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RESUMO 

 

Essa pesquisa parte da observação do sistema comunicacional estabelecido entre as construções 

humorísticas de um perfil do Instagram e as identidades de seus seguidores. Busca-se assim 

investigar os estereótipos da população goianiense explorados pelo Goiânia Mil Grau, grupo 

de humor da cidade de Goiânia/GO, e os sentidos produzidos por interagentes do perfil que 

também residem nesse território. Para tanto, analisa-se as representações de uma coletividade 

imaginada entre diferentes tipos sociais, as matrizes culturais, estratégias humorísticas e 

interações on-line que se relacionam com o cotidiano sociocultural da cidade. O objetivo é 

compreender o modo como os estereótipos presentes nas publicações do perfil são apropriados 

por seus interagentes, em uma possível mediação do processo de construção identitária desta 

população. O percurso metodológico partiu então duma perspectiva que reúne os polos deste 

sistema comunicacional, produção/produto/recepção, em coleta de dados nos campos on-line e 

off-line. Os resultados apontam para a existência de um universo de referenciais em comum 

entre produtores e interagentes do Goiânia Mil Grau, que nutre sentimentos de pertença à 

cultura local/regional, demarca semelhanças e diferenciações entre os habitantes de Goiânia e 

promove experiências de “rir de si mesmo”.  

 

Palavras-chave: Cultura. Humor. Identidade. Mediações. Rede Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation starts from the observation of the communicational system instituted between 

the comedic constructions of an Instagram profile and the identities of its followers. Thus, we 

seek to investigate the stereotypes of the goianiense population explored by Goiânia Mil Grau, 

a comedy group located in the city of Goiânia/GO, and the meanings produced by interagentes 

of the profile who also reside in this territory. Therefore, the representations of an imagined 

collectivity between different social types, cultural heritage, humor strategies and online 

interactions that relate to the sociocultural daily life of the city are analyzed. The dissertation’s 

goal is to understand how the stereotypes represented in the profile publications are 

appropriated by their interagentes, as a possible mediation in the construction process of this 

population’s identity. The methodological approach started from a perspective that brings 

together the dimensions of this communicational system, production/product/reception, in data 

collection in the online and offline fields. The results show the existence of a universe of 

common references between producers and interagentes from Goiânia Mil Grau, which feed 

feelings of belonging to the local/regional culture, marks similarities and differentiations among 

the inhabitants of Goiânia and promotes experiences of “laugh at yourself”. 

 

Keywords: Culture. Humor. Identity. Mediations. Social Network. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ano é 2016. A série norte-americana Stranger Things estreia mundialmente no serviço 

de streaming de filmes e séries Netflix, no dia 15 de julho. Em pouco menos de um mês, a série 

bate recordes de audiência entre os clientes do serviço e se torna um fenômeno mundial nas 

redes sociais, estando entre os assuntos mais comentados entre os internautas. Também em 

pouco menos de um mês, no dia 06 de agosto, uma paródia da série, denominada de Trem 

Estranho, é publicada pelo grupo de humor Goiânia Mil Grau1 em suas redes sociais. 

O vídeo paródico, de pouco mais de um minuto, apresenta a redublagem de uma cena 

da série onde seus personagens conversam sobre a potência de alcance de um rádio transmissor. 

Os locais originalmente citados pelos personagens são trocados por espaços de Goiânia, como 

o terminal de ônibus do Dergo, terminal Praça da Bíblia e o Setor Novo Mundo, locais 

reconhecidos pelos habitantes da capital goiana como rotineiros das pessoas de classes 

populares. “Beleza! Agora eu vou poder falar com meu primo da quebrada!”, exclama um dos 

personagens.  

A paródia cai no gosto de vários usuários goianienses das redes sociais e é 

compartilhado centena de vezes, de modo que o alcance da publicação chega aos milhares de 

visualizações2. A viralização deste conteúdo desperta a atenção das mídias locais, que procuram 

saber mais sobre o Goiânia Mil Grau e as pessoas por trás da elaboração deste conteúdo 

publicado na internet. “Temos um afeto pela capital e a proposta é brincar com os fatos 

corriqueiros do que acontece aqui. As pessoas se enxergam e sentem-se representadas quando 

vê alguma foto ou vídeo nosso”, conta Leonardo, um dos produtores do grupo, em entrevista a 

um dos maiores portais de notícias da capital goiana (O POPULAR, 2016)3. 

Mas o sucesso dos conteúdos do Goiânia Mil Grau entre os internautas goianienses 

não parou por aí. Outros fatos cotidianos da cidade se tornaram fonte de postagens populares, 

possibilitando que milhares de moradores de Goiânia se enxergassem no conteúdo, rindo de si 

mesmos e das peculiaridades identitárias encontradas localmente. Entre essas postagens está 

                                                
1 Criado em fevereiro de 2013, o projeto Goiânia Mil Grau surgiu como uma fanpage de humor do Facebook e 

se expandiu para outros sites de redes sociais, estando atualmente presente no Youtube, Twitter e Instagram, além 

de possuir o seu próprio website onde são comercializadas camisetas com estampas personalizadas do projeto. A 

ideia de sua criação é da autoria de dois amigos, Leonardo e Victor César, oriunda de um perfil anterior 

denominado “M0nt4g3ns M1L GR4U”. 
2 O vídeo atingiu a marca de 2.558 visualizações no Youtube, até o momento (2020). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CKM2HoYMCvU>. Acesso em: 10 fev. 2020. 
3 Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/magazine/p%C3%A1ginas-criadas-nas-redes-sociais-

brincam-com-h%C3%A1bitos-e-cultura-de-goi%C3%A2nia-1.1183323>. Acesso em: 12 fev. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=CKM2HoYMCvU
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um vídeo de boas-vindas à cantora americana Demi Lovato4, onde Goiânia é apresentada de 

modo engraçado, explorando-se suas características que fogem do senso comum do estereótipo 

de “cidade sertaneja” comumente associado a ela.   Junto de outras páginas de humor regional 

nos sites de rede social, O Goiânia Mil Grau pode ser visto como um indicativo da presença 

das culturas regionais na internet, um espaço interativo onde seus seguidores são livres para 

expressarem suas identidades culturais. “Quando concebemos o Goiânia Mil Grau, 

percebemos que Goiânia ainda não tinha um lugar para as pessoas rirem de si mesmas, comentar 

de forma humorística os assuntos da cidade e ter uma real interatividade”, reitera o produtor 

Leonardo (O POPULAR, 2016). 

O sucesso de um conteúdo humorístico de contornos regionais em plataformas de 

comunicação com alcance global, os sites de redes sociais, rema contra a maré da perspectiva 

homogeneizante da internet em relação a diversidade de identidades de seus usuários, como 

alarmavam alguns teóricos do ciberespaço ao fim do século XX. Frédéric Martel (2015) aponta 

o motivo por qual esta visão de homogeneização cultural na internet necessita ser relativizada:  

A célebre frase profética de Marshall McLuhan sobre o advento de uma “aldeia 

global” continua pertinente, mas desde que não seja encarada como um mundo 

inteiramente conectado ou como sinal de uma globalização uniformizada até a última 

aldeia, mas, pelo contrário, como a persistência do território num mundo conectado e 
globalizado (MARTEL, 2015, p. 431). 

 

A observação do autor é fruto de um de seus estudos antropológicos no qual, 

vivenciando os cotidianos de vários países, pôde identificar diferentes configurações do uso da 

internet entre povos do mundo, enriquecido por uma diversidade de linguagens, símbolos e 

costumes de suas culturas. No Brasil, exemplos emblemáticos de conteúdos de humor on-line 

pautados em referências à rede simbólicas regionais já despertaram o interesse da academia. Os 

personagens Suricate Seboso5 e Bode Gaiato6, populares em sites de redes sociais como o 

Facebook7 e Instagram8, exploram as peculiaridades do cotidiano da região nordeste para se 

                                                
4 O vídeo, intitulado “WELCOME TO GOIANIA, Demi Lovato”, foi publicado no contexto da apresentação da 

cantora norte-americana no Villa Mix Festival 2017, festival de música realizado anualmente em Goiânia desde 

2011. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hnu2XeG_GC8>. Acesso em: 17 mar. 2019. 
5 Criada por Diego Jovino em dezembro de 2012, o conteúdo do Suricate Seboso tem como personagem principal 

de suas postagens um suricato (animal de origem africana) que se expressa através de expressões características 

da região nordestina. Atualmente, o personagem está presente nos sites de rede social Facebook, Instagram, 
Twitter e Youtube. 
6 Criada em 2013 pelo pernambucano Bruno Melo, o conteúdo do Bode Gaiato satiriza o povo nordestino através 

do uso de personagens com traços físicos de ser humano e cabeça de bode, sempre inseridos em contextos que 

remetem aos costumes e cotidiano da região Nordeste do país. O personagem, surgido inicialmente em sua fanpage 

do Facebook, está também presente nos sites de rede social Instagram, Twitter e Youtube.   
7 Disponíveis em: <https://www.facebook.com/suricateseboso/>; <https://www.facebook.com/BodeGaiato/>. 

Acesso em: 13 fev. 2020. 
8 Disponíveis em: <https://www.instagram.com/suricateseboso/?hl=pt-br>; 

<https://www.instagram.com/bodegaiato/?hl=pt-br>. Acesso em: 13 fev. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hnu2XeG_GC8
https://www.facebook.com/suricateseboso/
https://www.facebook.com/BodeGaiato/
https://www.instagram.com/suricateseboso/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/bodegaiato/?hl=pt-br
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comunicarem com seu público, despertando sentidos de pertencimento de parte de seus 

seguidores que residem ou cresceram na região.  

As pesquisas9 desenvolvidas em torno dos personagens pressupõem que há na relação 

entre seus perfis/páginas e seguidores um processo de identificação promovido através de 

práticas comunicativas do meio on-line. Nesse panorama, “a Internet passa a ser compreendida 

como um espaço performático em que múltiplas identidades – individuais e coletivas – são 

constituídas e negociadas” (CARNEIRO; SALES; MONTEIRO, 2014, p. 03). Nossa busca por 

pesquisas que tratassem do humor regional presente em sites de redes sociais, todavia, pôde 

detectar uma priorização na análise dos formatos do produto midiático em questão. Notou-se 

assim uma falta de aprofundamento no âmbito das produções de sentido incentivadas pela 

leitura deste tipo de conteúdo, isto é, investigações com enfoque naqueles a quem estas 

páginas/perfis procuram dialogar com matrizes culturais específicas: os receptores. Observando 

essa lacuna de conhecimento ainda pouco preenchida, propomo-nos a investigar o âmbito da 

recepção desses conteúdos, provendo uma perspectiva mais detalhada sobre os processos de 

construção identitária apontados por essas pesquisas. 

Ampliando o mapeamento das investigações já realizadas sobre o tema, a partir das 

palavras-chave humor regional, comunicação e identidade, sete estudos foram encontrados na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Embora não tratem de analisar 

produtos humorísticos de caráter regional na internet, o conjunto de pesquisas ofereceu 

apontamentos sobre como desempenhar um aprofundamento científico na recepção cômica. 

Entre elas, a tese de Pavan (2011) buscou compreender a fundo o sistema comunicacional 

estabelecido entre um programa de humor radiofônico localizado territorialmente e o 

imaginário regional de seus ouvintes. Nesse cenário, foi identificado os modos como os 

estereótipos explorados pelo programa instigaram em sua audiência reflexões sobre suas 

próprias identidades culturais, acionando na figura do receptor repertórios de significados 

ligados a sentimentos de pertença social. A tese assim exprime a necessidade de se estabelecer 

uma problemática que una os polos da comunicação para a análise das identificações mediadas 

pelo humor.   

