entre consumo e cidadania, 

como resume Taschner (2010, p. 48), no artigo 07 analisado, que reforça que existem 

dimensões de cidadania que passam pelo mercado, assim como existe uma dimensão 

política no consumo.  

 Essa categoria também aglutina concepções das categorias anteriores, na qual 

convergem movimentos de diversas ordens, como o direito de consumidores e o movimento 

ecológico, na causa do consumo consciente.  

A possibilidade de fortalecer o interesse e a participação da sociedade civil nos 

dilemas e decisões políticas do cotidiano é a linha de força dessa concepção. A comunicação 

se estabelece no coletivo, na Vida Activa (HANNA ARENDT, 2007), na expressão da 

pluralidade humana para compreender e transformar sua relação com o mundo. 

O CIDADÃO POLÍTICO E CIDADÃO CONSUMIDOR  

 

O que essas quatro categorias têm a dizer? É a pergunta que se faz após o trabalho 

da revisão sistemática em categorias e da identificação do comunicacional nessa relação 

consumo e cidadania. 

O cidadão político e o cidadão consumidor ocuparam durante muito tempo, na 

literatura da ciência política, posições independentes ou até mesmo antitéticas.  Tanto a 

separação entre as noções das esferas pública e privada como as suas respectivas 

vinculações ao Estado e ao Mercado projetam a visão dualista entre esses dois cidadãos.  

Para Habermas (1991) e Hannah Arendt (2007) na sociedade pré-moderna o âmbito 

do privado foi simultaneamente o âmbito da família e o da economia.  A economia é a esfera 
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da produção do valor de uso; a política é a esfera na qual as decisões coletivas são tomadas; 

e a cultura é a esfera na qual os significados sociais e os valores morais são criados (FUCHS, 

2008). 

Echegaray (2010) aponta a dimensão do mercado para produzir e disponibilizar bens 

privados que tendem a satisfazer (ou criar) necessidades particulares, enquanto que o 

governo se orienta pela provisão de bens públicos.  

 
Estas distinções naturalizam entre os indivíduos a idéia de que o mercado 
constitui o reino do auto-interesse e da satisfação individual, enquanto o 
Estado é aquele que deve se preocupar pelo interesse coletivo e pelas 
conseqüências públicas de suas ações. Como resultado dessa divisão, surge 
a idéia de que enquanto o mundo corporativo privilegia benefícios 
privados, a esfera pública – na qual convergem governo e instituições 
representativas – toma conta dos bens públicos. (ECHEGARAY, 2010, p. 4). 
 

Fuchs (2015, p. 14) enquadra os papeis (políticos, econômicos e privados) ocupados 

pelo ser humano na sociedade moderna.  

 Papeis políticos: Cidadão, político, burocrata, membro de partido político; 

 Papeis econômicos: Proprietário do capital, empreendedor, gerente, funcionário, 

usuários avançados, autônomo; 

 Papeis privados: Amante, parente, amigo, consumidor, membro de uma plateia, 

usuário. 

 

A revisão sistemática permite observar, de certo modo, uma fluidez nessas fronteiras 

de papeis. Enquanto ocupa o papel político de cidadão, o seu papel privado de consumidor 

se entremeia por meio da prática do consumo, que também pode ser simbólica, identitária e 

politizada.  Canclini (1997, p. 20) lembra que “é necessário um aprofundamento do debate 

econômico sobre as contradições do modelo neoliberal, mas também examinar o que a 

globalização, o mercado e o consumo têm de cultura”.  

  Reitera-se, ainda, que se não existe cidadania fora de um processo comunicacional 

(SIGNATES; MORAES, 2019), a construção de uma cidadania ambiental e de uma cidadania 

cultural necessariamente passam pela comunicação.  

Sobre a variedade de concepções sobre cidadania, sejam funcionalistas ou 

simbólicas, Signates e Moraes (2019) destacam as vinculações teóricas ao campo 

comunicacional “não é possível a cidadania sem o ambiente democratizado das trocas 
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simbólicas criadoras, afirmadoras e processuais (no sentido sociológico do termo) dos 

direitos”.  

Dos tipos de cidadania que os autores observam, a partir da centralidade da noção de 

comunicação, reconhece-se ainda a Subcidadania comunicacional e a Cidadania como 

incomunicabilidade. A primeira “trata-se da condição do subcidadão, ou seja, aquele que é 

silenciado no processo comunicacional, ou seja, é inserido como falado, referenciado, e não 

como falante” (SIGNATES; MORAES, 2019, p. 32) e a segunda como a negação da cidadania.  

 
Negar a comunicabilidade a um sujeito, dentro de uma sociedade de direitos, é 
negar-lhe a própria cidadania. O auto-silenciamento pode até ser uma opção 
cidadã, mas o silenciamento do outro, sem o seu consentimento ou deliberação, 
constitui, em qualquer tempo, o fim comunicacional do direito humano, o que 
pode implicar na extinção do direito enquanto tal (SIGNATES; MORAES, 2019, p. 
33). 

 

Nas concepções sobre o cidadão político e o cidadão consumidor, chama-se a 

atenção também para as possibilidades de negação da cidadania pelo silenciamento do 

outro, muito comuns nas lógicas neoliberais que o consumo está inserido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão sistemática permitiu uma análise quantitativa, a priori, sobre como os 

temas consumo e cidadania, quando relacionados numa mesma produção científica, têm 

sido abordados pelas pesquisas nas áreas das Ciências Sociais nos últimos dez anos. As 

categorizações construídas perpassam a noção de cidadania na garantia de dos três direitos 

básicos – civis, políticos e sociais - que a sociedade tem buscado conquistar. Pode-se dizer 

que o consumo atravessa a dimensão de conquistas de direitos nos espaços de disputas: 

ambiental, educativa, econômica, identitária, cultural e de participação política. 

Lembra-se também que as quatro categorias encontradas não são excludentes. A 

preocupação ambiental se materializa, muitas vezes, por uma ação política e o exercício da 

cidadania por meio do poder de compra é também perpassado pelas mediações simbólicas e 

culturais. 

 Ao buscar o nexo comunicacional na relação entre consumo e cidadania encontram-

se diversas dimensões da comunicação, para além de uma visão instrumental. E nota-se 

como a cidadania comunicacional é constitutiva da cidadania (ambiental, cultural) e de 
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tantos outros tipos que Cortina (2001) enumera: cidadania política, cidadania social, 

cidadania econômica, a cidadania civil, cidadania intercultural e a cidadania cosmopolita.  

 Na conciliação de papeis entre o cidadão político e o cidadão consumidor atenta-se 

também para reconhecimento da figura do subcidadão, silenciado em sua voz e em seus 

direitos, para que a lógica e as práticas do consumo não se sobreponham às condições para 

a cidadania. 

 Além das comunicabilidades, delineia-se, ainda, a possibilidade de identificar 

categorias das incomunicabilidades (cidadãs, por ato voluntário dos sujeitos; ou de 

impedimento da cidadania, por ato discriminatório de poder de instituições) para desdobrar 

a reflexão que origina sobre o cidadão político e o cidadão consumidor.  
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RESUMO 
 

Este artigo analisa o discurso produzido pela plataforma de entregas Rappi em peças publicitárias 
direcionadas para a captação de novos entregadores, em uma relação estabelecida pelas 
configurações do trabalho em plataforma. As três peças publicitárias apresentadas nesse estudo 
reunem, em meio aos elementos verbais e não verbais, enunciados pautados em ideais de 
empreendedorismo, também abordados teoricamente no decorrer do trabalho. O corpus foi  
analisado a partir da metodologia da Analise do Discurso Francesa de Patrick Charaudeau, 
relacionando as peças escolhidas aos conceitos de plataformização do trabalho e a ideologia do 
empreendedorismo. Observou-se, por meio da AD, que o discurso utilizado nas peças engendra 
sentidos que vão de encontro aos direitos trabalhistas dentro de uma lógica neoliberal pela 
configuração do trabalho em plataforma.  
 
Palavras-chave: Plataformização do trabalho; Entregadores de aplicativos; Empreendedorismo; 
Análise do discurso; Discurso publicitário. 
 

ABSTRACT  
 

This article analyzes the discourse produced by the Rappi delivery platform in advertising 
pieces aimed at attracting new delivery personnel, in a relationship established by the 
configurations of the platform work. The three advertising pieces presented in this study bring 
together, amidst the verbal and non-verbal elements, statements based on ideals of 
entrepreneurship, also approached theoretically during the work. The corpus was analyzed 
using Patrick Charaudeau's French Discourse Analysis methodology, relating the pieces chosen 
to the concepts of work platform and the ideology of entrepreneurship. It was observed, 
through AD, that the discourse used in the plays engenders meanings that go against labor 
rights within a neoliberal logic due to the configuration of platform work. 
 
Keywords: Work platform; Deliverers; Entrepreneurship; Speech analysis; Advertisement. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Estando cada vez mais dependentes da internet, grande parte das nossas atividades são 

feitas de forma online, principalmente em um contexto de pandemia em que muito do que era 
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feito presencialmente passa a ser realizado com o auxílio de aparatos tecnológicos. Tanta 

tecnologia parece prometer uma série de avanços e benefícios aos seus usuários, eliminando 

barreiras físicas, aumentando fronteiras, conectando pessoas, facilitando relações interpessoais 

e agindo diretamente nas configurações sociais. 

Mais do que um espaço de entretenimento, a internet passa a servir de ponte para 

infinitas trocas. Sendo um meio que ultrapassa barreiras físicas, já que a conexão permite a 

visualização e contato entre sujeitos em diferentes localidades, empresas passam a adotar a 

divulgação de vagas de emprego e oportunidades de trabalho também online. É o que faz o 

aplicativo de entregas Rappi, startup de entrega sob demanda com sede em Bogotá, e que atua 

de forma ampla na América Latina, inclusive no Brasil. Assim como ela, as plataformas iFood e 

Uber Eats tem crescido no ramo alimentício e caiu no gosto dos consumidores devido à 

praticidade e segurança.  

Esse sucesso comercial também pode ser medido pelos dados apresentados pela 

empresa de consultoria Análise Econômica veiculados na revista VC S/A3 em agosto de 2020. Do 

total de trabalhadores informais no Brasil, os que prestam serviço para esses aplicativos 

saltaram de 250 mil em 2019 para mais de 645 mil em junho de 2020. Isso representa um 

crescimento de aproximadamente 158%. Como o investimento por parte dos entregadores é 

relativamente baixo, os aplicativos tem atraído um número expressivo de trabalhadores que 

não possuem emprego formal.  

Essas transformações tecnológicas que afetam as mais variadas áreas da vida em 

sociedade, incluindo o campo do trabalho, foi o que motivou este estudo. Especificamente, a 

comunicação que esses aplicativos estabelecem com os empregadores orienta o recorte da 

análise, pois nos propomos a observar o discurso de três peças publicitárias divulgadas pelo 

aplicativo de entregas Rappi na busca por novos “colaboradores”. O objetivo é compreender, 

por meio da AD, quais as estratégias discursivas utilizadas pela Rappi nas mensagens 

direcionadas aos futuros entregadores. Sua relevância se dá pelo entendimento de que, para 

além da simples identificação de elementos verbais e não verbais de uma mensagem, a análise 

discursiva considera contextos históricos, sociais e políticos presentes em toda troca simbólica. 

                                                 
3  Disponível em: https://vocesa.abril.com.br/carreira/trabalhar-mais-por-menos-a-dura-realidade-de-
entregadores-dos-
aplicativos/#:~:text=Dados%20consolidados%20pela%20consultoria%20An%C3%A1lise,de%2C%20aproximada
mente%2C%20158%25. Acesso em: 02 de mar. de 2021. 
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Para a construção do que é proposto, a primeira parte desse estudo busca contextualizar 

as mudanças no trabalho, a partir dos conceitos de plataformização do trabalho, abordados nos 

estudos de Kalil (2020), Morin (2002) e Sennett (2006). O segundo tópico é responsável por 

abordar o empreendedorismo enquanto discurso, a partir das discussões apresentadas por 

Costa, Barros e Martins (2012), Dornelas (2008), Lira (2007) e Navarro e Padilha (2007). Torna-

se necessário esse aprofundamento a respeito do empreendedorismo, pois as peças 

publicitárias construídas e disponibilizadas pelo aplicativo Rappi estabelecem um grande vínculo 

com essa ideia do “trabalho em patrão”. 

Em um terceiro momento, este trabalho se debruça sobre as contribuições em torno do 

estudos sobre linguagem e discurso de Patrick Charaudeau (2010), além da associação dessa 

análise às ferramentas utilizadas pela publicidade na persuasão, fundada nas contribuições de 

Castro, Oliveira e Muylder (2017) e Castro (2002). Aí são apresentadas as peças publicitárias 

divulgadas pela Rappi, que serviram como corpus da pesquisa. 

 

A PLATAFORMIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Os avanços tecnológicos são responsáveis por uma série de alterações em todas as 

relações interpessoais da sociedade, nas mais variadas áreas, incluindo as relações de trabalho. 

Morin (2002) explica que, considerando as modificações constantes no campo do trabalho, 

essas transformações não acontecem somente pela atualização das tecnologias, mas também 

pelas inúmeras alterações políticas, sociais e econômicas das últimas décadas. A razão de existir 

do trabalho se atualiza, assim como novas regras para sua prática e gestão.  

Cresce no Brasil e no mundo a chamada plataformização do trabalho, relação econômica 

onde aplicativos e plataformas digitais ocupam o papel central da operação, agindo como 

facilitadoras na troca de produtos e serviços entre pessoas e empresas (KALIL, 2020). Muitos 

usuários de internet provavelmente já realizaram compras em aplicativos de delivery, como o 

Rappi, iFood ou Uber Eats. Responsável por apresentar uma vitrine online de produtos e serviços 

para o consumo, essas plataformas realizam a ponte entre estabelecimentos parceiros 

interessados em vender produtos e usuários com desejo ou necessidade de consumo. 

Para que um pedido ou serviço solicitado no aplicativo chegue nesse usuário final é 

preciso que alguém realize o deslocamento. Vistos pelas grandes cidades com suas bags 

coloridas nas costas, os entregadores, ou motoboys, são os responsáveis por essa função. 
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Chegando a rodar até 30km por dia4, esses entregadores correspondem a 15% do total de 

trabalhadores informais no Brasil 5  e chegam a passar até 12 horas interruptas realizando 

entregas6. iFood, Uber Eats, Rappi e Loggi são as líderes do mercado de aplicativos de entrega 

no Brasil atualmente e, segundo pesquisa realizada pela Unicamp, Ministério Público do 

Trabalho e Universidade Federal do Paraná7, cerca de 70% dos entregadores entrevistados 

trabalham para pelo menos duas dessas plataformas. 

O trabalho nos aplicativos é realizado por demanda: os entregadores recebem na tela 

do celular a tarefa de buscar um pedido no estabelecimento e levá-lo ao consumidor. Eles não 

recebem um salário fixo pela função e podem trabalhar a partir da sua disponibilidade, 

recebendo o valor integral da taxa de entrega, que pode variar entre R$ 4,90 e R$ 12,00, mais 

ou menos, dependendo da localidade e horário. Esse valor pode aumentar em horários de pico 

de trânsito, fins de semana e dias de chuva. 

Por não serem funcionários contratados por essas multinacionais, pois a relação é sem 

vínculo trabalhista, portanto, sem carteira assinada, esses trabalhadores não gozam dos direitos 

trabalhistas previstos por lei, como salário e horário típicos de trabalho fixo, férias e descanso 

remunerados, licenças em caso de acidente ou doença, 13º salário, recolhimento de FGTS, 

licença maternidade, auxílio combustível ou alimentação, entre outros direitos e benefícios.  

Além disso, os custos para a manutenção da ferramenta de trabalho dos entregadores — seja 

ela uma moto, bicicleta ou carro —, devem ser de responsabilidade do próprio entregador, 

assim como gastos com combustível, celular e internet para visualizar, receber e aceitar 

pedidos. 