Baseado na observação das lacunas investigativas e estudos já realizados sobre a 

recepção do humor midiático regional, compreende-se a suposta identificação gerada entre os 

                                                
9 Artigos apresentados em congressos e simpósios, dos quais destacam-se: “Identidade regional e memória: a 

representação de Nordeste na página Suricate Seboso” (CARNEIRO; SALES; MONTEIRO, 2014); “A 

representação cultural do Nordeste nas redes sociais: uma análise da fanpage ‘Bode Gaiato’” (SOUZA; 

RODRIGUES, 2014); e “Identidade e desterritorialização na sociedade hipomoderna: o caso Suricate Seboso” 

(SOUZA, 2014).  
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perfis/páginas citados e seus seguidores como um fenômeno da comunicação, que se completa 

nas mediações entre os processos de produção cômica e leitura do receptor. Na presente 

pesquisa, o foco dessa relação é direcionado a uma estratégia comumente utilizada pelo humor 

para satirizar identidades culturais, que se destaca por seu fácil reconhecimento nas 

imaginações populares: o uso de estereótipos. Estas imagens, segundo Homi Bhabha (2010), 

tonificam simplificações e fixações de características identitárias de um povo, proporcionando 

efeitos de previsibilidade às representações humorísticas que nelas se baseiam.  

De modo a desempenhar uma análise da relação estabelecida entre o grupo Goiânia Mil 

Grau e as identidades de seus seguidores, torna-se essencial pensar na possível manifestação 

de estereótipos neste sistema comunicacional. Incentivados pelas configurações interativas da 

internet, parte destes sujeitos se destacam dos demais por participarem ativamente das 

discussões que ocorrem nas páginas e perfis do grupo humorístico, os quais denominamos como 

interagentes (PRIMO, 2005). É então que, tendo como cenário sociocultural os sentidos de 

distinção e pertencimento que permeiam o cotidiano dos moradores de Goiânia, nossa 

problemática buscou unir os polos da comunicação e selecionar seguidores participativos para 

responder a seguinte questão: como os estereótipos identitários explorados pelo humor do 

Goiânia Mil Grau são apropriados por seus interagentes goianienses, que interagem, 

comentam e opinam em suas postagens? 

A análise das apropriações destes estereótipos permite discutir nosso argumento10 de 

que o Goiânia Mil Grau pode, em certa medida, atuar na mediação dos processos de 

construção identitária da população goianiense, alimentando as percepções de seus 

interagentes a partir dos sentidos que estes produzem na leitura dos estereótipos do conteúdo 

humorístico em questão. A compreensão de como estes sentidos nutrem a maneira dos 

goianienses imaginarem suas identidades, através de aproximações em torno de um perfil de 

humor regional presente em um site de rede social, será uma das descobertas de relevância da 

nossa pesquisa. 

Através da perspectiva teórico-metodológica do Modelo das Mediações (MARTÍN-

BARBERO, 1997; 2002; 2004; 2006; 2009; 2018), a organização da pesquisa busca refletir a 

complexidade da comunicação estabelecida entre o conteúdo do Goiânia Mil Grau e seus 

interagentes, com um destaque especial para o universo da recepção, onde diversos grupos 

sociais produzem sentidos a partir de suas próprias experiências de vida. Dada as 

especificidades de cada contexto sociocultural e a importância que as identidades assumem por 

                                                
10 Na perspectiva de Braga (2005), a elaboração de um argumento central para a pesquisa se configura como uma 

hipótese de trabalho, devendo ser utilizado apenas como uma base para organizar a investigação.  
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retratar as diferentes sociedades, o itinerário da pesquisa se baseia no que Martín-Barbero 

(1997) denomina de mapa noturno: “Um mapa que sirva para questionar as mesmas coisas – 

dominação, produção e trabalho – mas a partir do outro lado: as brechas, o consumo e o prazer” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 288). Neste mapa noturno, a tarefa do pesquisador é desvendá-

lo a partir de um itinerário original que considere as mediações como algo construído em cada 

caso.  

Iniciando o percurso de nossa investigação, os dois capítulos seguintes são dedicados a 

reflexões sobre os conceitos-chave que norteiam as análises do sistema comunicacional do 

Goiânia Mil Grau. O capítulo 2 discute as aproximações entre as identificações culturais e o 

gênero humorístico, detalhando os processos de distinção e reconhecimento demarcados entre 

as mutações culturais da contemporaneidade. O cenário é então expandido para uma 

conceituação do humor, buscando inseri-lo no terreno das sociedades e as diversas imagens que 

produzem de si e de outros. No capítulo 3, o arcabouço teórico concentra-se nas convergências 

entre as identidades as tecnologias comunicativas, fundamentado na perspectiva da presença de 

um receptor ativo, capaz de negociar sentidos em seu consumo cotidiano da oferta midiática ao 

seu dispor. Prossegue-se para uma contextualização das configurações dos polos da 

comunicação na internet e seus sites de redes sociais, de modo a caracterizar tendências de 

produção e recepção de conteúdos humorísticos neste meio que podem ser observadas no perfil 

do Instagram11 do Goiânia Mil Grau. 

É no capítulo 4, destinado a apresentar o caminho teórico-metodológico construído para 

o estudo das mediações do Goiânia Mil Grau, onde se explicita o caráter qualitativo da 

presente pesquisa. Desenha-se um mapa de investigação que pretende representar as 

confluências do sistema perfil humorístico/interagentes com as especificidades culturais da 

cidade de Goiânia, selecionando quatro mediações empíricas que movimentam este 

entrelaçamento: Identificação Cultural; Coletividade; Gênero Humorístico e Interatividade nos 

sites de redes sociais. Os instrumentos e critérios de coleta de dados no campo são descritos, 

detalhando as ações que foram desenvolvidas nos três âmbitos da comunicação. 

 As análises empreendidas após a inserção no campo são então cruzadas a partir do 

capítulo 5. Nele, as condições de produção das postagens do perfil são inicialmente 

compreendidas por meio de relatos dos integrantes do grupo humorístico, obtidos em 

entrevistas com dois destes indivíduos. A discussão se completa com a reunião de relatos de 

oito interagentes do Instagram do Goiânia Mil Grau, a fim de perceber como as estratégias de 

                                                
11 Disponível em: <https://www.instagram.com/goianiamilgrau/?hl=pt-br>. Acesso em: 10 fev. 2020. 

https://www.instagram.com/goianiamilgrau/?hl=pt-br


20 
 

comunicabilidade dos produtores percorrem pelo esquema comunicativo. O resultado é a 

percepção da existência de um universo de referenciais em comum entre produtores e 

interagentes, pautado em uma rede simbólica ligada ao dia a dia na capital goiana.  

Finalizando nosso percurso de investigação, a discussão do capítulo 6 revela os 

estereótipos da população goianiense que se manifestam nas publicações do perfil de humor, 

categorizando-os em quatro categorias temáticas que exprimem suas significações 

socioculturais em meio às semelhanças e distinções imaginadas entre habitantes de Goiânia. 

Foram então selecionadas quatro publicações, uma de cada categoria, para que o grupo de 

interagentes do perfil, residentes na cidade, apresentassem suas interpretações sobre os 

estereótipos. Observou-se, em níveis variados, identificações e recusas sobre os traços culturais 

fixados por estas representações, dado a presença de um cenário de instabilidade da força dos 

laços de pertencimento ao território, de acordo com a manifestação de diferenciações entre uma 

coletividade presumivelmente uníssona. 

A relevância da pesquisa é enfatizada em uma “cultura silenciosa” por qual Saliba 

(2002) salienta ser revelada através do reconhecimento quase instantâneo dos estereótipos 

utilizados no humor, ao ponto que trazem à tona discussões socioculturais sobre a construção 

identitária de diversos grupos étnicos e sociais. Nesse mesmo sentido, Possenti (1998) afirma 

que essas discussões levantadas a partir do humor podem ser aprofundadas através do campo 

científico: 

Em primeiro lugar, as piadas são interessantes para os estudiosos porque praticamente 

só há piadas sobre temas que são socialmente controversos. Assim, sociólogos e 

antropólogos poderiam ter nelas um excelente corpus para tentar reconhecer (ou 

confirmar) diversas manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados 

(POSSENTI, 1998, p. 25, grifo do autor). 

 

Além da relevância do discurso humorístico, o crescente uso dos sites de redes sociais 

no cotidiano de cerca de 139 milhões12 de usuários brasileiros da internet instiga o interesse em 

analisar como os temas abordados por sites, blogs e perfis de conteúdo humorístico repercutem 

no dia a dia dos indivíduos que os acompanham. Investigar a fundo esses possíveis vínculos 

entre o ambiente on-line e o ambiente off-line é fundamental para se compreender as possíveis 

apropriações culturais que perpassam por mediações da internet enquanto meio de 

comunicação.  

                                                
12 Deste total, segundo pesquisa publicada em 2018 pela agência de marketing We Are Social e Hootsuite, 66% 

dos usuários da internet utilizam sites de redes sociais e gastam em média 3h39min por dia navegando neles, dados 

que revelam indícios da penetrabilidade dos sites de redes sociais no cotidiano da população brasileira. Disponível 

em: <https://marketingsemgravata.com.br/dados-da-internet-no-brasil-em-2018/>. Acesso em: 27 dez. 2019. 
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Aliado a estes pontos, acrescenta-se o interesse surgido da experiência profissional do 

autor da pesquisa no cargo de social media, profissional do mercado publicitário responsável 

por analisar o comportamento dos usuários de sites de redes sociais, promovendo estratégias 

comunicacionais que gerem engajamento entre esses indivíduos e perfis de empresas de 

variados setores. O interesse pelo tema ainda se acentua em suas próprias vivências como nativo 

de Goiânia, cidade ao qual o Goiânia Mil Grau explora os costumes, tradições e representações 

locais. Destarte, a conjunção entre aspectos pessoais, profissionais e acadêmicos foi a 

motivação principal para o ingresso do autor no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade Federal de Goiás, enfim, dando origem ao desenvolvimento deste estudo.   

 

1.1 O itinerário da investigação 

 

O Quadro 1 sintetiza a temática, argumentação central e objetivos que delineiam o 

desenho desta pesquisa: 

 

Quadro 1 – Desenho da pesquisa 

A pesquisa se propõe a 

(tema) 

Estudar os estereótipos identitários presentes no humor do Goiânia Mil Grau e 

os sentidos produzidos por seus interagentes goianienses 

Para descobrir (questão-

problema) 

Como os estereótipos identitários da população goianiense explorados pelo 

humor do Goiânia Mil Grau são apropriados por seus interagentes goianienses, 

que interagem, participam e opinam em suas postagens 

Com a finalidade de 

(argumento) 

Investigar se o Goiânia Mil Grau é capaz de atuar na mediação dos processos 

de construção identitária da população goianiense 

O que permitirá 

(objetivo geral e 

objetivos específicos) 

Objetivo geral - Investigar como os estereótipos representados no humor do 

Goiânia Mil Grau fixam e simplificam traços identitários presentes no cotidiano 

sociocultural de Goiânia e de que modo são apropriados por seus interagentes 

goianienses. 

Objetivos específicos 

- Contextualizar o humor regional nos sites de redes sociais, caracterizando as 

tendências de produção e recepção de conteúdos cômicos neste meio que podem 

ser observadas no perfil do Goiânia Mil Grau; 

- Compreender as condições de produção do conteúdo humorístico do perfil, 

através dos referenciais socioculturais de seus produtores e estratégias que 

utilizam para acionar competências de reconhecimento na recepção;  

Continua 
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Continuação 

 

- Categorizar os estereótipos identitários da população goianiense representados 

nas postagens, de modo a discutir sobre suas significações na rede simbólica de 

Goiânia; 

- Observar as percepções dos interagentes do perfil sobre a identidade dos 

goianienses a partir de suas leituras dos estereótipos explorados pelo humor do 

perfil, destacando semelhanças e diferenciações entre os grupos que compõem 

esta população. 

Fonte: elaborado pelo autor (2019)13. 

 

Os objetivos específicos são respondidos ao longo do itinerário da investigação, 

fundamentado no arcabouço teórico apresentado a seguir. Ele é construído, principalmente, 

através de discussões presentes nas ciências humanas e sociais sobre cultura, humor, identidade 

e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Quadro baseado no livro A arte da pesquisa (BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph 

M., 2008, p. 56-58). 
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2. IDENTIFICAÇÕES CULTURAIS E O GÊNERO HUMORÍSTICO 

 

Neste capítulo, são discutidos os imbricamentos entre humor e identidade baseados no 

cenário da construção das culturas regionais/locais. Para tanto, compreende-se cultura como 

uma rede de significados que se manifesta ao redor do ser humano e suas práticas, 

representações, sentidos de pertencimento e diferenciação. A problematização parte de uma 

retomada de reflexões sobre o conceito de identidade entre abordagens culturalistas, de modo 

a apresentar a perspectiva que fundamentará nossa análise sobre os processos de identificação 

cultural observados no perfil do Instagram Goiânia Mil Grau. Em seguida, aprofunda-se nos 

sistemas simbólicos presentes no estabelecimento do sentido de comunhão entre indivíduos em 

torno de uma identidade “imaginada”, colocada em perspectiva nas configurações de mundo 

globalizado no qual estão inseridas contemporaneamente. 

A seção 2.2 expande a discussão para a relação do humor com as identidades, 

preliminarmente inserindo-o no terreno da sociedade em busca de sua significação 

sociocultural. O humor é entendido como gênero ficcional, mediador entre formatos comerciais 

e matrizes culturais, para revelar o modo como as diferenças identitárias entre os povos são 

fontes frequentes para a construção de representações humorísticas pautadas na simplificação 

e fixação das características culturais destes grupos, configurando-se em estereótipos de fácil 

reconhecimento. Ao final, as incertezas perante a estabilidade de tais representações 

humorísticas são trazidas à luz a partir do questionamento sobre as mudanças na constituição 

de uma sociedade, que podem exigir a ressignificação ou produção de novos sentidos culturais 

no humor. 

 

2.1 Identidades em perspectiva: definições e reflexões no contexto das sociedades 

contemporâneas 

 

Segundo Cuche (2002), as noções de cultura e de identidade encontram-se estreitamente 

próximas em abordagens clássicas da antropologia e sociologia. Através de uma perspectiva 

objetivista, algumas reflexões culturalistas definiram a identidade como o vínculo à um grupo 

e suas heranças, a partir do qual cada indivíduo interiorizaria a essência de suas tradições de 

origem na formação de sua identidade.  

Em contraposição a essa ideia, outras abordagens exploraram uma perspectiva 

subjetivista das identidades. Estas, de acordo com Cuche (2002), definiram a identidade como 

um sentimento de pertencimento a dado grupo social, forjado no antro das representações que 

um indivíduo faz de si. As duas concepções foram, entretanto, posteriormente consideradas 
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como insuficientes, porque não conseguiram articular os aspectos social e simbólico da 

construção das identidades.  

Atualmente, há certo consenso científico de que essa articulação é necessária para se 

compreender a construção das identidades e sua relação com as culturas. Para buscar essa 

articulação entre os aspectos simbólico e social, Geertz (2015, p. 9) define cultura como 

“estruturas de significado socialmente estabelecidas” que se articulam em dado contexto, 

através dos fluxos de comportamento de um grupo. Nesse sentido, o autor propõe uma 

abordagem que visa manter a “análise das formas simbólicas estreitamente ligadas quanto 

possível aos acontecimentos sociais e ocasiões concretas, o mundo público da vida comum” 

(GEERTZ, 2015 p. 21). Dessa forma, para ele, a cultura representa todo um modo de vida de 

um grupo. 

Com base na concepção de Geertz (2015), entende-se que a cultura se configura como 

um sistema simbólico inserido em um contexto social onde são atribuídos significados aos 

processos e práticas de um grupo, de maneira que estes são socialmente construídos e não dados 

como uma essência enraizada na natureza. Ao retomar o processo de construção das 

identidades, Cuche (2002) explicita que mesmo que ele se dê no âmbito da representação, este 

se forja no interior dos contextos socioculturais, podendo assim ser entendido como um 

processo tanto social, quanto simbólico. O autor observa ainda que o processo de construção 

das identidades está inserido em uma situação relacional: 

[...] a construção da identidade não é uma ilusão, pois é dotada de eficácia social, 

produzindo efeitos sociais reais. A identidade é uma construção que se elabora em 

uma relação que opõe um grupo aos outros grupos com os quais está em contato 

(CUCHE, 2002, p. 182). 

 

Woodward (2014) aprofunda a observação de Cuche (2002) sobre o aspecto relacional 

das identidades, ressaltando que a relação de oposição entre a identidade de um grupo e a de 

outros grupos é estabelecida a partir de marcações simbólicas baseadas em reconhecimento e 

distinção. Assim, segundo a autora, “as identidades são fabricadas por meio da marcação da 

diferença” (WOODWARD, 2014, p. 40). Ela aponta para a relação de dependência entre as 

identidades e a demarcação das diferenças, onde as estruturas de significados das culturas têm 

papel fundamental na medida em que “as formas pelas quais a cultura estabelece fronteiras e 

distingue a diferença são cruciais para compreender as identidades” (WOODWARD, 2014, p. 

40). 

Desse modo, a cultura pode ser compreendida como uma fonte de significados para a 

distinção das identidades, oferecendo, de acordo com Woodward (2014), sistemas de 
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representação a partir das quais cada indivíduo pode se posicionar no mundo como pertencente 

a determinada identidade e não à outra. Enquanto processo cultural, um sistema de 

representação produziria, assim, significados através dos quais “damos sentido à nossa 

experiência e àquilo que somos” (WOODWARD, p. 17-18).  

Em consonância com essa ideia, Cuche (2002) apresenta uma reflexão basilar para o 

entendimento sobre o posicionamento de um indivíduo e suas identidades, a fim de investigar 

possíveis processos de distinção e reconhecimento presentes na relação entre o perfil do 

Instagram Goiânia Mil Grau e seus interagentes. O autor defende que se a situação relacional 

ao qual as identidades dependem pode se modificar, de acordo com uma mudança de contexto, 

e exigir novos significados para reconfigurar a demarcação das diferenças. Por esse motivo, 

“seria talvez preferível adotar como conceito operatório para a análise o conceito de 

‘identificação’ do que a ‘identidade’” (CUCHE, 2002, p. 183). 

 O papel-chave das culturas e seus sistemas de representação nos significados que atuam 

na construção das identidades são contrastados novamente com interpretações naturalistas a 

partir da concepção de identificação, ao qual Hall (2014, p. 106) entende “como um processo 

nunca completado – como algo sempre ‘em processo’”. Nesse sentido, os modos pelos quais os 

indivíduos se identificam com representações culturais devem ser vistos como um processo 

contínuo e mutável, moldado a partir das relações simbólicas e sociais de um indivíduo com os 

contextos relacionais que experienciam ao longo de suas vidas. 

 Um mesmo indivíduo pode, com base na concepção de identificação, se ver 

representado em diversas identidades “de acordo com as dimensões do grupo ao qual ele faz 

referência em tal ou tal situação relacional” (CUCHE, 2002, p. 195). Nessa lógica, um mesmo 

indivíduo pode se definir, dependendo da situação, como membro de uma comunidade local, 

como pertencente a uma nação ou região, como integrante de determinada tribo urbana e outras 

diversas “formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros” (HALL, 2005, p. 38, 

grifo do autor). No caso do objeto de análise dessa investigação, o perfil do Instagram Goiânia 

Mil Grau aparenta instigar entre seus interagentes o acionamento de identificações com os 

grupos presentes no contexto sociocultural goianiense, através de conteúdos que representam 

estes grupos de forma humorística. 

Partindo da perspectiva relacional das identidades culturais discutida por Woodward 

(2014), Cuche (2002) e Hall (2005, 2014), analisa-se como são estabelecidas certas estruturas 

de significados atuantes na demarcação e afirmação de representações identitárias vinculadas à 

uma cultura específica, como as identidades nacionais e regionais/locais. Para isso, também é 
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necessário compreender o aspecto imaginado destas representações e os contextos pelos quais 

os indivíduos se posicionam por meio de tais representações.  

 

2.1.1 A comunhão na comunidade imaginada 

 

 As discussões sobre a construção e diferenciação das identidades perpassam pelo 

simbolismo histórico de coletividades específicas, destacando o estudo das identidades 

nacionais. Hall (2005) aponta que as culturas nacionais do mundo moderno se configuraram 

como uma das principais fontes das identidades, moldando-as na esfera das representações. 

Com relação a esse aspecto simbólico, a concepção de Hall (2005) sobre nação ultrapassa a 

mera delimitação de um território, de forma que ela “não é apenas uma entidade política, mas 

algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural” (HALL, 2005, p. 49).  

Por conseguinte, a ideia de nação proposta por Hall (2005) se afasta das visões 

essencialistas do conceito e ressalta que ela se configura como um espaço de significação, 

simbolicamente e historicamente construído, capaz de gerar sentidos de pertencimento a partir 

dos quais indivíduos podem se enxergam sob uma mesma nacionalidade.  Benedict Anderson 

(2008) também problematiza as visões essencialistas da ideia de nação ao propor que, tanto a 

sua concepção, quanto a de uma identidade nacional vinculada a ela, são produtos culturais 

específicos, construídos como uma comunidade imaginada.  

Corroborando com a concepção de Hall (2005), Anderson (2008) propõe que a nação é 

imaginada na medida em que estabelece o sentimento horizontal de uma “coletividade”, 

independente das distinções sociais entre os indivíduos que a integram. “Ela é imaginada porque 

mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão ou nem 

sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a 

imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32).  

Mesmo que imaginada, Anderson (2008) ressalta que a força conferida à nação e outras 

coletividades específicas, enquanto unificadoras de uma comunidade, não é estabelecida apenas 

de modo abstrato, ao passo que é sustentada nas estruturas sociais a partir de estratégias 

representacionais que sobrepõem as diferenças e individualidades de seus membros. Por esse 

motivo, a formação de uma comunidade imaginada deve ser compreendida considerando “suas 

origens históricas, de que maneiras seus significados se transformaram ao longo do tempo, e 

que por que dispõem, nos dias de hoje, de uma legitimidade emocional tão profunda” 

(ANDERSON, 2008, p. 30). 
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 Transmitida através da literatura, da mídia e da cultura popular, a narrativa fundacional 

é uma das estratégias representacionais que reforçam o sentimento de pertença e identificação 

com a comunidade imaginada: 

Essas fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos 

históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam experiências 

partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação. Como 

membros de tal “comunidade imaginada”, nos vemos, no olho de nossa mente, como 

compartilhando dessa narrativa (HALL, 2005, p. 52). 