A grande maioria dos entregadores não pode sequer comprar um almoço no valor de R$ 

20,00 durante o dia de trabalho, pois isso impactaria outras despesas fixas como combustível e 

                                                 
4 BBC News Brasil. Dormir na rua, pedalar 30 km e trabalhar 12 horas por dia: a rotina dos entregadores de 
aplicativos. BBC News Brasil, 2019. Disponível em: 
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/dormir-na-rua-pedalar-30-km-e-trabalhar-12-
horas-por-dia-rotina-dos-entregadores-de-aplicativos.html. Acesso em: 20 de fev. de 2020. 
5 BBC News Brasil. Com pandemia, entregadores de app têm mais trabalho, menos renda e maior risco à saúde. 
Brasil, 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53258465. Acesso em: 26 de  out. de 2020. 
6 BBC News Brasil. Dormir na rua, pedalar 30 km e trabalhar 12 horas por dia: a rotina dos entregadores de 
aplicativos. BBC News Brasil, 2019. Disponível em: 
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/dormir-na-rua-pedalar-30-km-e-trabalhar-12-
horas-por-dia-rotina-dos-entregadores-de-aplicativos.html. Acesso em: 20 de fev. de 2020. 
7 BONIS, G. D. W. Pandemia precariza ainda mais o trabalho de entregadores de aplicativos. Economia. UOL, 
2020. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/10/pandemia-precariza-ainda-
mais-o-trabalho-de-entregadores-de-aplicativos.htm. Acesso em: 19 de out. de 2020. 
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internet. Estima-se, ainda, que os ganhos ao fim de um dia de entrega dificilmente chegam a R$ 

100,00.8 Logo, a longa jornada, sequer supre o custo das condições dignas de vida, visto que 

muitos são arrimo de família, pagam aluguel e arcam com despesas mecânicas. 

Para Kalil (2020, p. 82), a principal característica das plataformas é a intermediação, já 

“que problemas de coordenação nas transações de mercado são resolvidos por meio do 

encurtamento das distâncias e da facilitação de contato entre oferta e demanda”, capaz de 

promover, por meio de um ambiente guiado por algoritmos, o estímulo da participação de seus 

usuários, a geração de dados responsáveis pela funcionalidade da plataforma, além da 

promessa de retorno financeiro às multinacionais. Kalil (2020, p.83) afirma que “uma das 

principais matérias primas do capitalismo no século XXI são os dados”, ou seja, é a partir do 

controle deles que as plataformas se monetizam. O autor explica: 

 

As inovações tecnológicas no século XXI tornaram o registro de dados mais barato, 
simples e possível de ocorrer em grandes quantidades. Nesse sentido, novos setores 
surgem para extrair esses dados e utiliza-los para otimizar o processo produtivo, 
acessar preferências dos consumidores, controlar trabalhadores, oferecer novas 
mercadorias e serviços e vender produtos para anunciantes (KALIL, 2020, p. 83). 

 

Redefinindo os conceitos do que é ser empregador e patrão (KALIL, 2020), essas 

plataformas possuem características semelhantes no que diz respeito às formas de se trabalhar, 

como o uso da tecnologia da informação e comunicação para combinar sua oferta e demanda 

de trabalho, a partir da quantidade de pedidos. Por exemplo, se um restaurante coloca um 

determinado produto com alto desconto no aplicativo, cresce a probabilidade de que muitas 

pessoas peçam. Seguindo essa oferta de pedidos, espera-se que mais entregadores sejam 

contactados e preparados para esse atendimento. O autor defende, ainda, que “a velocidade 

da combinação da oferta e demanda da força de trabalho e a disseminação de  plataformas  e  

aplicativos  entre  os  trabalhadores  permite  que  os  contratantes  tenham  à  disposição 

elevados grupos de pessoas para executar atividades instantaneamente” (KALIL, 2020, p. 84). 

As relações de trabalho guiadas pela plataforma, inseridas na era do capitalismo flexível, 

exige dos trabalhadores cada vez mais atributos para acompanhar suas atualizações constantes 

(SENNETT, 2006). Esses prestadores de serviço devem, por sua vez, estar abertos para mudanças 

a curto prazo, espera-se que assumam riscos constantes que provem a sua eficiência e 

                                                 
8 Idem 7. 
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prontidão para o trabalho, cobra-se agilidade na entrega de resultados, propõe-se cada vez 

menos formalidades nessas relações, como a ausência de um contrato ou carteira de trabalho 

assinados, além do desejo de que eles construam seu progresso profissional a partir da 

perspectiva do trabalho autônomo e individual, já que o vínculo com as organizações é cada vez 

menos presente.  

Configura-se, assim, uma relação de trabalho muitas vezes pautada na exploração 

desses trabalhadores, que com cada vez menos direitos, estão subordinados aos algoritmos e à 

administração dessas multinacionais, que pouco parecem se importar com a qualidade de vida 

desses prestadores de serviço. 

Em entrevista realizada ao portal Brasil de Fato9, uma entregadora de aplicativos que 

preferiu não se identificar, comentou que pneus furados e trocas de pastilhas da sua bicicleta 

vem fazendo parte do seu dia a dia desde que começou a trabalhar para um aplicativo dois 

meses antes da entrevista. Ela reclama, também, sobre a longa jornada de trabalho, que além 

de durar em média doze horas por dia, tem a ida ao banheiro e alimentação comprometidas, já 

que não existe um local apropriado para isso nas ruas. As empresas não se sentem 

responsabilizadas por atender essas necessidades. 

Estima-se que no Brasil hoje existam cerca de 5 milhões de prestadores de serviço 

trabalhando em aplicativos de entrega alimentícia ou transporte de passageiros10, um número 

que cresceu ainda mais após a pandemia do Covid-19 no país. Para que a plataforma funcione, 

é preciso que seus três públicos sejam atendidos. Os estabelecimentos que se dispõe a expor 

produtos e serviços nas plataformas desejam receber pedidos e aumentar suas vendas. O 

usuário que está em casa, por exemplo, realiza um pedido pelo aplicativo e espera que sua 

encomenda chegue em perfeito estado no destino final, fresca e pronta para o consumo.  

Esses dois públicos só estarão plenamente atendidos se os entregadores estiverem com 

disponibilidade e vontade de realizar a entrega. Surge, assim, a necessidade de divulgar a 

plataforma, não só como uma loja facilitadora nas relações de compra e venda, mas também 

                                                 
9 SUDRÉ, Lu. Jornadas de 12h e zero direitos: por que entregadores de apps fazem greve inédita. São Paulo: Brasil 
de Fato, 2020. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/06/30/12h-de-trabalho-sem-apoio-e-
sem-direitos-o-dia-a-dia-dos-entregadores-de-apps>. Último acesso em: 21 Fevereiro, 2021. 
10 BBC News. Com pandemia, entregadores de app têm mais trabalho, menos renda e maior risco à saúde. Brasil, 
2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53258465>. Último acesso em: 26 Outubro, 
2020. 
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como oportunidade de ganho para esses trabalhadores informais, utilizando o discurso 

recorrente do empreendedorismo para convencê-los a aderirem à plataforma. 

 

O DISCURSO DO EMPREENDEDORISMO 

 

Para compreender o que representa o discurso do empreendedorismo e como ele vem 

se apresentando aos entregadores de aplicativo na busca desses profissionais para o trabalho 

em plataforma, é preciso realizar breve contextualização histórica disponível nos estudos sobre 

a sociologia do trabalho. 

No Brasil, o movimento empreendedor adquiriu maior espaço a partir dos anos 90 

(Costa, Barros e Martins, 2012). Os autores (p. 358) dizem que “por parte do governo federal, 

foram criados vários programas específicos voltados para o público empreendedor, como é o 

caso do programa Brasil Empreendedor”, responsável por e disseminar os desejos e ideais dessa 

categoria. Além disso, o avanço na criação de organizações e entidades de classe com o intuito 

de valorizar o empreendendorismo no país, como cursos do Sebrae, por exemplo, também 

foram responsáveis por difundir esse estilo de vida. Dornelas (2008, p. 6) defende que os 

sujeitos empreendedores estão “eliminando barreiras comerciais, e culturais, encurtando 

distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de 

trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade”. 

O discurso empreendedor mobiliza o desejo de os indivíduos serem seus próprios 

chefes, terem autonomia para tomar decisões dentro da organização, produzirem mais em 

menos tempo, ter horários, salários, benefícios e obrigações flexíveis, serem inovadores e 

buscarem ganhos cada vez maiores. Costa, Barros e Martins (2011) abordam como a mídia pode 

ser uma das responsáveis pela configuração do estilo de vida empreendedor como ideal de 

sucesso para todos. Afinal, é nela que grande parte desse discurso é disseminado.  

O padrão de sucesso abordado pelo empreendedorismo é a promessa de que ele está 

ao alcance de todos. A partir das regras de uma sociedade de livre mercado, a ênfase no 

individual e não no coletivo, o culto a figuras emblemáticas desse discurso (celebridades e 

empresários de sucesso), e a crença na tecnologia enquanto evolução, fazem com que o 

empreendedorismo evoque uma utopia social.  

Os autores afirmam ainda que essas características são defendidas pela união de 

interesses de organizações, editores e anunciantes cujo objetivo é de propagar receitas e 
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fórmulas prontas para atingir objetivos e, principalmente, o tão desejado sucesso. Costa, Barros 

e Martins (2012) explicam: 

 

[…] o ideário do empreendedorismo, por meio da mídia de negócios, vem adquirindo 
a força de dogma, uma vez que a sua validade e atemporalidade não são questionadas. 
Ao mesmo tempo, ao ser universalizado, adquire contornos de ideologia, inibindo 
reflexões mais críticas sobre o significado de sua hegemonia histórica e consequências 
na vida social, organizacional e pessoal (COSTA; BARROS; MARTINS, 2012, p. 363). 

 

É dentro dessa busca quase incansável pelo ganho que esse indivíduo empreendedor 

consegue se enxergar como sujeito econômico dentro do sistema capitalista. Costa, Barros e 

Martins (2011, p. 183) explicam que dentro desse mercado são os empreendedores 

responsáveis por impulsionar a máquina do capitalismo, através de “métodos inovadores de 

produção e transporte” além de apresentar-se “como fundamental para o desenvolvimento 

econômico”.  

Por mais que o perfil do indivíduo empreendedor esteja em acensão nos dias atuais, essa 

figura não é nova e parece indicar que todos os trabalhadores de hoje devem começar a pensar 

como empreendedores, mesmo vivendo como proletários, em um sistema capitalista cujas 

práticas tendem a beneficiar grandes empresários e não os operacionais e pequenos 

produtores. 

Ao falar das características do perfil empreendedor é preciso considerar, também, que 

em tempos modernos, muitos empresários, para se enxergar como empreendedores, dão início 

a um plano de estratégias para aumentar sua produção utilizando menos recursos, o que, em 

muitos casos não significa reduzir desperdícios da produção mas reduzir custos de mão-de-obra. 

E isso não acontece somente com a demissão de funcionários, por exemplo. Essas empresas 

encontram na flexibilização dos contratos de trabalho uma maneira de realizar contratação de 

colaboradores por meio de contratos temporários, prestação de serviços e outras ferramentas 

possibilitadas pelas reformas trabalhistas que beneficiam as empresas na contenção de gastos 

com “colaboradores”, mas acabam por retirar dos trabalhadores uma série de direitos. 

Segundo lista divulgada pela revista Exame11, entre os 20 livros mais vendidos de 2020 

na Amazon Brasil, pelo menos 10 deles são de conteúdos relacionados a ideais de 

                                                 
11 Estadão Conteúdo. Os 20 livros mais vendidos em 2020 na Amazon Brasil. Estadão, 2020. Disponível em: 
https://exame.com/casual/os-20-livros-mais-vendidos-em-2020-na-amazon-brasil/. Acesso em: 16 de fev. de 
2020. 
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empreendedorismo, como por exemplo os títulos “Mindeset: A nova psicologia do sucesso”, 

“Os segredos da mente milionária” e “Mais espero que o Diabo: O mistério revelado da 

liberdade e do sucesso”. Outro veículo de comunicação de grande crescimento no Brasil é o 

podcast. Em lista divulgada pelo UOL com os dez podcasts mais ouvidos no Spotify no Brasil em 

2020 12 , o “Primocast”, podcast do Primo Rico, um dos maiores canais sobre finanças e 

empreendedorismo do país, alcançou o terceiro lugar na lista, perdendo para o “Horóscopo 

Hoje” e o “Café da Manhã”, da Folha de São Paulo. Entre os temas abordados pelo “Primocast” 

em sua programação, destacam-se os episódios “PrimoCast Startups 03 - Como o iFood se 

tornou líder do mercado de delivery?” e ”PrimoCast 80 - Construindo rotinas de alta 

performance”. 

Lira (2007) explica que um sujeito empreendedor possui algumas características capazes 

de predispô-los ao discurso. Segundo o autor, essas características são: a alta necessidade de 

realização de algo que almejam, o espírito competitivo, disposição para assumir riscos 

financeiros, familiares e até psicológicos, autoconfiança para tomar decisões, visão de futuro, 

planejamento e senso de responsabilidade. Todavia, não se pode olvidar que o desemprego, a 

dificuldade de inserção e manutenção no mecado formal do trabalho também levam ao 

empreendedorismo. 

Além da busca pela criatividade, responsabilidade, networking, inovação, entrega de 

resultados como características desejadas pelo perfil do sujeito empreendedor, cobra-se 

também, que esse indivíduo seja feliz com as atividades que exerce, mesmo que essas 

demandem longas horas de trabalho sem o descanso devido, direitos trabalhistas previstos por 

lei, participação nos resultados da empresa, entre outros direitos. Quando esse sentimento de 

felicidade plena não é compartilhado a todo momento por esse indivíduo empreendedor, 

atribui-se significado de alguma peça do quebra-cabeças está fora do lugar, um comportamento 

inadequado perante os ideais apresentados no discurso do empreendedor, já que esse é 

cobrado para que não admita sua infelicidade. 

Navarro e Padilha (2007) não apresentam uma visão otimista em relação aos avanços da 

tecnologia e das relações de trabalho. Eles defendem que o desenvolvimento tecnológico e 

capitalista, respaldado em favor da acumulação de capital dentro da história da organização do 

                                                 
12 Splash. Retrospectiva 2020: Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Spotify. São Paulo: Splash, 2020. 
Disponível em: https://www.uol.com.br/splash/noticias/2020/12/01/retrospectiva-2020-spotify-divulga-os-
artistas-e-podcasts-mais-ouvidos.htm. Acesso em: 16 de fev. de 2020. 
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trabalho cresce e se atualiza com a mesma velocidade que a história de sofrimento dos 

trabalhadores. Os autores explicam que nem os avanços científicos, mesmo em nome do 

progresso e a da renovação, vem conseguindo eliminar a exploração física e psicológica 

presente na vida dos trabalhadores, tanto nas fábricas, ainda em décadas passadas, quanto fora 

delas nos tempos atuais em que a modalidade de trabalho de plataforma vem se expandido. 

 

A ANÁLISE DAS PEÇAS 

 

Vimos que o discurso do empreendedorismo está amplamente materializado em livros 

best-sellers, podcasts, lives no Instagram, vídeos no YouTube, discursos políticos e midiáticos. 

Neste estudo, esse discurso será observado nos anúncios publicitários do aplicativo Rappi,  que 

o utiliza na busca novos entregadores para a prestação de serviços, visto principalmente nas 

redes sociais digitais. Além de informar a respeito do trabalho em plataforma, esses anúncios 

expressam enunciados como “seja seu próprio chefe”, “ganhe um dinheiro extra”, “alcance seus 

objetivos”, “trabalhe quando e como quiser”, entre outros que serão observados a seguir. 

Para Charaudeau (2010, p. 17), “a linguagem é um objeto não transparente […] e o 

processo de comunicação não é o resultado de uma única intencionalidade”, ou seja, existem 

intenções diferentes entre emissores e receptores de uma mensagem, moldadas a partir de 

estratégias com objetivos também destintos. Mesmo que o ato de linguagem seja formado a 

partir de uma mesma mensagem, as intenções entre receptores e emissores podem mudar, 

refletindo na compreensão dessa comunicação. 

Charaudeau (2010) explica que existem dois caminhos para o ato de linguagem. Em um, 

considerado pelo autor como modelo ideal, o locutor de uma mensagem é responsável por 

emitir a mensagem de forma única e transparente, cujo conteúdo e seus significados se esgotam 

assim que a mensagem é captada pelo receptor. Nesse modelo, não existem outras 

interpretações críticas a respeito da mensagem, ela se finda assim que a compreensão é 

alcançada, da maneira que foi emitida. Em um outro modelo, o ato de linguagem é produzido 

pelo emissor em um determinado contexto sócio-histórico e essa mensagem passa a ter mais 

de uma intenção e consequentemente interpretação, transformando-se na comunicação, um 

processo mais complexo podendo ser carregado de significados. 