 

Dessa maneira, a narrativa fundacional une os membros de uma comunidade imaginada 

em torno de uma história em comum, preexistente às suas vidas e que prosseguirá 

continuamente ao longo do tempo, dando sentido às representações da origem e tradições de 

um povo. O aspecto contínuo do tempo histórico destas narrativas é também reforçado por uma 

segunda estratégia representacional, a invenção das tradições. Os historiadores Hobsbawm e 

Ranger (1984) enfatizam que muitas tradições aparentemente enraizadas na essência de 

algumas culturas, na realidade, foram socialmente estabelecidas no imaginário popular e 

possuem origens bem recentes. Essas tradições representam 

[...] um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente 

aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma 

continuidade em relação ao passado (HOBSBAWM; RANGER, 1984, p. 10). 

 

 Naturalizadas entre os valores históricos de uma comunidade imaginada a partir de sua 

constante repetição em processos de ritualização, as tradições inventadas analisadas por 

Hobsbawm e Ranger (1984) podem ser detectadas nos símbolos que compõem as estruturas de 

significado de uma nação, como a bandeira e o hino nacional. No caso mais específico da nação 

brasileira, o futebol, a capoeira e o samba são afirmados como elementos representativos da 

identidade brasileira, mesmo que estes elementos não sejam uma unanimidade de identificação 

entre os indivíduos que supostamente compõem a ideia de uma “nação brasileira”. 

 A constante repetição de certos signos como representativos da identidade de uma 

comunidade imaginada está também presente em outra estratégia representacional, a fixação de 

estereótipos em seu imaginário coletivo. Bhabha (2010) identifica os estereótipos como uma 

forma de representação que promove a simplificação e fixidez das características das 

identidades: 

O estereótipo não é uma simplificação, porque é uma falsa representação de uma dada 

realidade. É uma simplificação, porque é uma forma presa, fixa, de representação que, 
ao negar o jogo da diferença (que a negação através do ‘Outro’ permite), constitui um 

problema para a representação do sujeito em significações de relações psíquicas e 

sociais. (BHABHA, 2010, p. 117, grifo do autor). 
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De acordo com o autor, à medida que negam as diferenças existentes entre os membros 

de um grupo e tonificam uma simplificação da realidade, os estereótipos se estabelecem no 

imaginário coletivo produzindo efeitos de previsibilidade e certezas que devem sempre estar 

em excesso do que podem ser provados empiricamente ou explicados logicamente (BHABHA, 

2010). Nesse sentido, um estereótipo pode se configurar, no imaginário dos membros de uma 

comunidade imaginada, como uma imagem a partir da qual podem assumi-la como 

representativa de si e da coletividade, um ponto fixo para a produção de sentidos sobre suas 

identidades. 

A noção de Anderson (2008) sobre comunidade imaginada e as estratégias 

representacionais de sua formação – aprofundadas em Hall (2005), Hosbawm e Ranger (1984) 

e Bhabha (2010) – podem ser tomadas como referência para a análise não só do âmbito das 

culturas nacionais, mas também para escalas menores como a de culturas regionais e locais. 

“Na verdade, qualquer comunidade maior que a aldeia primordial do contato face a face (e 

talvez mesmo ela) é imaginada” (ANDERSON, 2008, p. 33). Sob esse viés, o conceito de 

comunidade imaginada pode nos auxiliar a compreender que a noção de pertencimento a uma 

cidade, estado ou região, em diversos contextos, está próxima de estruturas de significado que 

atribuem sentimentos de identificação à um grupo, vinculado a uma cultura goiana, nordestina 

ou gaúcha, por exemplo. 

Observa-se que o âmbito das comunidades imaginadas em torno de culturas regionais 

abarca sistemas específicos de representação, produtores de identificação em torno de uma 

coletividade e de diferenciação frente outras culturas regionais e à própria cultura nacional que 

se presume unificá-las. Conforme explicita Jacks (1999), as culturas regionais fornecem uma 

identidade própria, ao passo que estabelecem vínculos de pertencimento entre essa cultura, 

constituída por símbolos, mitos, imagens próprias e indivíduos já estruturados por esses 

elementos.  

Tendo em vista o amplo cenário de construção de comunidades imaginadas, inclusive a 

nível nacional ou regional/local, torna-se necessário analisá-las em suas especificidades, de 

modo que a presente investigação perpassa pelo entendimento da comunidade imaginada em 

torno da cidade de Goiânia, contexto sociocultural com o qual o perfil do Instagram Goiânia 

Mil Grau está intrinsecamente relacionado. É necessário, antes desta análise, compreender o 

contexto de “mundo globalizado” onde esses sentidos de coletividade se inserem na 

contemporaneidade e suas possíveis ressignificações. 

 

 



29 
 

2.1.2 O lugar das tradições locais no mundo globalizado 

 

As estratégias representacionais analisadas anteriormente promoveram, historicamente, 

uma força unificadora de profundas diferenças entre classes sociais e grupos étnicos em torno 

do ideal de comunidades imaginadas, como a da nação. Apesar de serem afirmadas por 

discursos hegemônicos, as identidades culturais construídas através delas estão sendo 

deslocadas no atual contexto sócio-histórico da globalização. O fenômeno é explicado por Hall 

(2005) como um complexo de processos e forças de mudança “atuantes numa escala global, 

que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em 

novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e experiência, mais 

interconectado” (HALL, 2005, p. 67). 

A integração entre espaços e comunidades diversas no fenômeno da globalização, 

inicialmente apontada por Hall (2005), não deve ser interpretada como um fenômeno 

harmonioso e simétrico. Para Santos (2002), ela é produzida em um processo de trocas não 

equivalentes no qual  

um determinado artefato, condição, entidade ou identidade local estende a sua 

influência para além das fronteiras nacionais e, ao fazê-lo desenvolve a capacidade de 

designar como local outro artefato, condição, entidade ou identidade rival (SANTOS, 

2002, p. 63). 

 

Outro autor que relativiza um possível processo harmonioso de globalização, García- 

Canclini (2008a), aponta que os fluxos econômicos e informacionais do fenômeno, ao 

ultrapassarem as fronteiras delimitadas pelos estados-nação, abalaram as noções pré-

estabelecidas entre as culturas nacionais e regionais. Assim, “poucas culturas podem ser agora 

descritas como unidades estáveis, com limites precisos baseados na ocupação de um território 

delimitado” (GARCÍA-CANCLINI, 2008a, p. 29). 

Esse processo desterritorializante da globalização é impulsionado, segundo Woodward 

(2014), por seu grande fluxo de informação transnacional que envolve “uma interação entre 

fatores econômicos e culturais, causando mudanças nos padrões de produção e consumo, as 

quais, por sua vez, produzem identidades novas e globalizadas” (WOODWARD, 2014, p. 21). 

Nesse ínterim, as identidades vinculadas a uma cultura nacional, regional/local se inserem em 

um contexto relacional, ao qual passam a coexistir com novas identidades partilhadas entre 

pessoas distantes uma das outras, “como ‘consumidores’ para os mesmos bens, ‘clientes’ para 

os mesmos serviços, ‘públicos’ para as mesmas mensagens e imagens” (HALL, 2005, p. 74). 

Teóricos da corrente de pensamento pós-moderna apresentam uma visão pessimista 

sobre a relação entre as identidades culturais tradicionais e essas novas identidades 
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globalizadas. Entre eles, Bauman (1999) ressalta que o encurtamento das distâncias 

espaciais/temporais do contexto da globalização estaria desalojando os processos de 

identificação, tornando secundários seus vínculos com as culturas locais. Segundo o autor, a 

globalização tende ainda a polarizar a condição humana, ao passo que agrava a distância entre 

aqueles com condições de “globalizar-se” e aqueles impossibilitados de transpassarem seus 

limites espaciais. 

Ela emancipa certos seres humanos das restrições territoriais e torna extraterritoriais 

certos significados geradores de comunidade — ao mesmo tempo em que desnuda o 

território, no qual outras pessoas continuam sendo confinadas, do seu significado e da 

sua capacidade de doar identidade (BAUMAN, 1999, p. 25). 

 

O pensamento de García-Canclini (2003) segue uma direção distinta dessa visão 

pessimista da globalização. Ele salienta que os fluxos globalizantes que alimentam o imaginário 

de um mundo homogêneo culturalmente e estreitamente interconectado colidem com a 

diversidade de línguas, símbolos e comportamentos de contextos locais, ainda importantes para 

o pleno funcionamento das relações sociais. Por esse motivo, o autor contesta as observações 

que alimentam o imaginário criado em torno da globalização: 

Por exemplo, que ela uniformiza todo mundo. Ela nem sequer conseguiu estabelecer 

um consenso quanto ao que significa “globalizar-se”, nem quanto ao momento 

histórico em que seu processo começou, nem quanto a sua capacidade de reorganizar 

ou decompor a ordem social (GARCÍA-CANCLINI, 2003, p. 41). 

 

 A visão de García-Canclini (2003) afasta-se, deste modo, da ideia de um processo de 

homogeneização cultural promovido pela globalização e sustenta uma necessidade de 

relativizar sua força entre as identidades estabelecidas em torno de âmbitos regionais/locais. 

Nesse sentido, Hall (2005) também conclui que a mudança provocada pela globalização de 

deslocar essas identidades de fato tem seus efeitos, “tornando as identidades mais posicionais, 

mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas” (HALL, 

2005, p. 87), porém não as desintegram.  

Concorda-se parcialmente com García-Canclini (2003), em sua crítica à ideia de uma 

homogeneização cultural em âmbito global, pois como observa Santos (2002, p. 46), “a 

globalização tanto produz homogeneização como diversidade”. Com base nesta ótica menos 

apocalíptica sobre o fenômeno, outros dois resultados de sua influência entre os âmbitos 

regionais e locais podem ser ressaltados: o processo de hibridação cultural e o fortalecimento 

das identidades locais em um movimento de resistência. 

 A hibridação cultural é entendida por García-Canclini (2008a, p. 19) como um conjunto 

de “[...] processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 
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forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”, onde as noções 

do que se considera como tradicional e moderno se misturam e dão forma às chamadas “culturas 

híbridas”. Elas, como salienta Silva (2014), misturam signos de diferentes nacionalidades, 

etnias e raças, de modo que contrariam as concepções essencialistas que defendem uma suposta 

pureza e fixidez das identidades culturais.  

Mais do que uma junção de signos de duas diferentes culturas, “a identidade que se 

forma por meio do hibridismo não é mais integralmente nenhuma das identidades originais, 

embora guarde traços delas” (SILVA, 2014, p. 87): ela representa uma nova identidade. Nesse 

sentido, Hall (2005) defende que as trocas simbólicas entre culturas promovidas pelo contexto 

da globalização não desintegram as identidades, mas produzem “simultaneamente, novas 

identificações ‘globais’ e novas identificações ‘locais’” (HALL, 2005, p. 78). Em outras 

palavras, identidades híbridas que oferecem novas formas de vínculo entre os indivíduos e os 

contextos sociais em que habitam. 

Outros autores, como Santos (2002), analisam que o contexto da globalização também 

provocou uma tendência de resistência entre diversas culturas, conforme o contexto relacional 

de um mundo globalizado ampliou a necessidade de se diferenciarem uma das outras, a partir 

de suas localidades. O autor (2002) nos indica que a globalização pode ser encarada como uma 

via de mão dupla, ao passo que produz sistemas simbólicos de sentidos globais, e 

simultaneamente, ela também implica na demarcação de sistemas simbólicos particulares de 

um âmbito local.  

Impulsionada pela demarcação entre um âmbito global e um âmbito local, essa 

necessidade de diferenciação cultural suscitada pela globalização, de acordo com Castells 

(2008), atraiu atores sociais resistentes à força homogeneizadora das redes globais em direção 

a fontes de referência identitária mais próximas de seus cotidianos socioculturais. 

Configurando-se como um ponto ao qual um indivíduo pode se posicionar num mundo 

interconectado, são identidades “organizadas em torno de um conjunto específico de valores 

cujo significado e uso compartilhado são marcados por códigos específicos de 

autoidentificação: a comunidade de fiéis, os ícones do nacionalismo, a geografia local” 

(CASTELLS, 2008, p. 84). 

Nesse mesmo entendimento, Oliven (2006) defende que a aproximação entre as 

fronteiras das culturas faz os sentimentos gerados em torno de vínculos com um contexto local 

crescerem: “a globalização torna o local mais importante do que nunca. Como podemos nos 

situar no mundo, a não ser a partir de nosso próprio território, por mais difícil que seja defini-

lo?” (OLIVEN, 2006, p. 206). Assim, com base nas análises de Castells (2008) e Oliven (2006), 
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à medida que também “necessitamos de marcos de referência que estejam mais próximos de 

nós” (OLIVEN, 2006, p. 209), as identidades culturais construídas em torno de comunidades 

imaginadas, como a da nação, de uma região ou cidade não perdem seu valor de referência em 

um mundo globalizado. Pelo contrário: “quando as redes dissolvem o tempo e o espaço, as 

pessoas se agarram a espaços físicos, recorrendo à sua memória histórica” (CASTELLS, 2008, 

p. 85). 

A partir de Hall (2005), Woodward (2014), García-Canclini (2003, 2008a), Silva 

(2014), Castells (2008) e Oliven (2006), entende-se que mesmo em meio a uma gama de novas 

identidades advindas do contexto da globalização, como por exemplo, consumidores de uma 

mesma marca transnacional de produtos e fãs de uma série televisiva transmitida globalmente, 

as identidades reforçadas em culturas regionais/locais não perderam seu sentido. O que se 

presume, fundamentado na concepção de identificação proposta por Cuche (2002) e Hall (2005, 

2014), é que as identidades culturais e as comunidades imaginadas – com suas narrativas, 

tradições e representações – podem se configurar como um objeto mais próximo de 

identificação a ser acionado por um indivíduo, de acordo com a situação relacional em que se 

encontrar. Esta perspectiva auxiliará na compreensão sobre o uso do perfil de humor do 

Instagram Goiânia Mil Grau como um espaço a partir do qual seus seguidores podem se 

posicionar no site de rede social enquanto goianienses. 

 

2.2 Quem ri do quê? O humor e sua significação sociocultural 

 

Elemento presente no cotidiano de diversos povos da cultura ocidental, o humor é uma 

experiência humana complexa demais para ser explicada através de um conceito fechado e 

totalizante. Por ser uma experiência de caráter subjetivo, seus sentidos podem variar de cultura 

para cultura, de acordo com as teias de significados que estão em torno dos indivíduos que as 

compõem (GEERTZ, 2015). Autores clássicos da filosofia ocidental, de Platão à Hobbes, se 

aventuraram na pretensão de encontrar uma definição sobre o humor. Estes deixaram como 

legado “um enorme patrimônio de reflexões clássicas sobre o humor e o riso” (SALIBA, 2002, 

p. 19), que demonstra como o assunto pode ser observado sob diversos pontos de vistas. 

A pluralidade de possibilidades investigativas sobre os sentidos do humor pode ser 

percebida entre as principais abordagens teóricas nas quais o conceito foi discutido no século 

XX, entre elas, a da psicologia, da linguística e da sociologia/filosofia. Na psicologia, Freud 

(2006) aprofundou-se nos estudos do humor em sua obra Os chistes e sua relação com o 
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inconsciente14, onde o psicanalista centraliza sua análise nos aspectos subjetivos do humor, 

reconhecendo formas semelhantes de produção de sentido entre o riso e os sonhos. De acordo 

com ele, o riso funcionaria como um liberador das emoções reprimidas do sujeito, ao ponto que 

a experiência de rir proporcionaria uma sensação de prazer no inconsciente humano. 

Um segundo apontamento de Freud (2006) sobre o humor destaca a experiência social 

do riso, observada a partir da vontade instigada pelas piadas no inconsciente humano de serem 

compartilhadas com mais alguém, de forma que “ninguém se contenta em fazer um chiste 

somente para si” (FREUD, 2006, p. 138). O autor sustenta que o processo de rir de uma piada 

não se completa até o momento em que esta não foi comunicada à outra pessoa. Dessa maneira, 

o prazer oriundo do riso só poderia ser usufruído totalmente ao rirmos em conjunto com outras 

pessoas. A visão de Freud (2006) sobre o humor auxilia em uma compreensão inicial dos 

aspectos de sua sociabilidade, explicando, em parte, o que nos motiva a replicar em nossos 

círculos sociais alguma piada ouvida em um programa humorístico da TV, ou a compartilhar 

com amigos, via redes sociais da internet, conteúdos cômicos de um perfil como o Goiânia Mil 

Grau na busca por preencher esta incompletude do riso. 

No campo da linguística, Bakhtin (1987) contribuiu com os estudos do humor em sua 

obra A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento15, onde analisa o discurso 

humorístico e seus mecanismos semânticos, como a antítese de sentidos envoltos em paródias, 

a deturpação e exagero de sentidos, entre outros. Enquanto gênero discursivo, Bakhtin (1987) 

destaca como o riso e a comicidade vêm sendo utilizados ao longo dos séculos como 

instrumento de libertação da cultura popular frente aos conflitos da realidade, mesmo em 

tempos de coerção moral e social como, por exemplo, durante a Idade Média: 

O riso revelou de maneira nova o mundo, no seu aspecto mais alegre e mais lúcido. 

Seus privilégios exteriores estão indissoluvelmente ligados às suas formas exteriores, 

constituem de alguma maneira o reconhecimento exterior desses direitos interiores. 
Por essa razão o riso, menos que qualquer outra coisa, jamais poderia ser um 

instrumento de opressão e embrutecimento do povo. Ninguém conseguiu jamais 

torná-lo inteiramente oficial. Ele permaneceu sempre como uma arma de liberação 

nas mãos do povo (BAKHTIN, 1987, p. 81). 

 

Nesse sentido, o discurso humorístico pode ser visto como um meio de reflexão do 

indivíduo sobre o mundo que o cerca16, estimulando o riso através dos acontecimentos do seu 

                                                
14 Publicado originalmente em 1905. 
15 Publicado originalmente em 1965. 
16 Segundo Acselrad (2003), o humor permite que um indivíduo reflita não apenas sobre o mundo que o cerca, 

como também sobre sua própria condição humana. Expressa-se, assim, um caráter reflexivo do humor ao permitir 

rirmos dos outros e de nós mesmos, como “uma forma de lidar com as questões mais graves e profundas, a partir 

de uma superfície apaziguadora mas ferina, sutil e sarcástica” (ACSERALD, 2003, p. 5). 
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cotidiano, seja como forma lúdica de expressar uma crítica social, ou como uma outra forma de 

expressão cultural. Ainda que o autor de uma mensagem cômica não tenha a intenção de utilizá-

la como meio de libertação dos conflitos existentes em sua realidade (BAKHTIN, 1987), é 

recorrente que o aspecto de cotidianidade do riso se expresse em piadas, conforme o mundo ao 

nosso redor proporciona uma gama de situações práticas e adversidades que afetam nosso 

cotidiano de algum modo. 

Auxiliando-nos a aprofundar nesta cotidianidade do fenômeno, outros autores se 

destacam entre os que se dedicaram a teorizar o humor a partir de seu aspecto sociológico, como 

o filósofo Henri Bergson em sua obra O riso: ensaio sobre a significação do cômico17. Bergson 

(2001) analisa o humor no terreno da própria sociedade, de modo que ele possui significação 

social e corresponde a elementos do cotidiano da vida comum. Dessa forma, a fim de 

compreender o riso e o cômico, o autor salienta que não se pode deixar de conhecer o contexto 

sociocultural em que eles se manifestam. 

Para fundamentar seu raciocínio sobre a significação social do humor, Bergson (2001) 

destaca três características relacionadas ao riso. A primeira destas características é a sua 

essência humana, pois para o autor “não há comicidade fora daquilo que é propriamente 

humano” (BERGSON, 2001, p. 3).  Dito isso, outros seres vivos e objetos inanimados só 

adquiririam comicidade a partir de semelhanças com a figura humana. Outra característica 

destacada por Bergson (2001) é a necessidade da ativação da inteligência humana para a 

produção do efeito cômico, pois este só poderia ser alcançado através de um distanciamento da 

condição humana em relação à vida natural. Conforme tais condições, o riso é eminentemente 

comunicacional, de modo que “o homem é, afinal, o único animal que ri, pois é o único capaz 

de distanciar-se de sua situação, é o único que se sabe animal” (ACSELRAD, 2003, p. 8). 

A terceira característica essencial do riso destacada por Bergson (2001), em nosso 

entendimento, associa-se de modo mais específico à sua proposta de investigar o significado 

social do humor. O autor aponta para o mesmo caráter social destacado por Freud (2006), isto 

é, a necessidade de compartilhá-lo com outras pessoas para experimentar por completo o prazer 

advindo da comicidade. Bergson (2001, p. 5) argumenta que “não saborearíamos a comicidade 

se nos sentíssemos isolados. Parece que o riso precisa de eco”. 

Nesse raciocínio construído a partir de Freud (2006) e Bergson (2001), o riso expressaria 

a cumplicidade de costumes e ideias próprias de uma sociedade, encontrando o eco citado pelo 

autor entre aqueles em condições de interpretar a comicidade da piada. No caso de sentidos 

                                                
17 Publicado originalmente em 1900. 
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cômicos que referenciam a rede de significados de uma cultura local, como se expressa no 

conteúdo do perfil do Instagram Goiânia Mil Grau, a capacidade de interpretar a piada 

amplifica-se entre os indivíduos que estão familiarizados com os elementos do contexto 

sociocultural referenciado. São elementos que reforçam um sentido de comunhão entre estes 

indivíduos, de forma que uma piada pode se configurar como instrumento de reconhecimento, 

indicando que eles estão inseridos em uma mesma rede de significados; e além disso, que sua 

comicidade poderia fazê-los refletir criticamente sobre a realidade que compartilham 

(BAKHTIN, 1985). 

Cada perspectiva, à sua maneira, revela nuances dos aspectos sociais da produção de 

sentidos do riso e do ancoramento do humor no terreno do cotidiano, auxiliando em uma 

aproximação dos efeitos cômicos com a produção de sentidos no campo cultural e da 

comunicação. Partindo desta reflexão, analisaremos o uso da estratégia discursiva dos 

estereótipos como um dos elementos regularmente utilizados na construção das representações 

humorísticas que se baseiam nas identidades de diversos povos e grupos sociais. Com isso, 

objetiva-se revelar aspectos da produção e recepção dos conteúdos do perfil do Instagram 

Goiânia Mil Grau que perpassam pelo contexto sociocultural goianiense. 