A partir daí, Charaudeau explica que o ato de linguagem possui um objetivo duplo, onde 

emissor e receptor podem atribuir sentidos diferentes a um mesmo ato de linguagem, com 
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competências específicas para realizar a compreensão de atos de fala em contextos históricos, 

econômicos e sociais também diferentes. A análise do discurso está interessada em conhecer a 

direção do significado, ou seja, dos sentidos, mas em torno da língua e da sociedade, 

considerando a cultura e o momento histórico. Sobre analisar um texto, o autor explica: 

 

Analisar um texto não é nem pretender dar conta apenas do ponto de vista do sujeito 
comunicante, nem ser obrigado a só poder dar conda do ponto de vista do sujeito 
interpretante. Deve-se, sim, dar conta dos possíveis interpretativos que surgem (ou se 
cristalizam) no ponto de encontro dos dois processos de produção e interpretação 
(CHARAUDEAU, 2010, p. 63). 

 

Para a compreensão do discurso não basta dominar os significantes, os significados e as 

regras gramaticais próprias de uma língua. É preciso considerar a cultura e a sociedade em que 

a língua circula e os sujeitos históricos que dela se apropriam. Por meio de textos e imagens 

materializados, é possível saber sobre as identidades, as representações, os conflitos e as 

ideologias que permeiam a vida social. 

Para Charaudeau (2010), existem quatro sujeitos dentro de todo discurso ou enunciado, 

sendo dois externos, ou reais e dois imaginários, ou chamados de internos. Nessa proposta os 

sujeitos localizados no ambiente externo são denominados de ativos: o eu comunicante (EUc), 

produtor da fala; e o sujeito interpretante (TUi), também real e localizado fora no enunciado 

produzido pelo EUc. Já no circuito chamado de externo estão os sujeitos TUd e EUe. TUd 

corresponde ao destinatário, que pode ser único ou mais de um. Presente no discurso seja de 

forma implícita ou explícita, esse foi fabricado pelo EUc comunicante e visto por esse como o 

destinatário final adequado a sua enunciação. Nem sempre o destinatário ideal se concretiza 

pelo TUi. 

O EUe corresponde à imagem de enunciador criada pelo sujeito produtor do discurso, 

de forma subtendida a sua intenção. Assim que a mensagem é interpretada, cria-se por parte 

do receptor uma imagem a respeito do EUe, configurada também a partir dos conhecimentos 

prévios a respeito da mensagem, do enunciador e de outros contextos relacionados a 

mensagem. Mesmo sendo sujeitos imaginados, TUd e EUe existem dentro da produção e 

interpretação da mensagem, possuindo suas próprias atribuições e, portanto, devem ser 

considerados. É dessa relação que se dá a “junção entre o texto e o extrato, entre o linguístico 

e o contextual” (CASTRO; OLIVEIRA; MUYLDER, 2017, p. 140). 
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Sendo o objeto de estudo desse trabalho peças publicitárias divulgadas pelo aplicativo 

Rappi, observa-se ainda o uso de elementos semióticos e linguísticos organizados para persuadir 

o público receptor. Como defendem Castro, Oliveira e Muylder: 

 

Essa mistura entre elementos linguísticos e semióticos, empregada nos textos 
publicitários, constitui uma retórica — a arte de persuadir —, caracterizada como os 
recursos com os quais um texto é organizado para atingir o objetivo comunicativo que 
o autor (Sujeito Comunicante) deseja conquistar. As relações estratégicas e retóricas, 
em um texto, encaminham o seu conteúdo e condicionam a sua interpretação pelo 
Sujeito Interpretante, fazendo o texto atingir seus objetivos e transformando um leitor 
num consumidor de fato (CASTRO; OLIVEIRA; MUYLDER, 2017, p. 141). 

 

Utilizando elementos carregados de argumentos racionais e emocionais, a publicidade 

provoca uma relação entre convencimento e persuasão, com a finalidade de atingir o seu 

objetivo em meio àquele público-alvo. Castro (2002, p. 11) defende que “a publicidade vai 

sempre espelhar a positividade”, afinal é função dela despertar no interlocutor o desejo de 

obter aquilo que está sendo divulgado. Se o objetivo é levar ao consumo do produto, bem, 

serviço ou ideal apresentado na peça publicitária, “a tônica mais evidente é o apelo ao desejo” 

(CASTRO, 2002, p. 11). Esse apelo é realizado pelo uso de signos verbais e não verbais. 

 

Figura 1: Peça divulgada no Facebook para captar novos entregadores 

Fonte: Twitter (2019)13 

 

                                                 
13 Disponível em: https://twitter.com/ENEGnt/status/1147608266911965184. Acesso em: 03 de mar. de 2021. 
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O discurso observado aqui é sustentado por signos e simbologias que buscam fazer uma 

promessa. “Essa é a sua chance”, por exemplo, é um enunciado que pode ser compreendido de 

diferentes formas, a partir das necessidades percebidas pelo receptor no momento que ler a 

mensagem. Essa pode ser a chance de um emprego novo, de obter sucesso, de enfim ser o 

próprio chefe, entre outras possibilidades. Observa-se também o uso da palavra “parceiro” ao 

falar sobre o trabalho no app. Ao estabelecer a parceria na relação de trabalho de plataforma, 

o emissor da mensagem coloca-se como companheiro do entregador e não como o chefe dele  

na organização. 

Existe uma combinação entre elementos verbais e não verbais na peça. A entregadora 

posicionada ao lado direito parece exercer um trabalho com liberdade: ela está com sua 

bicicleta, usando boné e sorrindo. Mesmo não sendo subordinada ao aplicativo, como o 

discurso parece indicar, ela usa o uniforme da companhia, o que também parece configurar uma 

relação entre empregado e empregador. Além da imagem, os enunciados são posicionados para 

uma leitura guiada da esquerda para a direita. Com a chamada “alcance seus objetivos”, o 

discurso parece crescer a partir dos ideais do empreendedorismo, sendo seguido por “seja seu 

próprio chefe”, “essa é sua chance” e “cadastre-se”. 

No caso das peças divulgadas aos motoboys, mais do que a busca por novos 

entregadores para a plataforma, em uma jornada de trabalho que pode durar mais de 12 horas 

por dia, sem benefícios, salários ou descansos remunerados e fixos, por exemplo, a plataforma 

deseja ser ponte para indivíduos cujos ideais sejam semelhantes àqueles divulgados aos que 

desejam ser empreendedores. Como observado no capítulo anterior, esses devem ser 

obstinados a bater metas, sempre dispostos e disponíveis ao chamado para o trabalho, com 

ideal de ganhos individuais, que não necessitem de vínculo empregatício para seu crescimento 

profissional, atém de outras características semelhantes a esse grupo. Vejamos as Figura 2 e 3. 

Na figura 2, o enunciador utiliza de um infográfico apresentando uma renda que pode 

ser alcançada em apenas uma semana. Trata-se de um apelo racional, pois o dado é 

apresentado de forma semelhante às análises econômicas feitas por especialistas. Na figura 3, 

embora o dinheiro seja o foco central. O apelo é mais emocional, associado à facilidade de 

consegui-lo, afinal, o entregador nem tem o trabalho de vender o produto, apenas levá-lo ao 

consumidor final. 

O discurso de empreendedorismo é sempre associado a recompensas financeiras. 

Castro (2002) reflete sobre o prazer como efeito provocado pela publicidade. “O prazer então 
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funciona como um benefício que está inserido no produto, marca ou serviço. Cria-se uma 

equivalência entre o objeto anunciado e a identidade do sujeito” (CASTRO, 2020, p. 12). Ao falar 

de trabalho ( uma atividade quase inerente ao ser humano, afinal a grande maioria das pessoas 

ainda depende dele para sobreviver) o discurso enfatiza a promessa do retorno desse esforço 

na forma de dinheiro.  

 

Figura 2 e 3: Apelo racional e emocional com foco econômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Blue 365 (2019)14                                                             Fonte: Facebook (2020)15 

 

 

Assim como o desejo de prosperidade, também está ligado a esse discurso o prazer a 

ideia de ser chefe apresentada na Figura 1. Acredita-se que o chefe seja aquele sujeito com 

autoridade, liberdade, autonomia, discernimento e, principalmente, não submissão a um 

terceiro. Ser seu próprio chefe é ainda a possibilidade de gerir livremente seus horários e ganhar 

mais por isso. 

O discurso presente nas peças apresentadas vão ao encontro do que Patrick Charaudeau 

afirma. O sujeito comunicante oferece trabalho com uma promessas convincentes. Quem 

acessa essa mensagem é instigado a associar o trabalho a ideias positivas que o torna prazeroso 

                                                 
14 Disponível em: https://blu365.com.br/blog/entregador-rappi/. Acesso em: 03 de mar. de 2021. 
15 Disponível em: encurtador.com.br/bzDTX. Último acesso em: 03 de mar. de 2021. 
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e sem burocracia. Afinal, com apenas um click, acessando o botão botão de call to action, é 

possível se cadastrar e desfrutar da liberdade com dinheiro. 

Observa-se que os elementos utilizados nas peças publicitárias são semelhantes a outras 

materialidades que veiculam o mesmo discurso, como os livros, vídeos e imagens sobre o 

empreendedorismo. Além disso, as peças apresentam a mesma palheta de cores, com cor 

vibrante em destaque que remete à vitalidade e à alegria; com foco tanto em homens (Figura 

3) quanto mulheres (Figura 1), o que também sugere a ideia de um trabalho que não faz 

distinção de gênero. Acrescenta-se a isso, a utilização da imagem de uma bicicleta que remete 

à ideia de que é preciso pouco investimento para alcançar a felicidade nesse mundo do trabalho 

idealizado pelo aplicativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se com este estudo, desde a apresentação dos conceitos de plataformização do 

trabalho, empreendedorismo e também durante a análise do discurso dos anúncios, que o 

discurso publicitário também está a serviço de uma eufemização dos danos gerados pela 

precarização do trabalho na contemporaneidade. Entre frases de efeito como “ganhe mais 

dinheiro” e “seja seu próprio chefe” a plataforma Rappi parece atingir o público certo em um 

contexto histórico, econômico e político ideal. Existem mais de 14 milhões de trabalhadores 

desempregados no Brasil hoje16, um número que vem crescendo quando comparado aos anos 

anteriores. Aumentou o número de pessoas que trabalham sem carteira assinada, somando 

mais de 32 milhões de trabalhadores chamados informais.17 

Vivendo em uma sociedade capitalista onde o trabalho passa por essas transformações, 

a promessa de “ganhar mais dinheiro” ou “ser o próprio chefe” parece sedutora, mesmo que as 

condições para isso sejam configuradas a partir da lógica da plataformização, em que os direitos 

trabalhistas são simplesmente olvidados. A necessidade de sobreviver, trabalhar e pagar as 

contas ao fim do mês é mais urgente. Por isso o discurso utilizado pela Rappi oferece uma 

solução para um problema cuja origem se dá dentro do próprio neoliberalismo e que a 

plataforma reforça, fazendo parte do jogo. Afinal, sugere essa lógica, ser parte do grupo de 32 

                                                 
16 UOL. Desemprego chega a 14,3% e atinge 14,1 milhões de pessoas. São Paulo: UOL, 2020. Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2020/12/29/pnad-continua-ibge-
desemprego.htm. Acesso em: 22 de fev. de 2020. 
17 Idem 16. 
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milhões de trabalhadores informais ainda é melhor que estar entre os 14 milhões de 

desempregados. 

Utilizando um discurso de liberdade, associado ao prazer, desejo de sucesso e outras 

características presentes no discurso do empreendedorismo, as peças publicitárias abordadas 

nesse trabalho mascaram, pelo uso de linguagens verbais e não verbais pertinentes ao seu 

objetivo, as características mais profundas do trabalho configurado pelas plataformas. Quando 

não se tem um horário fixo de trabalho, pode ser que se trabalhe o dia ou a noite toda. O 

entregador de um aplicativo pode até escolher o horário que deseja rodar e realizar entregas, 

mas se ele não fica online em tempo quase integral, a configuração do algoritmo passa a 

priorizar entregas para aqueles que estão mais disponíveis.. 

O discurso empreendedor parece libertar o trabalhador das amarras de um trabalho 

fixo, mas a subordinação continua presente, e de forma ainda mais precária. Não ter um chefe 

humano, nesse caso, não significa autonomia para trabalhar como quiser, mas sim a mudança 

para um novo responsável por esse controle, agora definido pelos dados e algoritmos, em uma 

relação em que há mais perdas do que ganhos para esses trabalhadores. 

Enquanto as plataformas de entrega recebem aportes bilionários para sua manutenção 

nas grandes cidades, os responsáveis por realizar o trabalho mais pesado, de rua, em meio aos 

riscos de trânsito e entre mudanças climáticas, estão sendo privados de direitos conquistados a 

duras penas no passado. Mas essa realidade é mascarada por palavras e imagens a serviço de 

um discurso enganoso amplamente consolidado nas redes sociais digitais, sem mediação 

jurídica, e altamente danoso para o fortalecimento da cidadania. 
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RESUMO 
 

A Cidade de Goiás é tombada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade (2001), ficando 
historicamente reconhecida por seus costumes locais, sendo um dos principais a prática doceira, 
geralmente realizada por mulheres. As doceiras carregam o conhecimento e o hábito da produção 
dos doces, que fazem parte não só da história e da memória da população, mas também da 
economia da cidade. Pretende-se observar as doceiras da cidade de Goiás através de fotografias 
veiculadas pelo Jornal O Popular, cuja busca se dará no jornal no formato online, por meio de 
pesquisa de palavras-chaves específicas e no período de 2010 – 2020. Foi realizada a revisão 
bibliográfica de temas que são base para a compreensão de como essas mulheres são vistas, como 
colonização portuguesa e suas influências na cultura brasileira, a história de Goiás e da cultura 
doceira, cultura imaterial e a escola de comunicação latino-americana. Posteriormente realiza-se a 
proposta metodológica de aproximação visual, dadas por Samain (2012) e Didi Huberman (2012), 
entre imagens das doceiras veiculadas no Jornal O Popular e obras do artista do século XIX Jean-
Baptiste Debret.  

 
Palavras-chave: cultura imaterial; comunicação; escola latino-americana; doces; doceiras da cidade 
de Goiás. 
 

ABSTRACT  
 

The City of Goiás is listed by UNESCO as a World Heritage Site (2001), being historically recognized 
for its local customs, one of the main ones being the confectionery practice, usually performed by 
women. Confectioners carry the knowledge and the habit of producing sweets, which are part of not 
only the history and memory of the population, but also the city's economy. It is intended to observe 
the bakers in the city of Goiás through photographs published by the newspaper O Popular, whose 
search will take place in the newspaper in the online format, through research of specific keywords 
and in the period 2010 - 2020. The review was carried out bibliography of themes that are the basis 
for understanding how these women are seen, such as Portuguese colonization and its influences on 
Brazilian culture, the history of Goiás and the sweet culture, immaterial culture from Latin American 
communication schools. Subsequently, the methodological proposal for visual approximation, given 
by Samain (2012) and Didi Huberman (2012), is carried out, among images of the confectioners 
published in the O Popular newspaper and works by the 19th century artist Jean-Baptiste Debret. 
 
Keywords: immaterial culture; Communication; Latin American school; candy; confectioners in the 
city of Goiás. 
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INTRODUÇÃO 
 

Parte da história da colonização e da cultura doceira na Cidade de Goiás 

A Cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco em 2001 como Patrimônio Cultural 

Mundial, sendo considerada o primeiro núcleo urbano fundado no território goiano no início 

do século XVIII. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(UNESCO) considera como patrimônio imaterial todo tipo de prática, expressão, 

conhecimento ou técnicas que as comunidades, grupos ou indivíduos, incluindo objetos, 

artefatos, instrumentos, símbolos e inclusive locais, reconhecem como parte do patrimônio 

local e cultural (UNESCO, 2003). Segundo Roland Barthes (1989), a ideia de conjuntos 

simbólicos relativos à imagem expressa uma ratificação dos símbolos mais fortes, ou seja, os 

símbolos com maior poder significante no espaço cultural, tornando possível a 

caracterização dos ícones da identidade dessa cultura. É graças a este fator que as imagens 

das formações identitárias ganham força política e, assim, de representação ideológica, 

solidificando-se a partir da memória coletiva dos grupos culturais. Isto é possível perceber na 

seguinte definição de patrimônio imaterial: 

O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação 
com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana.  (IPHAN, 2014, s.p.). 

 
A cidade foi influenciada pela colonização portuguesa desde seus hábitos, costumes, 

cultura, arquitetura e religiosidade. Conhecida por suas comemorações de Semana Santa e 

seus doces típicos com simbolismo religioso, a cidade de Goiás é referência no Brasil e no 

mundo sobre suas manifestações culturais.  