  

2.2.1 Representações estereotipadas no humor 

 

Discutida por Bergson (2001), Bakhtin (1985) e Freud (2006), a compreensão da 

significação social do humor pode ser buscada inserindo-o nas discussões acerca das relações 

entre a cultura popular e os usos cotidianos do massivo, analisando o humor enquanto gênero 

ficcional. Conforme Hall (2003), as investigações da cultura popular estiveram por muito tempo 

focadas em seus vínculos com tradições e formas tradicionais de vida, sobretudo às advindas 

do meio rural. A contestação desta visão essencialista do conceito foi um ponto de partida para 

a sua observação no contexto da industrialização da sociedade e desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa. 

 Martín-Barbero (2004) aprofunda o conceito de cultura popular a partir do contexto 

latino-americano, onde, segundo o autor, o popular se configura nas vivências e manifestações 

cotidianas do povo, e que na atualidade, se relacionam com o consumo de produtos culturais 

criados pelos meios de comunicação. O popular, neste contexto, é “o espaço social e cultural a 

partir do qual esses produtos são consumidos pelas classes populares” (MARTÍN-BARBERO, 

2004, p. 128-129). Na relação entre o popular e o massivo, Borelli (2002) aponta para uma 

profunda articulação da produção industrial com as especificidades tradicionais das 
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manifestações populares, tanto as seculares quanto as de um passado mais recente. A 

articulação, ao qual a autora sintetiza na ideia de uma “cultura popular de massa”, portanto, 

“revela, restaura tradições, relacionando produtores culturais e receptores num mesmo universo 

de referência e incorporando também, nesse processo, subjetividades, conflitos e desejos” 

(BORELLI, 2002, p. 77).  

 O processo de massificação das culturas populares pode ser investigado através do 

conceito de “gênero ficcional”, que segundo Martín-Barbero (2004) constitui uma categoria 

básica para investigar o popular e como este interfere no massivo. Os gêneros, segundo o autor, 

são um dispositivo por excelência do popular que atravessam tanto as condições de produção 

como as de consumo. Sendo assim, são um lugar de encontro entre matrizes culturais e formatos 

comerciais, o “espaço de configuração de determinados modos de escritura e leitura, de 

produção e de fruição presentes em nossa sociedade” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 175). 

 Borelli (2002) trata da reflexão sobre os gêneros ficcionais na cultura massiva e observa 

que os gêneros aparecem como elementos de constituição do imaginário contemporâneo, 

atuando como instrumento de mediação das projeções e identificações com o receptor. Ao 

estabelecerem uma ponte entre as condições de produção e consumo, a autora destaca que os 

gêneros podem ser compreendidos como estratégias de comunicabilidade, congregando “em 

uma mesma matriz cultural referenciais em comum tanto a emissores e produtores, como ao 

público receptor” (BORELLI, 2002, p. 75). O humor, como explica Castro (1999), é uma das 

estratégias largamente utilizadas pela cultura massiva como dispositivo de mediação entre 

formatos comerciais e as competências de fruição de um público, caracterizando-se como um 

gênero ficcional que busca a contradição, transgressão e deslocamento de um sentido, a fim de 

fazer surgir um novo sentido de teor cômico.   

É assim que, visto sob a ótica das relações entre a cultura popular e os usos cotidianos 

do massivo, o gênero humorístico e suas convenções, repertórios de sentido e formatos 

comerciais marcam seu espaço no cotidiano contemporâneo. Programas de humor da televisão 

e rádio, por exemplo, povoam o imaginário das pessoas e se solidificam nas matrizes das 

sociedades com bordões, paródias, personagens marcantes, e agora também as páginas de 

humor da internet com os memes18. Em sua relação com as matrizes de uma sociedade, estes 

elementos do gênero humorístico possuem uma natureza complexa, dado que, como indica 

                                                
18 Termo etimologicamente oriundo da língua grega, que significa imitação. É utilizado na internet para 

caracterizar conteúdos humorísticos que se espalham rapidamente através de repetição em grande escala entre 

diversas redes sociais. Segundo Blackmore (2000, p. 65), "um meme é uma ideia, comportamento, estilo ou uso 

que se espalha de pessoa para pessoa dentro de uma cultura”. 
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Propp (1992, p. 32), “cada época e cada povo possuem seu próprio e específico sentido de 

humor e do cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível em outras épocas”. 

 Propp (1992) ainda acrescenta que toda coletividade, desde o povo como um todo a 

coletividades menores, possuem códigos não escritos que abarcam ideais morais aos quais todos 

seguem espontaneamente. A partir da perspectiva suscitada pelo autor (1992), há de se 

compreender que a comunicabilidade do gênero humorístico e suas convenções depende do 

universo cultural do receptor. Assim, existem sentidos cômicos socialmente estabelecidos no 

cotidiano de coletividades específicas, como a de uma região, cidade ou país, que são mais 

facilmente interpretáveis pelos indivíduos que estão de algum modo envolvidos ou conhecem 

o contexto referenciado. 

No âmbito das produções do gênero humorístico, as diferenças identitárias das 

coletividades de contextos regionais/locais são uma fonte recorrente de referência na intenção 

de gerar o riso entre seus consumidores, em sátiras de identidades culturais como a caipira, 

nordestina e sulista. Estes sentidos cômicos se ancoram no processo de estereotipização 

explicitado por Bhabha (2010), resultando em representações humorísticas pautadas na 

simplificação, exagero e fixidez das características de uma identidade cultural, de onde são 

ressaltados estereótipos jocosos como o de um “caipira jeca”, “baiano preguiçoso” ou “gaúcho 

machista”, por exemplo.  

Para o linguista Possenti (1998), o humor fornece um material promissor para se detectar 

diversas manifestações culturais, como a presença dos estereótipos nos imaginários coletivos e 

a força que possuem em efeito de previsibilidade entre os conhecedores de uma cultura. Isso 

porque, segundo o linguista, o fato do humor utilizar frequentemente os estereótipos como 

repertório revela como estes se fixam na imaginação coletiva, ao passo que “dificilmente se 

exigirá um conhecimento exato e exaustivo para entender qualquer piada, porque ela 

usualmente aciona um estereótipo” (POSSENTI, 1998, p. 39). Isto é, são representações 

humorísticas facilmente reconhecidas mesmo entre interlocutores não especializados. No 

entanto, Possenti (2006) não deixa de ressaltar o caráter negativo de boa parte desses 

estereótipos e suas associações com preconceitos silenciosos ou abertamente manifestados em 

produções humorísticas de contextos sócio-históricos diversos. 

Este reconhecimento quase instantâneo dos estereótipos utilizados no humor, segundo 

Saliba (2002, p. 16) não só revela “a pobreza das representações estereotipadas e dos clichês, 

mas também uma cultura silenciosa, tácita”, um conjunto de imagens simplificadas da realidade 

que acompanha nossas vidas como uma sombra. Essa cultura tácita relaciona-se ao modo como 

cada sociedade, seja na esfera dos âmbitos regionais ou nacionais, produz representações 
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humorísticas de si “nos fluxos e refluxos da vida, no tecido histórico e social – já que cada 

sociedade cria e inventa seus próprios espaços de representação e transgressão” (SALIBA, 

2002, p. 28). Ela assim reforça certas particularidades culturais a partir de sentidos cômicos que 

se expressam em estereótipos precisos e facilmente interpretáveis.  

Aprofundando nessa característica de fácil percepção dos estereótipos, Bosi (2004) 

acrescenta que, no processo de estereotipia, a construção das noções de um indivíduo sobre a 

realidade que vive é interpelada por padrões correntes já estabelecidos. Haveria assim, segundo 

a autora, uma tendência em enxergarmos o mundo através de mediações impostas:  

Se a nossa atividade essencial como sujeitos é ação e percepção, nós a exercemos 

dentre de um espaço de vida que nos rodeia como uma bolha de sabão e onde 

encontramos nosso significado biológico e existencial. [...] Essa colheita perceptiva, 

relação de trabalho e de escolha entre sujeito e o seu objeto, pode sofre um processo 

de facilitação e de inércia. Isto é, colhem-se aspectos do real já recortados e 

confeccionados pela cultura (BOSI, 2004, p. 115-116). 

 

As representações humorísticas podem ser vistas como intrínsecas aos processos de 

construção identitária de um povo, reforçando identidades pré-estabelecidas no imaginário 

coletivo que se configuram como pontos de referência para que indivíduos se imaginem 

enquanto membros de seus países, estados ou regiões. Deste modo, os sentidos estabelecidos 

em torno das comunidades imaginadas observadas por Anderson (2008) se tornam fonte de 

repertório do humor, ressaltando-se em tais representações os sotaques, hábitos culturais, 

características físicas e demais elementos que se presume encontrar em comum entre os 

membros de determinada coletividade. Nesta linha de compreensão, Baczko (1985), afirma que 

o imaginário social de um povo designa sua identidade, de maneira que as coletividades 

elaboram imagens de si e dos outros, demarcando os sistemas simbólicos de reconhecimento e 

distinção identitária explicitados por Woodward (2014) e Hall (2005, 2014).  

Inseridos nos contextos socioculturais destas coletividades, os humoristas 

frequentemente utilizam as representações humorísticas produzidas por elas como fonte de 

inspiração para suas piadas, como também ajudam a criá-las. Contudo, como ressalta Saliba 

(2002), é notório que os estereótipos construídos neste processo de retroalimentação entre 

cultura e humor podem se tornar ultrapassados frente as mudanças históricas e sociais de um 

povo: 

Tanto assim que para renovar seu estoque cômico muitos humoristas serão forçados 

a submeter as referidas simplificações a um intenso processo de desmistificação, 

destruição, reciclagem e criação de novos estereótipos (SALIBA, 2002, p. 32). 

 

 Entende-se assim que o humor se insere em uma via de mão dupla em sua relação com 

as matrizes culturais de uma coletividade, explorando estereótipos de características 
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simplificadas e facilmente reconhecidas por um receptor, porém também passíveis de serem 

desmistificados. Dito isso, a força de representações humorísticas referentes aos membros de 

uma cultura regional/local, como as que estão presentes no conteúdo do perfil Goiânia Mil 

Grau, necessita ser analisada a partir das matrizes destes indivíduos, a fim de compreendermos 

como tais representações refletem ou não em suas identificações culturais. 

Neste horizonte de incertezas quanto a eternização dos sentidos de um estereótipo e sua 

força de gerar o riso em alguém, Hall (2016) afirma que o significado da representação de uma 

identidade nunca poderá ser fixado por completo, de forma que podem ser contestados e 

subvertidos. “Nós, obviamente, fazemos grandes esforços para fixar o significado – é 

precisamente o que as estratégias de estereotipagem pretendem fazer, muitas vezes com 

considerável sucesso, por um tempo” (HALL, 2016, p. 211).  

Diversas estratégias representacionais, segundo o autor, podem ser estabelecidas contra 

este intento de fixação das características atribuídas a um grupo, entre elas a subversão dos 

sentidos negativos de um estereótipo em sentidos positivos, “tentando fazer com que os 

estereótipos operem contra eles próprios” (HALL, 2016, p. 219). Esta ressignificação pode ser 

observada em conteúdos do Goiânia Mil Grau que exploram características jocosas da imagem 

estereotipada que pessoas de outros lugares do Brasil relacionam ao goiano, como um indivíduo 

essencialmente “roceiro”. Produtores e parte dos interagentes do perfil parecem tomar estes 

significados como um motivo para “rir de si mesmo” e das demais pessoas que também 

compõem a comunidade imaginada estabelecida em torno do estado de Goiás.  

Considera-se, por fim, que o humor, enquanto gênero ficcional inserido no ambiente da 

sociedade, em certa medida participa do processo de construção identitária de um povo, 

produzindo representações humorísticas ancoradas no processo de estereotipização das 

identidades culturais, porém com limitações. De acordo com Hall (2005), a constituição de uma 

sociedade está passível de modificações em aspectos diversos, ao qual podemos destacar o 

processo fluido e mutável das identificações, conforme apresentado na seção anterior. As 

representações humorísticas podem ser ressignificadas, ou em casos extremos, inutilizadas, à 

medida que a rede de significados do que está relacionado a comicidade de um povo também 

se modifique (PROPP, 1992). 
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3. O JOGO DAS MEDIAÇÕES: QUANDO AS IDENTIDADES E AS TECNOLOGIAS 

COMUNICATIVAS SE ENCONTRAM  

 

Dando continuidade à discussão teórica que alicerça nossa investigação, este capítulo é 

dedicado à convergência entre as identidades e os processos comunicativos presentes no 

cotidiano sociocultural das sociedades. De modo a introduzir a temática, apresenta-se um breve 

panorama de teorizações sobre a relação entre os âmbitos da produção e recepção no campo da 

comunicação, percorrendo os caminhos que avançaram na noção de um receptor ativo até a 

constituição da perspectiva teórica das mediações de Martín-Barbero (1997). A discussão se 

fundamenta nessa perspectiva para delinear a convergência entre as identidades e tecnologias 

comunicativas no cotidiano popular urbano, onde os usos que moradores de uma cidade fazem 

da oferta midiática à sua disposição são observados como fator de relevância no 

estabelecimento dos laços de pertencimento ao espaço que habitam. 

A segunda parte do capítulo aborda a internet e seus sites de redes sociais, tecnologia 

comunicativa a partir da qual investigamos nosso objeto de pesquisa. O interesse não é ater-se 

à suas configurações tecnológicas, mas sim aprofundar em seus aspectos ligados às estruturas 

socioculturais do cotidiano off-line, com destaque para as identidades culturais de seus usuários 

e como estas se manifestam no meio on-line. Aponta-se, por fim, as dinâmicas entre os âmbitos 

da produção e recepção, com foco na criação e consumo de conteúdos humorísticos na internet. 

 

3.1. Dos meios ao receptor ativo: a comunicação a partir das mediações 

 

A relação entre os meios de comunicação e a figura do receptor é uma questão 

pesquisada, ao longo de décadas, por diferentes correntes teóricas do campo da comunicação. 

No contexto do início do século XX, um contexto marcado por profundas transformações no 

campo comunicacional, pautadas pela crescente urbanização das cidades e pela consolidação 

dos meios de comunicação de massa, destacam-se duas correntes teóricas que analisaram esta 

relação. De orientação empirista e pragmática, a corrente norte-americana da Mass 

Communication Research19, voltava-se para o entendimento dos efeitos e funções dos meios de 

                                                
19 Os estudos conhecidos como Mass Communication Research têm sua origem nos Estados Unidos dos anos 30, 

em um contexto histórico onde foi atribuída a comunicação um papel estratégico para a otimização de resultados 

de ações político-governamentais e grupos econômicos. Essas pesquisas estavam “voltadas para o comportamento 

das audiências e para o aperfeiçoamento das técnicas de intervenção e persuasão” (FRANÇA, 2002, p. 54). Temer 

(2009) e Araújo (2002) apontam como marco inicial da Mass Communication Research a publicação da obra do 

cientista político norte-americano Harold Laswell, Técnicas de Propaganda em um Mundo em Guerra (publicado 

em 1927), estudo voltado à análise do impacto da propaganda no contexto de uma guerra e o papel da mídia na 

sociedade de massa. Uma das principais contribuições de Laswell para essa corrente teórica é a tentativa de 

formalizar o processo comunicativo a partir de uma fórmula de comunicação simplificada e linear, com papéis 
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comunicação de massa na sociedade; enquanto que a Teoria Crítica de Frankfurt20 apresentava 

um projeto de reflexão política e filosófica acerca da transformação da cultura em mercadoria 

através do sistema capitalista de produção. 

De acordo com Ferreira (2002), as duas correntes teóricas, notavelmente antagônicas, 

convergem em suas análises sobre a relação entre os meios de comunicação e seus receptores 

ao pressuporem, de um lado, a existência de uma sociedade massificada composta por 

indivíduos passivos e vulneráveis a influências externas, e do outro, a presença de poderosos 

meios de comunicação de massa capazes de moldar ao seu modo estes indivíduos. “Logo, estes 

indivíduos estão sempre subjugados às ações externas, em especial dos mass media: seja como 

pensar, no que pensar, o que não pensar ou sobre o que silenciar” (FERREIRA, 2002, p. 115). 

 O culturalista britânico Raymond Williams foi um dos primeiros autores de destaque a 

contestar essa pressuposição sobre a passividade do receptor em sua relação com os meios de 

comunicação. Em sua obra Cultura e Sociedade, lançada originalmente em 1958, Williams 

(2011) define comunicação como o processo de transmissão e recepção de ideias e valores 

essenciais para a constituição da sociedade: 

[...] muito daquilo que chamamos de comunicação é, necessariamente, nada mais que 

transmissão: ou seja, o envio de alguma coisa em uma única direção. A recepção e a 

resposta, que completam a comunicação dependem de outros fatores além das técnicas 

(WILLIAMS, 2011, p. 327). 

 

 Williams (2011) é pontual em sua crítica à forma ao qual os estudos hegemônicos do 

campo da comunicação do começo do século XX analisavam superficialmente o âmbito da 

recepção, definindo o público dos meios de comunicação como uma massa de indivíduos 

facilmente manipulável. Para o autor, “a concepção de pessoas como massas surge não da 

inabilidade de conhecê-las, mas sim de uma interpretação delas de acordo com uma fórmula” 

(WILLIAMS, 2011, p. 339). Assim, ele destaca como a Mass Communication Research e a 

                                                
pré-definidos entre o emissor e o receptor de uma mensagem. A fórmula de Laswell consiste na resposta das 

seguintes perguntas: “Quem? Diz o quê? Em que canal? Para quem? Com que efeito?”  
20 Fundada em 1923 na cidade alemã de Frankfurt, a escola tem como pioneiros os cientistas sociais Theodor 

Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Aos dois primeiros, segundo Rüdiger (2002), 

atribui-se a criação do conceito central dessa corrente teórica: o conceito de indústria cultural, apresentado pela 

primeira vez na obra A Indústria Cultural – Iluminismo como mistificação das massas (2002). A indústria cultural 
referenciada por Adorno e Horkheimer é essencialmente constituída pelo uso ideológico dos meios de 

comunicação de massa (cinema, rádio, publicidade, televisão etc), baseado em uma prática social “através da qual 

a produção cultural e intelectual passa a ser orientada em função de sua possibilidade de consumo no mercado” 

(RÜDIGER, 2002, p. 138). Na visão frankfurtiana, o aparato da indústria cultural aproveita-se da passividade do 

indivíduo da sociedade de massa para manipulá-lo a aderir aos valores da ideologia de consumo capitalista, 

propagada através dos meios de comunicação de massa. Este indivíduo seria então moldado na relação produto-

consumidor, de modo que “as características da indústria cultural e, por conseguinte, de seus produtos, são 

transportados para as características dos indivíduos” (FERREIRA, 2002, p. 111). 
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Teoria Crítica negligenciam os processos de recepção, partindo essencialmente de uma 

“preocupação arrogante com a transmissão, que se baseia na premissa de que respostas comuns 

foram encontradas e precisam apenas ser aplicadas” (WILLIAMS, 2011, p. 339). 

 Junto de Hoggart e E. P. Thompson, outros autores da corrente teórica conhecida como 

Estudos Culturais Britânicos21, Williams (2011) veio a observar a presença de um receptor 

ativo em suas diferentes maneiras de dar sentido à uma mensagem, afirmando que “a 

comunicação não é apenas transmissão; ela é também recepção e resposta” (WILLIAMS, 2011, 

p. 337). Divergindo da concepção de um espectador facilmente manipulado pelos meios de 

comunicação de massa, a visão de Williams (2011) contribuiu para uma valorização da 

atividade humana que direciona os estudos do campo da comunicação à uma perspectiva de 

análise mais aprofundada no âmbito da recepção. 

 Corroborando com as discussões de Williams (2011) e dos demais autores dos Estudos 

Culturais Britânicos da década de 1950, os debates do campo da comunicação na América 

Latina da década de 1970 adiante trouxeram também um direcionamento para o 

aprofundamento no âmbito da recepção, considerando-se as particularidades do contexto 

sociocultural da região. Jesús Martín-Barbero, um dos autores expoentes dos Estudos Culturais 

Latino-Americanos, assim como observa Williams (2011), parte do princípio de que esse 

âmbito necessita ser analisado a partir de outras variáveis: 

 [...] a recepção não é somente uma etapa no interior do processo de comunicação, um 

momento separável, em termos de disciplina, de metodologia, mas uma espécie de um 

outro lugar, o de rever e repensar o processo inteiro da comunicação. Isto significa 
uma pesquisa de recepção que leve à explosão do modelo mecânico, que, apesar da 

era eletrônica, continua sendo o modelo hegemônico dos estudos de comunicação 

(MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 40). 

 

Por “modelo mecânico”, Martín-Barbero (2002) refere-se às concepções de 

comunicação também contestadas por Williams (2011), que consideram que o receptor de uma 

mensagem “é vítima, um ser manipulado, condenado ao que se quer fazer com ele” (MARTÍN-

BARBERO, 2002, p. 40). O autor ressalta que estas concepções trouxeram uma desordem 

                                                
21 Formalizados no ano de 1964 em torno da implantação do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos (CCCS, 

em inglês) ligado à Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Com uma orientação essencialmente voltada à 

New Left, os Estudos Culturais Britânicos incluem diversos teóricos interessados na investigação das 

transformações ocorridas nos valores tradicionais da cultura operária da Inglaterra, sob uma perspectiva de ideia 

de cultura não ligada estritamente às relações econômicas, mas também influenciada pelas relações políticas e 

sociais. Três livros escritos no final dos anos 50 são considerados como fundadores dos Estudos Culturais: The 

Uses of Literacy, de Richard Hoggart, 1957; The Making of The English Working-class, de E. P. Thompson, 1963; 

e Culture and Society 1958, de Raymond Williams, 1963.  
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epistemológica para o campo da comunicação ao estabelecer uma relação direta de influência 

entre a intenção de um emissor com o modo como o receptor de sua mensagem irá processá-la:  

Ele leva a uma confusão epistemológica muito grave. Estaríamos confundindo, 

permanentemente, a significação da mensagem com o sentido do processo e o das 

práticas de comunicação, como também reduzindo o sentido destas práticas na vida 

das pessoas ao significado que veicula a mensagem (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 

39). 