Segundo a pesquisadora e arquiteta Bárbara Faria (2020) a ocupação na Cidade de 

Goiás ocorreu por um povo interessado na descoberta e extração de minérios e jazidas de 

ouro, logo no início do século XVIII. Por conta da iniciativa respeito da conservação histórica 

e estrutural da cidade, é possível revisitar histórias de silenciamento sobre seu passado 

marcado também fortemente pela escravidão. Como monumento, Faria (2020) revisita a 

história da Igreja Nossa Senhora do Rosário do Pretos (1734), tendo essa nominação 

justamente por acolher os negros e índios escravizados em sua irmandade, que surgiu a em 

um período de opressão da autoridade de período colonial, segundo Carvalho (2013), como 
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por exemplo a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa é era uma das 

formas possíveis de pessoas de várias etnias e que sofriam exploração se reafirmarem como 

indivíduos. As irmandades estavam relacionadas diretamente as lutas abolicionistas, unindo 

o rural ao urbano, segundo Faria (2020). Vidal (2009) ainda traz que: 

Os espaços e sociedade da Cidade de Goiás se constituíram seguindo as 
especificidades de organização socioeconômica do período colonial para atender 
um projeto de exploração aurífera, em sua forma hegemônica de ocupação e 
transformação territorial. A mão de obra direta do garimpo, bem como da 
construção da cidade, era escravizada negra e indígena (VIDAL, 2009, p. 254). 

 

A Cidade de Goiás foi dividia por muitos anos pelo Rio Vermelho, entre negros, no 

Bairro do Rosário, e brancos, no antigo Bairro de Sant’Ana. Menos de 100 anos depois, a 

Igreja do Rosário foi demolida e substituída por uma arquitetura neogótica, as populações 

negras foram sendo remanejadas para as periferias, cada vez mais distantes do Centro 

Histórico, levando a extinção da Irmandade da Igreja do Rosário, fazendo crescer a 

Irmandade de Nosso Senhor do Passos, que atua até hoje na cidade e é responsável pela 

Procissão do Fogaréu, segundo Faria (2020). Locais que gritam os silêncios de um passado 

não tão distante. Pode-se relacionar essa tentativa de apagamento da memória negra em 

Goiás sob discursos de desenvolvimento urbano ao processo de expulsão do centro e 

consequentemente periferização da cidade, que resultou no embranquecimento do 

território historicamente negro (FARIA, 2020, p. 34). Complementando, ainda segundo a 

autora, a comunidade se dedica em continuar tradições culturais carregas de “simbolismos e 

significados com relação forte com a ancestralidade” (FARIA, 2020, p. 35). 

Os primeiros registros da atividade feminina de fabricar doces estão nos relatos de 

viajantes europeus pela Província de Goiás, na primeira metade do século XIX. De acordo 

com a historiadora Andrea Delgado (1999), esses movimentos de trabalho eram 

essencialmente femininos, e as mulheres que exerciam estas funções permaneciam reclusas 

no interior das casas, longe da vista das visitas, sendo as cozinhas, em residências de 

formato colonial, posicionadas ao final da casa, como último cômodo. Esta condição de 

reclusão das doceiras ainda permanece atualmente, sendo que a grande maioria dessas 

senhoras segue fazendo a produção doceira no interior de suas casas e fazem a venda no 

primeiro cômodo, logo na entrada. Delgado (1999) ainda chamou atenção para o fato de 

que, ao observar os turistas que frequentavam a cidade, era notável para a historiadora que 

havia sempre uma busca pelos doces ou por referências à poetisa Cora Coralina, uma das 
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mais célebres doceiras da cidade, mas que acaba muitas vezes sendo lembrada pela escrita 

de seus poemas em primeiro lugar, posteriormente a sua prática doceira. 

Uma justificativa para o isolamento das doceiras em relação ao público é trazida por 

Delgado (1999) quando afirma que as atividades femininas permanecem nas zonas de 

silêncio, contribuindo para o ocultamento das mulheres enquanto atores sociais. No 

passado, a produção de doces destinada ao consumo familiar restringia esta tarefa ao 

espaço do lar, e mesmo quando o doce era feito sob encomenda, este trabalho feminino 

tinha pouca visibilidade social, pois era considerado um prolongamento das atividades 

domésticas da mulher. Na realidade, é possível observar que a abolição da escravatura não 

significou mudanças drásticas na estrutura da sociedade, sendo exemplos de uma extensão 

da escravidão afazeres domésticos, como as donas de casa trabalham, muitas vezes ainda 

sendo as mulheres e empregadas domésticas, ou cozinheiras, ou faxineiras, um grupo de 

pessoas que sofre um certo distanciamento ou isolamento social, como afirma Bergman de 

Paula Pereira (2011)3. A pesquisadora ainda ressalta que: 

O trabalho doméstico não foi função, exclusiva de mulheres ex-escravas, muitos 
homens ex-escravos, já o exercia, mesmo antes da oficialização do fim da 
escravidão no Brasil, (cabe ressaltar que o trabalho doméstico era composto por 
várias atividades), e juntamente com o fim da escravidão trouxe novos arranjos 
para que essas mulheres continuassem a exercer as mesmas atividades, deixaram 
de ser escravas domésticas e passaram a ser empregadas domésticas.  (PEREIRA, 
2011, p. 1). 

 

No início do século XX, quando o doce na Cidade de Goiás foi associado ao turismo, 

mudou-se o olhar para as doceiras e o ato de produzir o doce, trazendo maior valorização 

para essas mulheres, que garantem um público consumidor e potencializando a geração de 

renda (DELGADO, 1999), auxiliando no desenvolvimento da Cidade e do Estado. Entretanto, 

se o doce hoje escapa dos limites da casa, os corpos das doceiras ainda permanecem no seu 

interior. Tratando-se da prática das doceiras, normalmente transmitida dentro de uma 

mesma família, de geração em geração, de mulheres para mulheres, fala-se de costumes, 

tradições, hábitos e cultura, que acontecem geralmente dentro de suas casas. Nascimento et 

al. (2016) apresenta alguns aspectos relacionados ao ambiente doméstico e a sociedade: 

A vida material, os espaços domésticos e a dimensão da vida cotidiana na sua 
possibilidade de contarem a história social apareceram na preservação em 
momentos e lugares específicos [...] Apesar de indissociavelmente ligado à vida 
social, o espaço doméstico foi frequentemente pensado como seu avesso: domínio 

                                                 
3 Historiadora, formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialista em gênero e 
raça. 
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do privado versus o público, do silêncio versus o discurso, de necessidades e não da 
liberdade, do costume e não do acaso, lugar por excelência de exercício 
incontrastável do poder patriarcal sobre mulheres, crianças, servos, escravos, 
animais, terras, bens, recursos e outras coisas. (NASCIMENTO et al., 2016, p. 27). 

 

 Para Figueiredo e Cavedon (2015), as transferências de conhecimento das doceiras 

artesanais e seus hábitos reforçam a ideia de cultura e marcam uma simbologia das práticas 

e ensinamentos dentro de uma comunidade. Para as autoras, o ato de transmitir os 

conhecimentos sobre os doces é repleto de motivos históricos, dentro do contexto das 

práticas, de forma a incentivar as pessoas a se envolverem e continuarem a produzir, 

criando um hábito dentro de uma comunidade. Complementar à fala das autoras, o IPHAN 

(2014) define a cultura imaterial como constituída de “práticas e domínios” sociais que 

aparecem no formato de saberes, podendo ser representados como música, festas, 

expressões cênicas ou lúdicas, mercados, santuários, entre outros. 

  

DESENVOLVIMENTO  

Ao considerar a história da cidade de Goiás a partir das agentes produtoras não só de 

doces, mas também da própria construção da cidade, é necessário e essencial compreender 

o conceito de corpo. Maria Fernandes (2009), pesquisadora da área de compreensão do 

corpo dentro da comunicação, reforça que o corpo humano é parte de uma sociedade e ao 

mesmo tempo possui suas individualidades como ser, que carrega histórias, vivências e 

conhecimentos únicos, que podem ser partilhados em grupos. Rodrigues (2006) traz uma 

ideia complementar sobre a natureza do corpo humano ser tanto biológica quanto social, 

que possui influências e interações de religião, classe, família, gênero, padrões, assim 

voltando ao conceito da cultura, dos costumes e hábitos.  

Complementar à ideia de Rodrigues (2006), Neto (2003) também estudiosa da 

relação entre o corpo e a comunicação, fortalece a ideia de que há várias formas de 

“terminologias e abordagens do corpo”, de modo que o corpo deve ser tratado como um 

“texto cultural” em que há o depósito de cultura e diversas transformações. Dando ênfase 

ao mesmo olhar e à mesma teoria, Campelo (1997) já considerava o corpo como um sítio 

arqueológico, complexo e repleto de riquezas culturais. A antropóloga Ashley Montagu 

(1988), complementa indiretamente a Teoria de Mídia de Harry Pross4 (1972) quando afirma 

sobre as extensões do corpo, os prolongamentos que também são ricos em detalhe e 

                                                 
4 Na dissertação de mestrado trago mais aprofundada a Teoria de Mídia de Harry Pross pelo olhar do pesquisador Baitello Jr. (2010). 
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cultura, e que complementam a existência desse corpo, aumentando as características que o 

compõe, sendo assim todas as partes interligadas a cultura também, a sociedade, sendo um 

dependente do outro. 

Considerando a fotografia como forma principal de registro do corpo das doceiras, no 

que se refere a esta pesquisa, retomamos o conceito de fotografia expressão de André 

Rouillé (2009), que afirma ser a fotografia ao mesmo tempo “ciência e arte, registro e 

enunciado, índice e ícone, referência e composição, aqui e lá, atual e virtual, documento e 

expressão, função e sensação” (ROUILLÉ, 2009, p. 197). Desde os anos 1930 e 1940, com o 

avanço das máquinas fotográficas que permitiram uma fixação rápida e instantânea das 

cenas vividas pelos grupos sociais e dos próprios indivíduos, a fotografia passou a registrar 

imagens que poderão servir como memória, já que na mente humana ela trabalha como 

uma espécie de passado preservado em que a cena é congelada, trazendo para a atualidade 

lembranças do passado. As imagens são por natureza poços de memórias, sensações e 

emoções, sendo assim locais carregados de humanidades (SAMAIN, 2012). 

A construção da identidade e da continuidade de gerações em uma comunidade é 

atravessada não só por questões territoriais, econômicas ou políticas, mas também por 

práticas cotidianas de interação com a natureza, com o ambiente e com suas respectivas 

históricas. É o que determina o IPHAN (2014) ao conceituar “patrimônio imaterial”, 

promovendo o reconhecimento governamental e institucional de manifestações religiosas, 

lendas, músicas, danças e tantas outras práticas populares que constituem as relações e o 

cotidiano de diversos grupos. Dentre os patrimônios imateriais reconhecidos pelo IPHAN, 

destacamos os saberes culturais e tradicionais de doces típicos da Cidade de Goiás, 

tradicionalmente feitos em sua grande maioria por mulheres, reconhecendo a importância 

desta prática para a cultura, a economia e o turismo local desde o início do povoamento do 

estado de Goiás.  

Se o saber doceiro é uma forma de cultura imaterial reconhecida institucionalmente, 

uma das justificativas está na importância histórica e econômica da cultura açucareira no 

Brasil e em parte do mundo. Como afirma Marins (2017, p. 407) “Presente no cotidiano da 

população e também em ocasiões extraordinárias da vida social, nossa avidez pelo açúcar 

parece possuir raízes longevas”.  

No Brasil, uma das mais rentáveis práticas econômicas da colonização portuguesa foi 

o cultivo da cana de açúcar, introduzido como uma das monoculturas responsáveis pela base 
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da economia do país. Naquele momento, o açúcar atuava como um “produtor de códigos, 

costumes e hábitos” (SCHWARCZ; STARLING, 2015). A autora Cristina Marins (2017) ressalta 

que as inúmeras implicações do passado de produção açucareira estão diretamente ligadas à 

mão de obra escrava, responsável por deixar grandes marcas históricas, que refletem 

atualmente na cultura e na memória social, sendo o açúcar, em seus diversos formatos e 

produtos, sinal de riqueza e mesa farta pelo senhor de engenho.  

Um exemplo de doce tradicionalmente conhecido na Cidade de Goiás é o alfenim ou 

alfeninho, de origem árabe (al-fanid – que corresponde a branco ou alvo), que antes possuía 

significado supersticioso e após chegar em Portugal, tomou sentido religioso, católico, sendo 

os alfenins tradicionais da Terceira Ilha de Açores modelados com intuito religioso, assim 

como acontece também com os alfenins na Cidade de Goiás.  

A palavra de origem árabe alfenim nomeia a massa de açúcar feita do sumo da 
cana concentrado e puxado. [...] Apenas registramos o termo alfenim no Nordeste, 
onde foi conservado, provavelmente por se tratar de uma das primeiras regiões 
açucareiras brasileiras. Nas restantes áreas geográficas do Brasil, documentamos as 
denominações: rapadura mole, puxa e puxa-puxa ou rapadura puxa-puxa, para 
denominar o mesmo conceito. Trata-se de um doce tradicional de origem árabe, 
ainda conservado nas festas do Espírito Santo da Ilha Terceira, nos Açores, em 

forma de pequenas figuras. (NUNES, 2017, p. 9). 

 

A pesquisadora Naidea Nunes (2003, 2010, 2016, 2017), traz dados históricos 

importantes sobre a origem do açúcar e do alfenim, sendo a documentação histórica das 

diferentes regiões, desde a Sicília até ao Brasil, mostrando como houve contribuição para o 

conhecimento da origem e do percurso historiográfico das palavras associadas à cana-de-

açúcar no mundo. Dentre os locais que se encontra como tradicional a produção açucareira 

têm-se:  Ilha da Madeira, Ilhas Canárias, Cabo Verde, São Tomé e Brasil, coleta de dados 

feitas com base na oralidade e em imagens que “testemunham a conservação deste 

património linguístico e cultural comum aos dois lados do Atlântico, que se reflete no 

cotidiano das populações, sobretudo na alimentação e nas bebidas” (NUNES, 2016). 

As verônicas, que são doces feitos de açúcar – o alfenim, uma massa branca e 
muito delicada – são trabalhadas à mão e moldadas em formato circular. A 
verônica é o alfenim moldado em formato de uma medalha e cunhado em alto 
relevo com signos do universo do Espírito Santo. A verônica de alfenim é o 
presente do Imperador do Divino aos devotos e está associada às práticas da 
religiosidade popular. (GERALDES, 2019, p. 13). 

 

 A cultura açucareira veio ao Brasil com a colonização e ocupação portuguesa, 

trazendo doces de várias origens diferentes e significados que foram sendo alterados ao 
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longo do tempo e dos caminhos que percorreram, assim como o alfenim, que tomou um 

sentido religioso após chegar a Portugal, vindo para o Brasil juntamente com a religião 

católica e outros costumes. No cenário goiano, o doce figura como uma importante prática 

econômica e cultural desde o século XIX, feita exclusivamente por mulheres (DELGADO, 

1999). Embora, segundo a autora (1999), a historicização desta prática marcadamente 

feminina seja difícil devido à falta de fontes históricas para tanto, é possível inferir que a 

tradição se mantém, tendo em vista a quantidade de mulheres que permanecem praticando 

este ofício nas cozinhas de suas casas, fomentando o turismo e o comércio locais. 

 Diante desta contextualização da prática doceira e as influências sofridas durante a 

colonização, parte-se ao estabelecimento da relação entre aproximações e afastamentos da 

cultura imaterial com os conceitos de cultura da escola latino-americana a fim de perceber 

possíveis ligações entre o passado e a contemporaneidade desta prática cultural. 

 

Escola de Comunicação Latino Americana 

 Jesus Martín-Barbero (1937), Canclini (1939) e Oroszco (1954) foram importantes 

pesquisadores que constituem a Escola Latino Americana de Comunicação. Dentre as 

afirmações dos estudos de Barbero (2009) traz pontos que ajudam a organizar as questões 

relacionadas a colonização e seus efeitos na contemporaneidade.  

Assim como o interesse pelo popular no princípio do século XIX racionaliza uma 
censura política - idealiza-se o popular, suas canções, seus relatos, sua 
religiosidade, justo no momento em que o desenvolvimento do capitalismo na 
forma do Estado nacional exige sua desaparição -, na segunda metade do XIX a 
antropologia introduz-se como disciplina, racionalizando e legitimando a 
expoliação colonialista. (MARTÍN-BARBERO, 2009 p. 31).   

 

Dentro dos estudos de comunicação e da Escola de Comunicação da América Latina, 

a partir da afirmação de Lopes (2014), o que Martín-Barbero propõe é um olhar focado na 

observação crítica dos acontecimentos da comunicação a partir do trinômio comunicação-

cultura-política. Ele compreendeu as mediações como um espaço possível de entendimento 

da interação entre produção e recepção.   

 
Esta contribuição pode ser vista como uma tentativa de ultrapassar abordagens 
teóricas fragmentadas e simplificadas posicionando as mediações como uma 
perspectiva teórica integrada da produção, produto e audiência dentro dos estudos 
comunicacionais. A comunicação passa, então, a ser vista como um domínio 
privilegiado para a produção de sentido da vida. (LOPES, 2014, p. 66). 
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Para essa abordagem os meios estão integrados à vida social não podendo ser 

considerados de pouca importância ou de maneira simplificada, fazendo uma análise com 

foco na cultura, mas não nos meios (BARBOSA, 2016, p. 1). 

Para Martín-Barbero, a mediação seria a intersecção entre fatores, o lugar onde 
duas fontes de influência ao processo de recepção parecem se encontrar, se cruzar. 
Os exemplos expostos em Dos Meios às Mediações indicam que a mediação seria 
um ponto intermediário, o “meio-termo” entre dois objetos. [...]A mediação seria 
esse “lugar” que está entre esses opostos, e que permite uma compreensão mais 
completa dos fenômenos complexos. (BOAVENTURA; MARTINO, 2010, p. 12). 

 

Diante da proposta de Barbero (2009), propõe-se mediar a relação de dois meios, um 

de comunicação e outro artístico, respectivamente, o Jornal O Popular (século XXI) e as 

pinturas de Debret (século XIX), olhando para suas imagens. Assim, o olhar se volta à 

construção cultural das doceiras e como elas continuar a ser “reproduzidas” de modo 

valorizar mais o produto, o doce, do que quem o faz, a doceira. 

 

O Cruzamento Visual 

Esta possível permanência da invisibilização das doceiras e a reclusão aos interiores 

das casas é o que justifica esta investigação. Apesar do tombamento da Cidade de Goiás 

como Patrimônio Cultural Mundial e com o doce como uma forma de patrimônio imaterial, 

as mulheres que vivem nesta cidade e que produzem um de seus mais famosos patrimônios 

imateriais continuam reclusas à casa, e não estão à vista dos olhos dos outros. É o que se 

pretende demonstrar por meio das análises e aproximações de imagens que estejam num 

mesmo contexto social ou histórico, como por exemplo as pinturas do XIX de Jean-Baptiste 

Debret , onde o artista fez registros dos escravos e a relação com a produção alimentícia, 

porém somado a um olhar contemporâneo do registro, as fotografias do Jornal O Popular e a 

forma como ocorre essa difusão da imagem das doceiras.  

As relações entre memória, imagem e mídia são pertinentes para se pensar sobre as 

doceiras e o seu contexto de atuação. Segundo Samain (1998), as experiências vividas 

constituem uma espécie de patrimônio utilizado individualmente, mas que é repassado para 

outras gerações através das lembranças. Essas memórias são carregadas de histórias e 

cultura, hábitos e marcas de um povo, e a fotografia registra grande parte das reportagens 

que tem como objetivo entrar em contato com um ambiente histórico e rico em tradições, 

como acontece com os doces e as doceiras goianas. As imagens são por natureza poços de 

memórias, sensações e emoções, sendo assim locais carregados de humanidades (SAMAIN, 
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2012). Quando se trata da prática das doceiras, normalmente transmitida dentro de uma 

mesma família, de geração em geração, de mulheres para mulheres, fala-se de costumes, 

tradições, hábitos e cultura. 

Em busca de uma melhor compreensão a respeito da forma como a imprensa online 

do Jornal O Popular apresenta as doceiras da cidade de Goiás, a partir de fotografias de 

reportagens coletadas de 2010 a 2020, usou-se como metodologia a revisão bibliográfica 

para um maior aprofundamento dos temas centrais e para analisar as imagens, foi utilizado 

a teoria metodológica de aproximação de imagens por Samain (2012) e Didi Huberman 

(2012), com as fotografias do jornal em conjunto com pinturas de pinturas do século XIX de 

Jean-Baptiste Debret, com o objetivo de avaliar e analisar se há ou não características visuais 

correlacionáveis, que sugerem ou não ligação entre passado e contemporaneidade, fazendo 

possível a avaliação parcial a respeito de visibilidade ou invisibilidade das doceiras quanto 

atores sociais. 

A aproximação de imagens é feita com anacronismo, reforçando a fala de Samain 

(2012), onde afirma que toda imagem é uma memória de memórias, sendo assim toda 

imagem uma forma pensante e ainda que elas se comunicam. Não se pode falar do contato 

entre a imagem e o real sem falar de uma espécie de incêndio. Portanto, não se pode falar 

de imagens sem falar de cinzas (DIDI-HUBERMAN, 2012). Quando é feita a aproximação por 

imagens e semelhança, as imagens se conectam, mesmo sendo de tempos distintos e 

contando diferentes histórias, trazendo à tona essa brasa que Didi-Huberman (2012) expõe.  

Gilles Deleuze o diria mais tarde, à sua maneira: “Parece-me evidente que a 
imagem não está no presente [...] A própria imagem é um conjunto de relações de 
tempo de que o presente só deriva, apenas como um múltiplo comum, ou como o 
mínimo divisor. As relações de tempo nunca se veem na percepção ordinária, mas 
sim na imagem, enquanto criadora. Torna sensíveis, visíveis, as relações de tempo 
irredutíveis ao presente” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 24). 

 

Partiu-se de um universo amostral de 10 imagens do Jornal O Popular (2010-2020), 

recolhidas a partir da busca das palavras “cidade de Goiás, doceira (s), doce (s), Goiás Velho, 

cultura doceira, doceira (s) de Goiás” no site do jornal. É possível observar a ausência de 

reportagens sobre as doceiras da cidade de Goiás, ou ainda sobre o patrimônio imaterial, o 

doce, nos anos de 2010, 2012, 2013, 2017 e 2019. Ao longo dos anos, percebe-se um olhar 

mais aguçado para a existência e referências dessas mulheres em um dos maiores veículos 

de comunicação do estado de Goiás. O ano de maior número de publicações foi 2020, o que 

pode estar relacionado a pandemia do COVID-19 e ao número de pessoas idosas que sofrem 
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por estarem na linha de frente. Há um padrão nas imagens identificadas com essas palavras-

chave, onde é possível concluir como característica central as doceiras segurando os doces 

em bacias, bandejas ou assadeiras, sendo o doce colocado em primeiro plano. 

Dentre as fotografias, há pelo menos três de ausência de pessoas, aparecendo 

somente os doces e ou utensílios utilizados para a produção, como tachos, fogão a lenha e 

colheres. Mais um ponto que corrobora para a invisibilidade dessas mulheres quanto ao 

peso que possuem para a sociedade, historicamente e culturalmente, podendo aqui voltar 

em pontos como a posição das cozinhas nas casas coloniais, de características de uma 

colonização marcada pela escravidão, com caráter de isolamento e invisibilidade social, além 

de o trabalho gastronômico ou culinário ser considerado muitas vezes uma tarefa de 

extensão dos afazeres domésticos. 

Nota-se também a repetição de um mesmo arquivo fotográfico, do ano de 2016 

(Figura 1) no ano de 2020 (Figura 2), podendo ser justificada com o risco de encontrar as 

doceiras para realizar um novo ensaio. Analisando somente as fotografias do jornal, quando 

as doceiras aparecem, em primeiro plano temos os doces, geralmente em bacias ou 

bandejas, e somente em segundo plano vemos as doceiras (Figura 3).  

 

Figura 1: Doceira Divina Rodrigues segurando duas bacias de doces cristalizados 

   

Fonte: Jornal O Popular (2016). 

 

Figura 2: Doceira Divina Rodrigues segurando duas bacias de doces cristalizados 

    

Fonte: Jornal O Popular (2020). 
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Figura 3: Doceira Joaquina Martins segurando uma travessa de doces cristalizados 

 

Fonte: Jornal O Popular (2016). 

 

Fazendo a aproximação comparativa de imagens do Jornal O Popular (2010 – 2020) e 

pinturas de Jean Debret sobre como era o Brasil no século XVII, metodologia segundo 

Samain (2012) e Didi-Huberman (2012), foram selecionadas duas obras de Jean-Baptiste 

Debret para a análise, sendo realizados dois conjuntos imagéticos, Figuras 3 e 4. 

 

Figura 4: Primeiro Cruzamento visual - O vendedor de flores de Jean-Baptiste Debret e Figura 3 

          

Fontes: “O vendedor de flores”, obra do pintor Jean-Baptiste Debret (esquerda), fotografia do Jornal o Popular 

(2016) (direito). 

 

Figura 5: Segundo Cruzamento Visual - A escrava tatuada e o caju, de autoria de Jean-Baptiste 
Debret, centralizada, a Figura 2 e a direita a obra também de Jean-Baptiste Debret, Negras 

quitandeiras 
 

        

Fontes: “A escrava tatuada e o caju”, obra do pintor Jean-Baptiste Debret (esquerda), fotografia do Jornal o 

Popular (2020) (centro), “Negras quitandeiras”, obra do pintor Jean-Baptiste Debret (direita). 

 
 

No primeiro conjunto de imagens (Figura 4) tem-se à esquerda “O vendedor de 

flores” de Jean-Baptiste Debret (século XIX) à direita a Figura 3 (Doceira Joaquina Martins 

segurando uma travessa de doces cristalizados, do Jornal o Popular - 2016). No segundo 

conjunto de imagens (Figura 5), têm-se à esquerda “A escrava tatuada e o caju”, à direita a 
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obra “Negras Quitandeiras”, as duas de autoria de Jean-Baptiste Debret (século XIX), e 

centralizada a Figura 2 (Doceira Divina Rodrigues segurando duas bacias de doces 

cristalizados, do Jornal O Popular – 2020). 

  Aplicando-se a metodologia de aproximação nos dois conjuntos imagéticos, como 

características comuns têm-se o ato de servir, servir o doce a alguém, ressaltando 

novamente os doces sendo fotografados em primeiro plano, deixando as doceiras em 

segundo plano. Nas obras de Debret leva-se em consideração que retratava os 

acontecimentos da época, onde existia a escravidão, e os servos serviam seus senhores. 

Posicionamento do corpo ao segurar o doce em uma bacia (Figura 4) ou travessa (Figura 5) 

se assemelha aos movimentos de segurar bandejas do servo para sua senhora (Figura 4). 

 

CONCLUSÃO 

 

Não se pode afirmar com certeza absoluta que há somente essas características em 

comum entre as imagens apresentadas pelo Jornal O Popular e as pinturas sobre os escravos 

no Brasil de Debret (século XIX). Normalmente reportagens tem uma velocidade bem 

diferente das pesquisas acadêmicas, muitas vezes podendo ser superficiais em algumas 

leituras. A pesquisa muitas vezes permite ao pesquisador um contato mais aprofundado com 

o objeto de estudo onde, por exemplo, seria possível realizar um estudo etnográfico mais 

aprofundado e preciso dessas senhoras em seus ambientes de trabalho, com maior 

naturalidade e vivência.  

Apesar desse artigo ser um recorte do todo que são as doceiras e um único jornal do 

estado, é possível perceber que parte da invisibilidade ou pouca valorização dessas senhoras 

pelo Jornal O Popular, podendo ser por motivos variados como a profissão, o gênero, a idade 

avançada de sua grande maioria ou ainda por raízes longevas ligadas a colonização e a forma 

como os escravos, responsáveis também pela produção de comida, eram vistos. Um maior 

aprofundamento e vivência com essas pessoas que são responsáveis por ajudar a construir 

parte da história da cidade de Goiás e do estado seria essencial para uma melhor produção 

de imagens, que trouxessem real visibilidade dessas doceiras, detentoras de conhecimento e 

tradições imateriais tão significantes para a história de um povo. 
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CORPO, CULTURA E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
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RESUMO 
 

A produção desse artigo é um exercício de localização de fontes bibliográficas e documentais que 
abordam a presença da Capoeira Angola e do Samba de Roda na cidade de Goiânia. A pesquisa é do 
tipo documental e bibliográfica. Utilizo fontes primárias de informação: fotografias e registros 
escritos sobre a Capoeira Angola e do Samba de Roda em Goiânia na plataforma digital blogspot 
intitulado “colofé”. Como fonte bibliográfica, realizo um levantamento de teses e dissertações que 
abordam como temática central e foco de análise a presença a Capoeira Angola e do Samba de Roda 
em Goiânia na Biblioteca digital de teses e dissertações (BDTD) da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). O objetivo desse levantamento é encontrar fontes documentais e bibliográficas primárias que 
abordem a trajetória da Capoeira Angola e do Samba de Roda em Goiânia com a finalidade de 
nortear a pesquisa de doutorado que está em andamento, na qual tenho o intuito de investigar como 
os valores civilizatórios africanos permanecem vivos na diáspora negra. A hipótese é de que há uma 
unidade cultural africana (DIOP, 2014) que se estabelece durante todo o período pré-colonial e se 
mantém mesmo após o processo diaspórico dos povos africanos nas Américas. 
 
Palavras-chave: Capoeira Angola; Samba de Roda; Manifestações culturais negras em Goiânia (GO). 
 

ABSTRACT 
 
This article is an exercise in locating bibliographic and documentary sources on the presence of 
Capoeira Angola and Samba de Roda in the city of Goiânia. The research is documental and 
bibliographic. I used primary sources of information: photographs and written records about 
Capoeira Angola and Samba de Roda in Goiânia on the digital blogspot platform called "colofé". As a 
bibliographic source, I surveyed theses and dissertations on the presence of Capoeira Angola and 
Samba de Roda in Goiânia, a central theme and focus of analysis, in the Digital Library of Theses and 
Dissertations (BDTD) of the Universidade Federal de Goiás (UFG). The purpose of this survey is to find 
primary documentary and bibliographic sources on the history of Capoeira Angola and Samba de 
Roda in Goiânia, in order to guide my ongoing doctoral research. My goal is to investigate how 
African civilizational values remain alive in the black diaspora. The hypothesis is that there is an 
African cultural unity (DIOP, 2014) that is established throughout the pre-colonial period and is 
maintained even after the diasporic process of African peoples in the Americas. 
 
Keywords: Capoeira Angola; Samba de Roda; Black cultural manifestations in Goiânia (GO). 
 

 

 
 

                                                 
1 Doutoranda em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) na Universidade 
Federal de Goiás (UFG). E-mail: zanzamaio@gmail.com. 
2 Doutora em Antropologia (UNB), Professora adjunta da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) e 
(PPGPC/PPGCOM) da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: lucienediasufg@gmail.com. 

Comportamento Informacional e Produção Social de Sentidos



INTRODUÇÃO 
 
 
 A produção desse artigo é um exercício de localização de fontes bibliográficas e 

documentais que abordam a presença da Capoeira Angola e do Samba de Roda na cidade de 

Goiânia. Essas manifestações ganham condições de existir, pois esse saber habita na 

corporeidade, portanto o corpo se faz memória ancestral em movimento de vida. 

É de nosso conhecimento que o Continente Africano apresenta uma multiplicidade 

artístico-cultural de valor inestimável para a humanidade, portanto não podemos generalizar 

ou reduzir o entendimento de cultura Africana com caráter de unicidade, entretanto, há 

uma unidade cultural africana. De acordo com Cheik Anta Diop (2014), antropólogo e 

historiador Senegalês, essa unidade se dá através de traços culturais comuns entre africanos 

e africanas desde a vida doméstica à nação, passando pela superestrutura ideológica. 

Mesmo a travessia transatlântica, não foi eficaz para o apagamento da memória 

inscrita no corpo dos povos africanos que chegaram às Américas. A vida do corpo era 

primordial para a escravidão, e sua existência, condição para manter a cultura viva. 

A cultura não pode ser vista como algo estático, “ela tem sempre suas bases em 

experiências, prazeres memórias e tradições do povo” (HALL, 2009, p. 322), está em 

movimento assim como o corpo diaspórico. Há atualização e reinvenção de acordo as 

condições possíveis de existência, mas ainda assim, os valores civilizatórios africanos se 

fazem presentes e são encontrados nas manifestações culturais negras na diáspora.  

O Samba de Roda e a Capoeira Angola, foram manifestações historicamente 

perseguidas pelo poder público e figuraram como prática ilegal, mas quando foi 

conveniente, foram utilizadas na tentativa da elaboração de uma identidade nacional 

brasileira com o objetivo de garantir a manutenção de grupos da elite no poder. 

É importante salientar que as bases de formação do Samba de Roda e a Capoeira 

Angola fazem parte da herança cultural africana e nela estão estabelecidos valores como: 

religiosidade, oralidade, musicalidade, circularidade entre outros que fazem o elo de um 

povo africano na diáspora. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Nesse estudo utilizo a abordagem de natureza qualitativa que, de acordo com Flick 

(2009, p. 8) é a mais adequada para o tipo de investigação proposta, pois, a partir dela, é 
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possível observar “experiências de indivíduos e grupos que podem estar relacionadas a 

práticas cotidianas e podem ser tratadas analisando-se conhecimento, relatos e histórias do 

dia a dia”. 

A pesquisa é do tipo documental e bibliográfica. Utilizo fontes primárias de 

informação: fotografias e registros escritos sobre a Capoeira Angola e do Samba de Roda em 

Goiânia na plataforma digital blogspot intitulado “colofé3”. Página alimentada desde 2007 

com o objetivo de armazenar imagens, entrevistas, vídeos e eventos que contam a trajetória 

das tradições negras no estado de Goiás. 

Como fonte bibliográfica, realizo um levantamento de teses e dissertações que 

abordam como temática central e foco de análise a presença a Capoeira Angola e do Samba 

de Roda em Goiânia na Biblioteca digital de teses e dissertações (BDTD) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). De acordo com Antonio Carlos Gil (2008, p. 51): 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores 
sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 
de acordo com os objetivos da pesquisa.  

 

 O objetivo desse levantamento é encontrar fontes documentais e bibliográficas 

primárias que abordem a trajetória da Capoeira Angola e do Samba de Roda em Goiânia com 

a finalidade de nortear a pesquisa de doutorado que está em andamento, na qual tenho o 

intuito de investigar como os valores civilizatórios africanos permanecem vivos na diáspora 

negra. A hipótese é de que há uma unidade cultural africana (DIOP, 2014) que se estabelece 

durante todo o período pré-colonial e se mantém mesmo após o processo diaspórico dos 

povos africanos nas Américas. 

 

Levantamento documental e bibliográfico: a Capoeira Angola e o Samba de Roda em 

Goiânia  

 

Com o levantamento bibliográfico realizado na BDTD, foi possível recuperar duas (02) 

dissertações que constam como tema central a Capoeira Angola. A pesquisa intitulada: ‘“Eu 

sou angoleiro, angoleiro eu sei que eu sou”: identificações e trajetórias na capoeira angola 

                                                 
3 Colofé: tradição afro-brasileira em Goiás. Disponível em: http://colofe.blogspot.com/. Acesso em: 27 de fev. 
de 2021. 
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em Goiânia’”4, da autora Alessandra Barreiro da Silva. Orientada pelo professor Alecsandro 

José Prudêncio Ratts, defendida em 2014 pela Programa de pós-graduação em Antropologia 

Social (PPGAS) da Faculdade de Ciências Sociais (FCS).   

A dissertação buscou compreender as identificações da Capoeira Angola em Goiânia 

a partir do trabalho de campo realizado em três grupos apresentando as trajetórias dos (as) 

angoleiros (as) com ênfase no percurso dos mestres. Refletiu sobre a presença feminina na 

capoeira e os movimentos de mulheres existentes na capital goiana. E fez um debate sobre 

os conceitos de identidade e identificações a partir da realidade local. 

E a pesquisa “Mestre Sabú: memória social e práticas culturais da capoeira em 

Goiás”5, da autora Tatiana Tucunduva. Orientada pelo professor Manuel Ferreira Lima Filho, 

defendida em 2015 no Programa de pós-graduação em Sociologia (PPGS), também vinculado 

à Faculdade de Ciências Sociais (FCS). 

A dissertação aborda a memória social e patrimônios culturais, perpassando pelo 

tema: Capoeira em Goiás, em suas manifestações simbólicas, estéticas e seu poder de 

resistência e transformação social na prática do Mestre Sabú.  

Com relação ao Samba de Roda, recuperei uma dissertação intitulada “A educação 

através dos agogôs, atabaques e pandeiros: o samba de roda goiano e questões de direitos 

humanos”6, da autora Natália Rita de Almeida. Orientada pela professora Luciana de Oliveira 

Dias, defendida em 2016, no Programa de pós-graduação em Sociologia (PPGDH), vinculado 

à Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG). 

A dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 

pesquisar o samba de roda em Goiânia, em específico o samba de roda que acontece no 

Setor Serrinha. Compreendendo o samba de roda como uma manifestação da cultura afro-

brasileira que representa a resistência negra no Brasil. A pesquisa revela princípios de uma 

educação que está fundamentada na cosmovisão africana. 

O repositório Colofé, iniciativa da professora Ceiça Ferreira (Conceição de Maria 

Ferreira da Silva) atualmente vinculada ao curso de Cinema e Audiovisual da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) contou com a colaboração das docentes Luciene Dias, e Ana Rita 

                                                 
4 SILVA, A. B. Disponível em: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6311. Acesso em: 27 de fev. de 
2021. 
5 TUCUNDUVA, T. Disponível em: http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4425. Acesso em: 27 de fev. de 
2021. 
6 ALMEIDA, N. R. Disponível em:   http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6598. Acesso em: 27 de fev. 
de 2021. 
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Vidica (FIC/UFG) e de integrantes Afoxé Asè Omo Odé, casas de Candomblé e Umbanda de 

Goiás, grupos de Capoeira e Congada. 

Utilizado como fonte documental, nele foi possível encontrar fotografias, divulgação 

e textos dos seguintes eventos: 

Caminhada em homenagem aos mestres e mestras da cultura afro-brasileira de 2009, 

que ocorre no Setor Pedro Ludovico, as pessoas homenageadas desse ano são: Pai João de 

Abuque, o mais antigo babalorixá e primeiro ancestral do candomblé goiano; Mestre Bimba, 

criador da Capoeira Regional e Mestre Pastinha, símbolo da Capoeira Angola. 

Chamada de Tambores, terceira edição em 2010, Consolidado em Goiânia como um 

momento de protesto contra o preconceito racial e a intolerância religiosa em Goiás, a 

Chamada dos Tambores destaca nessa terceira edição a luta pela valorização da tradição 

afro-brasileira. No dia 20 de novembro, dia Nacional da Consciência Negra, o evento se 

propõe a mostrar a herança africana deu ritmo e movimento ao mundo. O samba de roda, o 

ensaio do Afoxé Asè Omo Odé e a roda de capoeira fazem parte da programação. 

Caminhada em homenagem aos mestres e mestras da cultura afro-brasileira de 2010, 

contou com um texto de apresentação da Professora, Jornalista e Antropóloga, Luciene Dias, 

com fotos de Ana Rita Vidica e José Jair Bázan (FIC/UFG). 

 Projeto “Iê, Viva Zumbi!” edição de 2011, realizado todos os anos em reverência à 

data de falecimento (13/11/1981) de um dos maiores representantes da Capoeira Angola, 

Mestre Pastinha, a atividade é promovida pelo Grupo Calunga, em parceria com o Grupo de 

Mulheres Negras Dandara do Cerrado.   

Em 2014, sexto ano da Caminhada em Homenagem aos Mestres e Mestras da 

Tradição Afro-brasileira, o repositório disponibilizou um texto de apresentação e três 

entrevistas com as pessoas homenageadas do ano: Mestre Guaraná e Mestre Goiano, ambos 

mestres de Capoeira Angola e Vó Elza, Candomblecista. Em 2018, o repositório lançou um 

texto com o histórico da Caminhada com contribuição de Lohana Kárita.  

Importante destacar que embora o foco dessa pesquisa seja o levantamento 

documental e bibliográfico produzido em Goiás sobre o Samba de Roda e a Capoeira Angola, 

o repositório Colofé tem um acervo mais abrangente, apresentando manifestações da 

Congada e do Afoxé. 

O levantamento bibliográfico e documental é parte fundamental para compreender o 

que está sendo pesquisado na academia e o viés de análise utilizado para possíveis 
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atualizações e desdobramentos. Os trabalhos encontrados demonstram um interesse em 

historicizar a presença da Capoeira Angola e do Samba de Roda em Goiânia sobretudo para 

identificar a construção identitária e refletir sobre a trajetória e o legado de importantes 

Mestres da cultura goiana. 

A importância desses registros para além do caráter patrimonial histórico-cultural, 

demonstram o movimento pela existência, fortalecimento e multiplicação dos saberes 

transmitidos por meio das comunidades de aprendizagem, munidos de valores que 

alicerçam outros modos de existir e conceber a vida. A valorização do saber compartilhado, 

do princípio da senioridade, do respeito à ancestralidade são elementos que estabelecem 

valores contra-hegemônicos, que dão visibilidade à formas de vida e de experiência próprios 

dos povos africanos. 

 
ESPAÇOS DE EXISTÊNCIA CULTURAL E SUAS MANIFESTAÇÕES  

   

Goiânia ocupa um lugar emblemático no que diz respeito às manifestações culturais 

com base africana. O olhar de quem vem de fora, reduz a capital ao reduto do sertanejo e do 

agronegócio, mas basta uma imersão para descobrir a herança africana que foi disseminada 

através do Candomblé, da Capoeira, da Congada, do maculelê, do Afoxé e do Samba e suas 

vertentes. Esse imaginário de Goiânia como a capital do Sertanejo é construída a partir 

organização espacial das relações sociais na qual a  

[...] a assunção de que os corpos, os habitus, os códigos culturais dos indivíduos são 
permitidos ou não dependendo do lugar (contexto e cenário social), o que tem 
relação direta com a construção e a forma como se estruturam as hierarquias 
sociais (a colonialidade do poder) (SANTOS, 2012, p. 48). 

 

As espacialidades estão em disputa à medida que os grupos de cultura negra resistem 

e registram seu pertencimento. A valorização identitária, a partir das bases africanas que 

constituem as manifestações culturais negras, tem o potencial de restaurar continuamente a 

importância da coletividade e da cooperatividade para a permanência dos valores que nos 

constituem como um povo.  

É também verdadeira a afirmativa de que a filosofia Ubuntu se estabelece, pois o 

movimento é o princípio do ser. Ubuntu é a categoria fundamental ontológica e 

epistemológica do pensamento africano dos falantes da língua bantu. 
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Ubu- como ser-sendo encoberto está sempre orientado em direção ao 
descobrimento, isto é, manifestação concreta, contínua e incessante por meio de 
formas particulares e modos de ser. Já -ntu enquanto o ponto nodal em que o ser-
sendo assume a forma concreta ou o modo de ser no processo de descobrimento 
contínuo pode ser visto como distintamente epistemológico (RAMOSE, 2002, p. 2).  

 

Esse entendimento direciona para a importância vital do entendimento de família e 

comunidade, que, para a ética Ubuntu consiste no reconhecimento e respeito mútuos, 

complementado pelo cuidado e partilha recíprocos na construção de relações humanas. É 

com princípios na filosofia africana que Goiânia se destaca. 

A capital já foi morada de Mestre Bimba (Manoel dos Reias Machado), nascido em 

Salvador, Bahia, veio para Goiânia nos anos 70 e aqui deixou filhas e filhos que deram 

continuidade ao seu trabalho em muitas dimensões. Dentre seus familiares destaco, 

Durvalina dos Santos Machado, conhecida como Mãe Biloca, foi pioneira do Samba de Roda 

no estado, e também mãe de santo no candomblé.  

Luiz Lopes Machado, conhecido como Pai Luizinho é mestre de Capoeira Regional e 

assim como a irmã também é pai de santo. A família cresceu e é composta netas e netos, 

filhas e filhos de santo que são guardiões da cultura africana.  

Movimento similar ao de Mestre Bimba fez o pai João de Abuque (João Martins 

Alves). Nascido em Juazeiro, na Bahia, chegou ao Estado de Goiás na década de 60.  “Foi o 

primeiro Babalorixá de Goiás e enfrentou dificuldades e até mesmo a oposição da polícia, 

mas conseguiu abrir sua casa, na qual foram iniciados muitos dos filhos que hoje também 

são babalorixás e Yalorixás” (COLOFÉ, 2007, online).  

Já a Capoeira Angola surge de um movimento de busca por praticantes da Capoeira 

Regional de Goiânia. Dessa busca em Salvador, surge nos anos 60 um movimento de 

Capoeira Angola que se desdobrou na criação de vários grupos, entre eles: “Só Angola”, na 

presença das (os) Mestras (es) Vermelho, Caçador, Valéria e Ana Maria. “Calunga”, fundado 

pelo Mestre Guaraná e “Barravento” fundado pelo Mestre Goiano.  

Esses grupos já contam com inúmeros integrantes e discípulos, treineis, treinelas, 

Contra-mestres e Mestres que dão continuidade aos fundamentos da Capoeira Angola por 

meio de outros grupos e projetos. 

Para além das atividades que cada grupo de Capoeira Angola e as casas de Umbanda 

e Candomblé organizam nos seus espaços, e sem abrir mão de suas linhagens e 
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especificidades, anualmente todos se encontram na Caminhada em homenagem aos 

Mestres e Mestras da cultura Afro-brasileira em Goiânia. 

Os enormes esforços empreendidos, através dos anos, não apenas pelos estudiosos 
da academia, mas pelos próprios praticantes da cultura, de juntar ao presente 
essas rotas fragmentárias, frequentemente ilegais e reconstruir suas genealogias 
não ditas, constituem a preparação do terreno histórico de que precisamos para 
conferir sentido à matriz interpretativa e às autoimagens de nossa cultura, para 
tornar o invisível visível (HALL, 2009, p. 41). 

 

Figura 1: Caminhada 

 

Fonte: Colofé 2009 
 

A Caminhada teve início em 2009, com propósito de reverenciar, a identidade 

coletiva negra goiana. O evento ocorre no mês de setembro e percorre as principais ruas do 

Setor Pedro Ludovico, local onde está o Ilè Ibá Ibomim, Casa de Pai João de Abuque. O 

evento homenageia pessoas da cultura negra e goiana, que habitam nossa memória coletiva 

e fazem parte da história da cidade de Goiânia e do estado de Goiás. O Evento homenageia 

permanentemente o Pai João de Abuque; Mestre Bimba e Mestre Pastinha. E anualmente 

outras lideranças, são homenageados pelos seus reconhecidos trabalhos em prol da cultura 

negra. 

A Caminhada em Homenagem aos Mestres e Mestras da Tradição Afro-brasileira – é 

uma atividade proposta pela Associação Cultural Mestre Bimba, por meio do Afoxé Omo 

Odé vinculado Ilê Ase Oju Odé, em parceria com diversas entidades da sociedade civil, 
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grupos de capoeira angola e regional, grupos musicais e teatrais, agentes culturais, pontos 

de cultura, mestres (as) e organizações do movimento negro de Goiânia e Goiás (COLOFÉ, 

2018, online). 

A Figura 1 que mostra a presença do Afoxé na caminhada poderia ser facilmente 

atribuída a uma imagem dos blocos afro de Salvador, local esperado para essa manifestação. 

O que demonstra que a imagem é o lugar de múltiplas outras memórias e nos instiga a 

pensar (SAMAIN, 2012).  

Essa imagem contradiz uma lógica colônia imposta e ignora os ataques e a política de 

branqueamento não só no que diz respeito a cor da pele, mas também da cultura. Ao invés 

de buscar aproximação com a cultura do colonizador, afirma a herança cultural africana 

através dos elementos que a constitui. 

 

Figura 2: Roda de Capoeira 

 

Fonte: Colofé 2018 
 

A Figura 2, que mostra a Roda de Capoeira, em especial, o Contra Mestre Jagunço do 

Grupo Calunga de Capoeira Angola, em um movimento conhecido pelas (os) praticantes 

como bananeira. Essa imagem foi escolhida por demonstrar o potencial subversivo e 

insubmisso da Capoeira Angola.  

O movimento articulado do corpo nos faz olhar o mundo de ponta cabeça e nessa 

posição ter uma visão mais ampla da situação, ao mesmo tempo em que se colaca 
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vulnerável para o jogo, está em uma posição de ataque. E o quanto podemos analisar esse 

movimento como ameaçador para as estruturas alicerçadas no racismo e no genocídio dos 

corpos negros.  

 O corpo em movimento de vida, gozando de plena liberdade mesmo diante da 

ameaça do outro jogador que se coloca em posição de ataque é, possivelmente, a metáfora 

para a vida da população negra, sempre no limiar. 

A presença dos grupos de cultura negra goiana constroem espaços de respeito e 

reconhecimento da trajetória ancestral e fazem parte das diferentes manifestações de luta 

antirracista, pois 

disputam significações e construções identitárias e, um dos instrumentos é a 
criação de espaços de valorização dos indivíduos subalternizados, contextos em 
que eles serão alçados a posições superiores. Alguns desses são (re)produzidos 
como espaços de valorização de negritude, com sentido cultural e político 
(SANTOS, 2012, p. 60). 

 

A música negra, como o samba, pagode e o funk também contribuem para o 

reconhecimento da referência africana na diáspora, e também são alvo de perseguição. As 

manifestações culturais e religiosas organizam “quilombos-famílias que dão instrumentos de 

luta, resiliência, saúde mental e espiritual ao oprimido” (NOGUEIRA, 2020, p. 63).  

Portanto, é  perceptível que toda a presença negra representa uma ameaça ao 

projeto de hegemonia, de modo que as tentativas de apagamento não se restringem às 

manifestações em si, mas do ser negro que carrega a cultura na sua corporeidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presença africana na diáspora se deu pelo processo da escravidão, portanto, se faz 

necessário analisar o contexto histórico para que seja possível compreender as tensões 

existentes na manutenção da cultura negra. Compreendo que há um projeto em curso que 

consiste no genocídio da população negra e também o racismo e seus desdobramentos 

podem ser considerados definitivos para o aniquilamento da existência da corporeidade 

negra e por consequência da cultura negra. 

Nesse sentido, esse texto teve a pretensão de apresentar a interlocução dos Estudos 

Culturais em diálogo com a filosofia africana, a partir de teóricos que buscam compreender 

as relações raciais e a construção das identidades. 
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O controle dos corpos e das manifestações culturais negras apontam para a 

manutenção das hierarquias raciais. Samba e capoeira são movimentos não só culturais, mas 

também sociais e políticos à medida que estabelecem vínculos com o seu local de origem 

epistêmica e demarcam um conjunto de valores civilizatórios contra-hegemônicos.  

Através desses elementos o sentimento de comunidade e de pertencimento são 

acionados e o reconhecimento cultural é identificado como força motriz para a auto-

identificação e o auto-reconhecimento. Os valores civilizatórios africanos nos orientam para 

o entendimento do mundo e são diferentes dos valores ocidentais, assim conferem sentido à 

matriz interpretativa e às autoimagens culturais (HALL, 2009). 

Portanto é possível afirmar que a consciência da experiência se dá no conhecimento 

dos processos históricos e o samba e a capoeira podem servir como fio condutor entre 

passado e presente.  
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RESUMO 

 

O que já sabemos sobre Drag Queens Gamers no YouTube? Para compreender aspectos mais profundos 

sobre esse fenômeno, este artigo busca realizar um levantamento bibliográfico para entender o que já 

descobriram sobre essa área de estudo. O intuito deste artigo é ampliar os horizontes sobre este 

assunto a fim de servir como material para uma pesquisa maior em andamento, cujo objetivo é 

entender através de um estudo de recepção, de que forma os conteúdos de let's play (série de imagens 

ou vídeos documentando partidas de um jogo eletrônico, geralmente incluindo comentários do jogador) 

feitos por uma Drag Queen (artistas que se vestem de maneira estereotipada com fins artísticos ou de 

entretenimento, conforme o gênero masculino ou feminino) são recebidos e medeiam as construções 

identitárias de jovens brasileiros que se considerem parte da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros e outros. Os dados deste trabalho foram separados de forma quantitativa (apontando 

uma relação entre as plataformas de pesquisa e as palavras-chave utilizadas) e também qualitativa 

(abordando sobre o processo de pesquisa e uma breve análise sobre as publicações existentes que são 

importantes para o tema). Além do levantamento bibliográfico, também foi realizado uma revisão com 

as principais teorias que guiarão a pesquisa em andamento, se dividindo em três grandes áreas: 

Identidade, Performance e Mediação. Primeiro abordaremos sobre a identidade, utilizando a 

perspectiva do pesquisador Stuart Hall (1992); depois trataremos sobre performance apoiando nas 

publicações da pesquisadora Paula Sibilia (2015); por fim, abordaremos sobre mediação (1997) e o 

auxílio do terceiro mapa metodológico das mediações (2010). Esperamos, através deste artigo, buscar 

pesquisas com as quais se possa construir interlocuções teóricas e metodológicas. Por isso, o que se 

apresenta aqui são pesquisas que, realizadas antes, já trataram do tema de modo próximo. Busca ainda 

realizar uma revisão das teorias e abordagens metodológicas que contribuirão para a futura produção 

dos dados no campo.   

 
Palavras-chave: Drag Queen; Mediação; Gamer; YouTube; Performance. 
  

ABSTRACT  

 
What do we already know about Drag Queens Gamers on YouTube? To understand deeper aspects of 

the subject, this article seeks to carry out a bibliographic survey to understand what was already 
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discovered about this study area. The purpose of this article is to broaden horizons on this subject in 

order to serve as material for another research in progress, whose objective is to understand through 

a reception study, how the let's play content (series of images or videos documenting matches of an 

electronic game, usually including player comments) made by a Drag Queen (artists who dress in a 

stereotyped manner for artistic or entertainment purposes, depending on the male or female gender) 

are received and mediate the identity constructions of young Brazilians who consider themselves part 

of the lesbian, gay, bisexual, transgender and other community. The data of this work were separated 

in a quantitative method (pointing out a relationship between the research platforms and the 

keywords used) and also in a qualitative method (approaching the research process and a brief analysis 

of the existing publications that are important for the theme). In addition to the bibliographic survey, 

a review was also carried out with the main theories that will guide the research in progress, divided 

into three major areas: Identity, Performance and Mediation. First, we will approach identity, using 

the perspective of the researcher Stuart Hall (1992); then we will discuss performance by supporting 

the publications of the researcher Paula Sibilia (2015); finally, we will approach mediation (1997) and 

the third methodological map of mediations (2010). We hope, through this article, to seek research 

that can build theoretical and methodological interlocutions. Therefore, what is presented here is 

research that, carried out before, has already dealt with the subject in a close way. It also seeks to 

carry out a review of the theories and methodological approaches that will contribute to the future 

production of data in the field. 

 
Keywords: Drag Queen; Mediation; Gamer; YouTube; Performance. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

  Desde a infância sempre quis entender melhor porque eu era o único garoto do meu 

círculo social que gostava tanto de brincar com os sapatos salto alto da minha mãe e 

performar músicas pop com todos os exageros possíveis. Contudo, quando a adolescência 

chegou, esses hábitos se transformaram em moletons escuros, coluna curvada para frente e 

olhares para o chão, até que finalmente, após entender de fato uma das minhas identificações 

como parte da comunidade LGBT*4, as questões se elucidaram e me deparei com o momento 

em que a chave imaginária dos jovens gays finalmente vira e tudo faz sentido. Hoje, apoiado 

em suportes teóricos, volto a trilhar um caminho em busca de respostas sobre como se 

constrói uma identidade através de performances e como esses aspectos medeiam as 

construções de sentidos de jovens LGBT* brasileiros através de uma Drag Queen Gamer no 

Youtube. 

                                                 
4 Utilizaremos o termo LGBT* ciente de que este não exclui outras denominações que abrangem o amplo campo 

da sexualidade humana, mas por uma questão de praticidade discursiva utilizaremos a sigla reduzida.  
 

324



 

 

Este artigo é parte fundamental de uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, 

vinculada à Iniciação Científica. Se trata de um levantamento bibliográfico para uma pesquisa 

em andamento que abordará as construções identitárias de jovens LGBT* brasileiros através 

de um estudo de mediação entre uma produtora de conteúdo gamer que utiliza sua 

performance Drag e o seu público. É importante salientar que existem pouquíssimos materiais 

publicados sobre o sujeito de análise em questão, a Drag Queen Samira Close, e nenhum 

estudo específico que envolva as teorias de mediação do pesquisador Martín-Barbero (1997) 

aplicado à conteúdos de let's play feitos por Drag Queens (esses termos serão explicados mais 

adiante). Contudo, existem estudos publicados que abordam a construção identitária a partir 

da perspectiva do público através um estudo de mediação, o que é fundamental para o 

entendimento metodológico e que servirá como guia para o desenvolvimento do estudo em 

questão. 

Este trabalho é imprescindível para se ter uma visão mais ampla sobre o que já existe 

sobre estudos similares que possam clarificar as descobertas feitas até aqui sobre os 

resultados de outros trabalhos da área a fim de potencializar o entendimento do 

comportamento do público da Drag assim como suas construções identitárias mediadas pelos 

conteúdos produzidos por ela. Para entender melhor o que já se sabe até hoje sobre este 

assunto, a seção seguinte abordará sobre as pesquisas já realizadas até aqui e que são 

fundamentais para o crescimento teórico desta, além de uma revisão das principais teorias 

que sustentarão a pesquisa em andamento.  

O intuito deste artigo é levantar o que já se sabe sobre o tema da pesquisa em 

andamento, a recepção de drags queens gamers no YouTube. Para delimitar esse tema, será 

perguntado como os conteúdos de let’s play feitos pela Drag Queen Gamer Samira Close, veja 

na figura 1, que usa a performance queer5 da sua Drag na plataforma de streaming Youtube, 

são recebidos pelo seu público. Mas, afinal, o que são todos esses termos? Drag Queens, ou 

apenas Drag, são artistas que se vestem de maneira estereotipada com fins artísticos ou de 

entretenimento, conforme o gênero masculino ou feminino. A sua personagem não possui 

relação direta com sua identidade de gênero ou orientação sexual (JESUS, 2012); Gamers6 são 

                                                 
5 Para Butler (1990), queer é aquilo que, por essência, é "estranho" ao padrão social cis hetero-normativo. 
6 A preferência do termo Gamer à jogador, se dá pelo uso mais comum da palavra em inglês no meio dos 

praticantes de jogos virtuais.  
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os jogadores de jogos virtuais; Let’s Play é uma série de imagens ou vídeos documentando 

partidas de um jogo eletrônico, geralmente incluindo comentários do jogador e, por último, 

streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, em que os espectadores 

recebem os conteúdos produzidos pelos produtores. 

A pesquisa em andamento, que motivou a construção deste artigo, busca entender 

melhor como os conteúdos são recebidos pelo público da Drag, e para elucidar essas questões 

será feito um estudo de recepção através das teorias da mediação desenvolvidas pelo 

pesquisador, radicado na Colômbia, Jesús Martín-Barbero (1997) e uma experiência de grupo 

de discussão (MANGOLD, 1960, apud WELLER, 2006). Por se tratar de uma produtora de 

conteúdo brasileira, delimitaremos os participantes do grupo de discussão da seguinte forma: 

brasileiros(as) acima dos 18 anos de idade e que se considerem integrantes da comunidade 

LGBT*, já que partindo da percepção de Orozco (2002), a sexualidade pode ser uma mediação 

de referência, o que será um dos critérios para a participação do grupo de discussão. Outra 

escolha para análise será a participação dos convidados no grupo privado de fãs da Drag, auto 

intitulado Haus of Sami7 criado em novembro de 2015 e com 47,3 mil membros, para que se 

desenvolva uma conexão com os conteúdos da Drag. 

Figura 1: Drag Queen Samira Close 

Fonte: Captura de tela de um dos vídeos da Drag. 

                                                 
7 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/samiraclose . Acesso em: 19 jan. 2021. 

326



 

 

  Contudo, este artigo busca pesquisas com as quais pode construir interlocuções 

teóricas e metodológicas. Por isso, o que se apresenta aqui são pesquisas que, realizadas antes, 

já trataram do tema de modo próximo. Busca ainda realizar uma revisão das teorias e 

abordagens metodológicas que contribuirão para a futura produção dos dados no campo.  

 

TIRANDO PESQUISAS DO ARMÁRIO: PRINCIPAIS TEORIAS PARA A PESQUISA EM 

ANDAMENTO 

 

Antes de partirmos para o levantamento bibliográfico, será abordado as principais 

teorias que guiarão a pesquisa em andamento, que se dividem em três grandes áreas: 

Identidade, Performance e Mediação. Primeiro abordaremos sobre a identidade, utilizando a 

perspectiva do pesquisador Stuart Hall (1992); depois trataremos sobre performance 

apoiando nas publicações da pesquisadora Paula Sibilia (2015); por fim, abordaremos sobre 

mediação (1997) e o auxílio do terceiro mapa metodológico das mediações (2010). A partir 

dessas teorias, tem sido possível investigar melhor de que forma o caráter identitário dos 

jovens brasileiros LGBT* é mediado pela performance da Drag Queen Samira Close no 

YouTube. 

Identidade 

A ideia de identidade é um termo bastante presente nas publicações lidas até então, 

é possível relacionar essa teoria com a identificação à performance queer, aos personagens 

dos jogos e aos estudos culturais em geral, o que caracteriza o assunto como uma importante 

teoria que deve ser entendida. Ademais, a pesquisa maior busca entender a construção do 

caráter identitário através dos conteúdos da Drag, sendo este mais um motivo para entender 

sobre esta teoria.  

Segundo Hall (1992), as pessoas estão cada vez mais tendo crises de identidades ou, 

em outras palavras, tendo suas identidades deslocadas ao longo da sociedade moderna, para 

ser mais específico, desde o século XX e o autor constata que esse deslocamento 

está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça 

e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 

indivíduos sociais. Essas transformações também estão mudando nossas identidades 

pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. 

(HALL, 1992, p.9). 
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O autor constrói uma linha cronológica passando por três definições de identidade, a 

primeira sendo a do sujeito do iluminismo, onde a identidade era voltada unicamente para o 

sujeito, o "eu" 

baseado numa concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente 

centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo 

"centro" consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o 

sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o 

mesmo. (HALL, 1992, p. 10-11). 

A segunda concepção é a do sujeito sociológico, criando agora uma conexão entre o 

"eu" e o "outro" já no mundo moderno quando percebeu-se que as pessoas não eram tão 

independentes e autossuficientes quanto pensavam. A concepção de sujeito sociológico 

abraça a ideia de que a identidade do sujeito é composta não só do sujeito mas também de 

pessoas importantes que formem seu círculo social, mediando os valores, os sentidos e os 

símbolos, ou seja, a construção da identidade de alguém é formado também pela interação 

que a pessoa estabelece com a sociedade. Ainda assim é importante salientar que a pessoa 

continua com seu "eu" interior, então existe uma ponte entre o interno e o externo, o eu e a 

sociedade, o mundo pessoal e o mundo público (HALL, 1992). 

A definição de sujeito sociológico sutura (liga, conecta) o sujeito à estrutura (HALL, 

1992) e para o autor é justamente isso que garantia o equilíbrio e a estabilidade que vem 

sendo desestruturada durante os últimos anos e causando as crises de identidade comentadas 

anteriormente. Na cultura ocidental, um sujeito do presente não se identifica inteiramente 

com costumes do passado, somos fragmentados e compostos de várias identidades, podendo, 

inclusive, serem contraditórias e se apresentarem em contextos diferentes dependendo da 

situação, tornando-nos muito mais flexíveis e podendo construir diferentes juízos de valor a 

depender de quão grande é a identificação que temos com determinados aspectos sociais. 

Podemos dizer que a causa para este fenômeno de fragmentação da identidade nasce na 

globalização desde as grandes movimentações migratórias até o fluxo intenso e constante de 

informações que nos fazem cidadãos globais, contudo não hegemônicos como era de se 

esperar - a aldeia global - nos tornamos globalizados mas ainda com os pés em comunidades 

locais, o que gera esse grande leque de identificações. 
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Performance 

O que é performar? Nos negócios, nos esportes, e no sexo, “realizar performance” é 

fazer algo no nível de um padrão – ter sucesso, ter excelência. Nas artes, “realizar performance” 

é colocar esta excelência em um show, numa peça, numa dança, num concerto. Na vida 

cotidiana, “realizar performance” é exibir-se, chegar a extremos, traçar uma ação para aqueles 

que assistem. No século XXI, as pessoas vivem pelos meios da performance como nunca 

viveram antes8 (SCHECHNER, 2012, p. 28). 

Drag Queens são personagens criados por artistas performáticos que se travestem, 

fantasiando-se cômica ou exageradamente com o intuito geralmente profissional artístico. 

Isso significa que a performance da Drag é sempre direcionada a alguém, a um público, 

encaixando-se exatamente ao conceito de performance defendido por Schechner e 

apresentado pela Sibilia (2015), já que "na vida cotidiana, performar é ser exibido ao extremo, 

sublinhando uma ação para aqueles que assistem" (SCHECHNER, 2003, p. 25 apud SIBILIA, 

2015, p. 354). Contudo, a performance é um conceito que não se limita apenas a artistas, pois, 

para a autora, performar tornou-se algo natural no dia a dia das pessoas, principalmente com 

o advento da internet. 

No século XXI, em uma sociedade midiatizada, estamos rodeados de gatilhos visuais, 

principalmente através dos aparelhos celulares inteligentes (smartphones) que nos permitem 

fotografar e filmar a qualquer momento, podendo compartilhar o dia-a-dia com qualquer 

pessoa e em qualquer lugar do mundo através das redes sociais virtuais como Instagram e 

Facebook, por exemplo. Este fato, para a autora 

não só gera uma quantidade crescente de imagens e relatos inspirados em tais 

moldes mas, além disso, "essa vida comum" tende a se realizar nas imagens: ganha 

consistência ao se produzir com a ajuda dos códigos midiáticos e ao se plasmar nas 

telas que se multiplicam por toda parte. (SIBILIA, 2015, p. 355). 

 

Por estarmos sempre nos filmando e fotografando para o outro, é natural que a busca 

seja por admiração e aceitação, tornando-nos dependente do olhar alheio (SIBILIA, 2015). 

Quando se é bem sucedido no quesito aceitação e admiração e existe um público significativo 

                                                 
8 Tradução de R. L. Almeida, publicada sob licença Creative Commons, Classe 3. 
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que aprove sua performance nas redes sociais, é muito comum que a fama seja resultado 

desse movimento, permitindo que pessoas comuns ocupem um espaço antes ocupado apenas 

por atores, atrizes e artistas famosos em geral. A autopromoção de pessoas através da 

performance em redes sociais pode se considerar um marketing pessoal, transformando o 

indivíduo em uma marca e aprimorando a venda da imagem do "eu" a fim de promovê-la para 

as outras pessoas. 

Performar esse eu-marca, contudo, não significa falta de autenticidade. Quando, num 

mundo midiático e consumista como o que vivemos, passamos a performar o nosso cotidiano, 

não estamos mentindo uma personalidade, apenas acentuando os gestos e criando a si 

mesmo. A falta de autenticidade da performance acontece apenas quando não se acredita na 

própria performance, tornando-a ineficaz, como afirma a pesquisadora Paula Sibilia, 

Nessas novas práticas midiáticas e artísticas, não se trata tanto de encenar uma 

ficção ou de simular ser alguém que, na realidade, não se é, nem tampouco de vestir 

uma máscara mentirosa. O que de fato ocorre nesses atos é a intervenção de um 

corpo e uma subjetividade reais. (SIBILIA, 2015, p. 358-359). 

 

Logo, o "termômetro" valorativo que guia as performances está ligado a sua eficácia e 

não a sua veracidade. Sabendo disso, é mais fácil verificar que a performance é passível de 

autenticidade desde que esta seja eficaz e convincente como no caso das atrizes e atores que 

performam dentro das cenas em filmes, séries, televisão e teatro e fazem da performance a 

sua profissão. 

Recepção 

   Ao contrário do que a teoria hipodérmica defende sobre a comunicação de 

massa, na qual as pessoas recebem as informações de forma igual e padronizada, as teorias 

de recepção latinoamericanas defendem que a assimilação das mensagens pelas pessoas 

acontecem de formas diferentes. Para Jesús Martín Barbero (1997), a produção de sentidos 

não acontece unilateralmente, com o receptor sendo passivo aos meios, ela existe na 

mediação que ocorre entre o espectador e os meios propriamente ditos. Esse processo de 

mediação abre espaço para entender uma gama de interações que acontecem durante o 

processo de recepção, já que o espectador passa de um mero sujeito passivo aos meios, para 

alguém mais complexo e que também constrói o processo comunicativo. Partindo desse 

princípio, conversar com o receptor pode ser uma porta muito interessante para revelar como 
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ocorre a assimilação do que está sendo assistido e como este conteúdo é incorporado na vida 

de quem está consumindo. 

Orozco (2002), se apropriando das teorias barberianas, também traz o conceito de 

Mediação de Referência, na qual defende que as pessoas são mediadas também por uma série 

de referentes, como a etnia, cosmovisão familiar, estrato social, etc. Este conceito de 

referência tem sido muito importante para analisar o recorte feito com o público que 

participará do estudo de mediação, já que os participantes do grupo de discussão serão jovens 

adultos brasileiros que se considerem parte da comunidade LGBT*, tendo como referência, 

então, a sexualidade como um dos pilares da construção identitária dos participantes. Para 

ajudar a construir e compreender melhor o processo de mediação, Martín-Barbero 

desenvolveu mapas que auxiliam na identificação de diferentes aspectos para a compreensão 

do estudo. Na pesquisa em andamento utilizaremos o terceiro mapa, que será apresentado a 

seguir, mas é importante salientar que este é uma adaptação do primeiro mapa. 

 

Figura 2: Terceiro mapa das mediações, de Jesús Martín-Barbero 

 

Fonte: Adaptado de Martín-Barbero (2009a; 2009b; 2010a). 

 

No eixo vertical está a temporalidade e a espacialidade e no eixo horizontal a 

mobilidade e os fluxos. Nas diagonais é possível encontrar conexões que ligam o mapa como 

um todo. Para Jesús Martín-Barbero (2006, 2009), seguindo o fluxo vertical, a temporalidade 

contemporânea se expressa no culto ao presente e na contraditória relação com o passado; a 

espacialidade se desdobra em múltiplos espaços: o espaço habitado, o espaço comunicacional, 

331



 

 

o espaço imaginado da nação e da sua identidade, entre outros. Na direção horizontal, a 

mobilidade representa o trânsito constante das migrações de populações, impulsado pela 

globalização, além das navegações virtuais dos internautas pela internet; e os fluxos, que se 

referem ao trânsito virtual de imagens, informações, linguagens, representações, escritas, etc. 

Partindo para as mediações, a tecnicidade se refere não apenas a técnica, mas a 

destreza, a habilidade de fazer, de argumentar, expressar, criar, comunicar. A identidade se 

destaca o "revival identitário" que resulta da inscrição das identidades culturais nos fluxos da 

globalização. A cognitividade representa como as tecnologias digitais vêm deslocando o 

conhecimento, "levando a uma forte indefinição das fronteiras entre razão e imaginação, 

conhecimento e informação, natureza e artifício, arte e ciência, conhecimento especializado 

e experiência profana" (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 29 apud TELES, 2020, p. 65-66). A 

ritualidade remete, dentre outros fenômenos, aos diferentes usos sociais dos meios de 

comunicação, como o constante uso de aparelhos celulares pelos jovens.  

 

Buscando e analisando dados 

Segundo Stumpf (2005), antes de iniciar uma pesquisa é fundamental buscar o que 

outros pesquisadores já encontraram sobre o assunto, pois isso evita esforços desnecessários 

em procurar problemas que as respostas já foram encontradas. Para este levantamento 

bibliográfico foram escolhidas cinco plataformas de busca de pesquisas, utilizando três 

palavras e combinações dessas mesmas palavras com o intuito de encontrar trabalhos mais 

específicos. É importante salientar que em todas as plataformas de pesquisa houve o uso das 

mesmas palavras e na mesma ordem para que pudesse facilitar uma posterior análise 

qualitativa dentre os diferentes sites de busca. 

Pensando no sujeito da pesquisa e em sua área de atuação, foram escolhidas as 

palavras "Drag Queens" e "YouTube''. Para se fazer a pesquisa, também foi utilizado o filtro 

para encontrar apenas artigos em português, já que este estudo se delimita apenas à realidade 

brasileira. Também foi feito uma combinação com as palavras, formando outras três palavras-

chave, agora adicionando também o termo Gamer: "Drag Queens Youtube", "Drag Queens 

Gamer" e "Drag Queens Gamer YouTube". Essas cinco palavras-chave foram aplicadas nas 

seguintes plataformas: Portal de Periódicos da Capes, Scholar Google, Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações, Revista Matrizes, Scielo e Portcom (Portal de Livre Acesso 
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à Produção em Ciências da Comunicação). 

O que já se sabe sobre o tema 

A partir dos números obtidos com as pesquisas, foi construído um quadro dos 

resultados do levantamento bibliográfico a fim de facilitar a observação dos dados. As palavras 

da coluna vertical representam as plataformas de pesquisa enquanto as palavras da coluna 

horizontal representam as palavras-chave utilizadas nestas plataformas. 

 

Tabela 1: Quadro quantitativo das buscas realizadas 

 Drag 

Queens 

YouTube Drag 

Queens 

Youtube 

Drag 

Queens 

Gamers 

Drag 

Queens 

Gamers 

YouTube 

Portal de Periódicos da Capes 

(http://www.periodicos.capes.

gov.br/) 

 

57 

 

764 

 

3 

 

19 

 

6 

Scholar Google 

(https://scholar.google.com.br

/) 

 

3.240 

 

60.000 

 

1220 

 

41 

 

151 

BDTD Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações 

(http://bdtd.ibict..br/vufind) 

 

24 

 

584 

 

1 

 

3 

 

0 

Revista Matrizes 

(https://www.revistas.usp.br/

matrizes/search/search) 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

SciELO  

(https://scielo.org/) 

5 63 0 0 0 

Portcom - Portal de Livre 

Acesso à Produção em 

Ciências da Comunicação 

(http://www.portcom.interco

m.org.br/) 

 

 

3 

 

 

57 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Fonte: Construído pelos autores (2021) 

 

Os resultados com os termos individuais Drag Queens e Youtube foram mais 

numerosos em comparação aos resultados encontrados a partir das combinações de palavras, 

trazendo resultados muito mais específicos, mas não muito satisfatórios para a pesquisa em 

questão. Na maioria das plataformas, com exceção de três das seis utilizadas, o resultado para 
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as combinações mais específicas foi igual a zero e na última combinação, que reunia os três 

termos juntos, apenas duas das seis plataformas apresentaram resultados, sendo este muito 

baixo e com pouca relevância já que ocorreram barreiras de tradução. Durante as pesquisas 

foi muito comum, em alguns sites, aparecerem problemas com a tradução das palavras, por 

exemplo, a palavra gamer era substituída por "jogo" e a palavra drag era substituída por 

"arrastar", o que dificultou um pouco a busca. 

À medida em que os resultados apareciam, eram analisados primeiramente pelo título 

e caso fossem interessantes ao tema eram lidos o resumo e as palavras-chave. Devido à pouca 

quantidade de textos relevantes para a pesquisa em andamento, não foi necessário subdividir 

os textos em pastas, já que a localização estava bastante simples. Os textos que possuem 

maior potencial para embasar a pesquisa em andamento são: 

 Ser e estar Drag Queen: um estudo sobre a configuração da identidade queer (CHIDIAC; 

OLTRAMARI, 2004). Encontrado na plataforma SciElo com a palavra-chave Drag Queen. 

 YouTube: uma nova fonte de discursos (PELLEGRINI, 2010). Encontrado na plataforma 

Google Scholar com a palavra-chave YouTube. 

 A Representação da Identidade Queer nos Jogos: O Trabalho de Amanda Sparks 

(LEOPOLDINO, 2017). Encontrado na plataforma Google Scholar com a palavra-chave 

Drag Queens Gamers. 

 Jogos digitais “fora do armário”: reflexões sobre a representatividade queer nos games 

(RIBEIRO; VALADARES, 2018). Encontrado na plataforma Google Scholar com a 

palavra-chave Drag Queens Gamers. 

 Configurações de identidades e afetos drag no youtube (GOMES, 2019). Encontrado 

na plataforma Google Scholar com a palavra-chave Drag Queens YouTube. 

 UMA POC GAYMER ARRASANDO OS HÉTEROS: comunidades digitais, sociabilidade 

LGBTQ+ e resistência no canal do YouTube Samira Close (INOCÊNCIO; NEMER, 2019). 

Encontrado no Google Scholar com a palavra-chave Drag Queens Gamers YouTube. 

Foi possível observar que dentre os resultados, nem sempre as palavras tinham a 

relevância necessária para ser considerada importante à pesquisa. Por exemplo, em algumas 

pesquisas a palavra-chave Drag Queens se aplicava a um único exemplo do texto ao invés de 

ser um assunto debatido com maior profundidade e por isso tornou-se irrelevante para o tema. 

Em outros casos aconteceu, como já mencionado anteriormente, um erro de tradução como 
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os casos de "jogo" para a palavra gamer e "arrastar" para a palavra Drag. Dentre todas as 

pesquisas analisadas também foi possível identificar que não existiam trabalhos que 

envolvessem a metodologia de recepção, o que tornou a motivação de conversar com o 

público das streamers muito mais necessária. 

Durante as pesquisas foi possível perceber que quando se aborda a participação de 

pessoas LGBT* na cena gamer, sempre existe uma estereotipação e/ou demérito por parte da 

comunidade gamer. Atos preconceituosos estão presentes tanto na indústria que constrói e 

comercializa esses jogos, quanto nos jogadores. Um bom exemplo é a inserção de 

personagens NPC 9  queer em jogos como Mortal Kombat, em que o personagem queer 

masculino é representado de forma frágil, cômica e caricata, reforçando estereótipos 

preconceituosos sobre a performance de gênero gay. 

No tratamento recebido por jogadores e jogadoras em partidas de let's play, também 

é possível enxergar uma tentativa de rebaixamento da dignidade da pessoa apenas pela 

orientação sexual e isso é mostrado de diversas formas através de "piadas" LGBT*fóbicas, 

xingamentos, ameaças e imitações vexatórias, principalmente em partidas transmitidas por 

Drag Queens ou pessoas transgêneros no YouTube. No vídeo disponível no canal da Drag 

Queen Samira Close, intitulado como "A CAÇA AO HOMOFÓBICO!"10 é possível ver ataques 

claros à Drag e outros participantes da partida como por exemplo: "sempre tem que ter um 

gay", "pelo menos eu não apanho de uma lâmpada", "cala a boca especial, sem família", entre 

outras ofensas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo representa o início da revisão bibliográfica de uma pesquisa 

acadêmica mais ampla. Apesar de existir uma quantidade considerável de material publicado 

sobre o tema de estudo, muitas publicações foram tidas como não relevantes ao tema por 

possuírem equívocos na tradução ou apenas citarem pontos importantes nos trabalhos de 

forma rasa. Ainda assim, foi possível encontrar publicações muito relevantes para o 

entendimento do assunto proposto, o que acaba por poupar bastante tempo do autor que 

não terá esforços buscando respostas que já existem. Por uma perspectiva quantitativa, 

                                                 
9 NPC significa, do inglês non-player character - é um personagem de qualquer jogo eletrônico que não 

pode ser controlado por um jogador mas se envolve de alguma forma no enredo de um jogo. 
10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DHlDRERzVFw. Acesso em: 1 de set. de 2022. 
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apenas duas plataformas conseguiram abarcar textos mais precisos, com o uso das palavras-

chave "Drag Queens Gamers Youtube", sendo estas o Google Scholar (com 151 publicações) 

e o Portal de Periódicos da Capes (com 6 publicações). 

O presente artigo trouxe a oportunidade de entender um pouco mais sobre como as 

Drag Queens são vistas em partidas de jogos virtuais e como acabam sendo reduzidas à 

sexualidade de quem está performando ao invés de serem interpretadas como uma 

performance artística, revelando a presença intensa de pessoas homofóbicas no meio gamer. 

Contudo, é possível perceber, mesmo que lentamente, uma transformação na 

representatividade tanto por parte de jogadores e produtores de conteúdo quanto da própria 

indústria, que iniciaram uma inserção de personagens queer em jogos como Mortal Kombat, 

por exemplo. 

Além da busca e mapeamento do que existe de publicações sobre a área, foi possível 

levantar e realizar uma revisão sobre as teorias que darão suporte à pesquisa em andamento, 

sendo desenvolvido na seguinte ordem, os assuntos: identidade, através das lentes do 

pesquisador Stuart Hall (1992); performance, de acordo com os textos da pesquisadora 

brasileira Paula Sibilia (2015); e por último, a mediação, utilizando o terceiro mapa barberiano 

de Jesús Martín-Barbero (1997, 2009, 2018). Futuramente, pretende-se buscar mais 

fundamentação teórica, principalmente sobre outros autores para que se construa uma base 

mais bem consolidada das teorias através de diferentes abordagens e pontos de vista. 
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