 

Em Dos Meios às Mediações, Martín-Barbero (1997) propõe um modelo de 

comunicação alternativo ao “modelo mecânico” que valoriza o âmbito da recepção como um 

processo-chave da comunicação. Para isso, o autor parte inicialmente de uma aproximação 

epistemológica dos conceitos de comunicação e cultura, compreendendo os processos 

comunicativos que ocorrem em dado contexto como formas de práticas socioculturais. Ele 

coloca em destaque a natureza comunicativa da cultura, ressaltando “seu caráter de processo 

produtor de significações [...], 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). 

 Ao fazer essa aproximação entre os conceitos de cultura e comunicação, segundo Jacks 

(1999), Martín-Barbero “subsume o conceito de cultura, colocando-a como mediadora de todos 

os processos de recepção, apropriação, re-apropriação, significação, produção de sentido, etc” 

(JACKS, 1999, p. 61). Desse modo, a análise do contexto sociocultural passa a ser central para 

a compreensão do processo comunicacional, sendo necessário, na perspectiva do autor, 

“deslocarmos o espaço de interesse dos meios para o lugar onde é produzido o seu sentido” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 269). Em outras palavras, é o espaço onde os significados são 

produzidos e ganham concretude no cotidiano de cada indivíduo. 

 Nesse sentido, Martín-Barbero (1997) ressalta a necessidade de se desenvolver uma 

investigação sobre a comunicação/cultura partindo-se da cultura popular no cotidiano, “que nos 

permita uma compreensão dos diferentes modos de apropriação cultural, dos diferentes usos 

sociais da comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 289-290). Estes usos sociais da 

comunicação, na visão do autor, estariam intrinsicamente relacionados às matrizes culturais dos 

receptores, ao passo que o receptor atua ativamente no processo comunicativo reelaborando e 

ressignificando o conteúdo de uma mensagem, de acordo com a experiência cultural construída 

ao decorrer de sua vida.   

Martín-Barbero (1997, 2002) apresenta um modelo de comunicação alternativo à 

perspectiva de comunicação linear, que supõe a presença de um receptor passivo e vulnerável 

a manipulações, entretanto, não desconsidera o vínculo entre os âmbitos da emissão/recepção 
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ou estabelece a figura de um receptor que produz sentidos de forma totalmente independente. 

O autor propõe, por fim, um modelo de investigação que não analisa as lógicas do âmbito da 

emissão e do âmbito da recepção de modo isolado para em seguida estabelecer suas 

imbricações, mas sim explora uma perspectiva que une os dois âmbitos, a partir da análise do 

espaço denominado de “mediação”, “isto é, dos lugares ao quais provêm as construções que 

delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural” (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p. 292). 

Jacks (1999) explica o Modelo das Mediações de Martín-Barbero (1997) ressaltando 

que o espaço das mediações vem a ser ocupado pelas estruturas de elementos culturais que 

atuam na percepção da realidade em que o receptor se encontra inserido, produzindo e 

reproduzindo os significados sociais, de modo que pode ser “o ‘espaço’ que possibilita 

compreender as interações entre a produção e a recepção” (JACKS, 1999, p. 48-49).  

Também discutindo sobre a perspectiva das mediações de Martín-Barbero (1997), Sousa 

(2002) observa que a proposta consegue superar a noção de um determinismo entre emissor e 

receptor, na medida em que as mediações se configuram como um momento especial de 

negociação de sentidos entre os dois âmbitos, onde um não se sobrepuja ao outro de maneira 

previsível:  

A noção, tantas vezes utilizada, de mediação é fundamental, já que não retoma o lugar 
positivista do líder grupal ou de opinião, nem se circunscreve a identificar a existência 

da mediação: procura qualificá-la no receptor, no emissor, no processo grupal, social 

etc. Essa estratégia, se de um lado não elimina o lugar e o espaço do emissor, portanto 

não nega nem o inocenta, faz o mesmo com relação ao receptor, que é buscado em 

seu contexto, mesmo na diferença do lugar social assimétrico que vem a ocupar 

perante o emissor (SOUSA, 2002, p. 36). 

 

Em síntese, o modelo das mediações de Martín-Barbero (1997, 2002) contribui com a 

superação do modelo linear de comunicação ao trazer uma compreensão de análise da relação 

entre os meios de comunicação e a figura do receptor, apontando para a complexidade do campo 

comunicacional. Nessa perspectiva, leva-se em consideração as particularidades de cada 

contexto sociocultural e a presença de um receptor ativo capaz de produzir sentidos a partir de 

sua própria experiência cultural.  

A perspectiva de Martín-Barbero (1997, 2002) nos apresenta um caminho frutífero de 

análise para o objeto de estudo desta pesquisa, ao qual a construção de sentidos cômicos do 

perfil do Instagram Goiânia Mil Grau perpassa pela referência a um contexto local e sua rede 

de significados, fator que exige do receptor um acionamento de suas matrizes culturais para a 

compreensão e ressignificação de elementos específicos deste contexto. Deve-se atentar, 

todavia, que a aproximação entre cultura e comunicação proposta pelo modelo das mediações 
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de Martín-Barbero (1997, 2002) é suscetível a mutações, à medida que as dinâmicas 

socioculturais dos cenários analisados podem variar de caso a caso. 

 

3.1.1 Identidades e tecnicidades entram em cena 

 

Estruturada nos processos de globalização que se expandiram no início do século XX 

aos dias atuais, a progressiva presença das mídias no cotidiano de contextos locais, como o que 

se insere o Goiânia Mil Grau torna necessária, conforme Martín-Barbero (2006), refletirmos 

sobre a “conversão da comunicação no mais eficaz motor do deslanche e inserção das culturas 

– étnicas, nacionais ou locais – no espaço/tempo do mercado e suas tecnologias” (MARTÍN-

BARBERO, 2006, p. 53). Dentro deste contexto, urge analisar algumas mediações que 

atravessam pelas relações entre indivíduos e os locais que habitam, tendo as mídias como 

espaço de negociação de sentidos. 

Um aspecto fundamental a se observar na inserção das relações entre indivíduos e 

âmbitos locais na dinâmica de um mundo globalizado diz respeito aos processos de construção 

identitária atualmente configurados, em parte, nos usos que os indivíduos fazem da oferta 

midiática à sua disposição para consumo e ressignificação. Martín-Barbero (2006) nos auxilia 

a compreender este processo, ao ponto que o autor observa que a globalização tende a acelerar 

os processos de desenraizamento das identidades culturais e suas inscrições nas lógicas dos 

fluxos informativos: 

Até pouco tempo, falar da identidade era falar de raízes, isto é, de costumes e 

território, de tempo longo e de memória simbolicamente densa. Disso e somente disso 

estava feita a identidade. Mas falar de identidade hoje implica também – se não 

quisermos condená-la ao limbo de uma tradição desconectada das mutações, 

perceptivas e expressivas do presente – falar de migrações e mobilidades, de redes e 

de fluxos, de instantaneidade e fluidez (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 61). 

 

Martín-Barbero (2006, 2009) destaca uma primeira transformação em curso no lugar 

das culturas locais na globalização: a revitalização das identidades. O autor argumenta que a 

inscrição das identidades nos fluxos econômicos e informacionais que circulam à nível global 

está resultando em um “revival identitário” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 54), onde as 

identidades culturais são alçadas ao protagonismo na comercialização das diferenças étnicas, 

nacionais e locais; ao mesmo tempo em que “estão reconfigurando a força e o sentido dos laços 

sociais, e as possibilidades de convivência no nacional e ainda no local”.  

O “revival identitário” explicitado pelo autor nos direciona a um dos aspectos do 

posicionamento do presente objeto de investigação nas dinâmicas da globalização, conforme as 

diferenças identitárias presentes no contexto sociocultural goianiense são exploradas pelos 
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produtores do Goiânia Mil Grau na forma de representações humorísticas. Estas inserem, 

consequentemente, as identidades locais deste contexto nos fluxos virtuais de informação no 

formato de um conteúdo cômico que pode ser acessado em diversos locais do mundo por 

dispositivos eletrônicos com acesso à internet. 

O desenvolvimento e expansão da internet, das tecnologias móveis e outras 

possibilidades de experimentação de consumo em múltiplas telas e ambientes, como elucida 

Girardi Júnior (2018), são alguns dos fatores que levaram Martín-Barbero (2006, 2009) a 

refletir sobre uma segunda transformação cultural na globalização: a revolução das 

tecnicidades. Esta não se resume a uma mudança apenas instrumental, ligada ao volume de 

inovações tecnológicas, mas também remete à novos modos de percepção cognitiva do 

indivíduo sob as fronteiras do real e virtual, razão e imaginação, de forma que a internet e 

aplicativos para smartphone, por exemplo, passam a ampliar e acentuar os espaços/tempos em 

que a comunicação pode “espessar-se, condensar-se e converter-se em estrutural” (MARTÍN-

BARBERO, 2006, p. 54). 

Por fim, Martín-Barbero (2009) considera as duas transformações como mediações 

fundamentais do atual cenário comunicacional – de identidade e tecnicidade – e ressalta que 

estas estão se movendo em direção à convergência. Ele exemplifica seu apontamento 

observando a quantidade de adolescentes que inventam personagens para si mesmos em jogos 

on-line (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 14). Isso também pode expandir para um olhar sobre 

os milhões de usuários da internet que criam perfis pessoais em sites de redes sociais, onde 

compartilham conteúdos que indicam aspectos de seus gostos pessoais, costumes e crenças. 

Nesta aproximação entre as mediações, a percepção do indivíduo em um “ambiente on-line” 

ultrapassa as fronteiras do real e do virtual, de modo que os usos e ressignificações do que 

consome através da tecnologia também fazem parte de sua vida cotidiana.  

A convergência aqui desenhada suscita questionamentos sobre a relação entre o perfil 

do Instagram Goiânia Mil Grau e seus seguidores, na busca pela compreensão das 

identificações destes indivíduos com um conteúdo humorístico on-line, que faz referência à 

elementos cotidianos da rede de significados de um contexto sociocultural específico. A seguir, 

a discussão será delineada para o cotidiano dos meios urbanos, entendido nesta investigação 

como o âmbito primário de produção de sentidos ao qual o objeto de pesquisa se insere. 
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3.1.2 Sentidos de pertencimento no contexto popular urbano 

 

Mais do que um espaço geográfico delimitado por meio de fronteiras, segundo Martín-

Barbero (2004, p. 416), as cidades podem ser compreendidas como lugares de constituição do 

simbólico e de estabelecimento de uma ritualidade própria, onde atores sociais participam da 

produção de uma cultura através de atividades de seleção e reconhecimento. A cidade é, nesse 

sentido, um espaço de produção de sentidos de pertencimento, um ponto a partir do qual pode-

se discutir o processo de construção de sua própria identidade e de seus moradores. Identidades 

que – como visto a partir de Hall (2005, 2014), Cuche (2002), García-Canclini (2008a) e 

Woodward (2014) – não são um fenômeno natural, mas sim uma percepção construída 

simbolicamente e socialmente em um processo contínuo e mutável, sujeito a deslocamentos de 

acordo com o contexto relacional em que se inserem. 

Para Silva (2006), a relação de identificação entre os meios urbanos e seus habitantes 

ultrapassa a concepção de que ser cidadão significa ser de uma cidade. Enquanto espaço de 

permanente construção e expansão de uma rede simbólica própria, a cidade se configura como 

uma das primeiras instâncias de reconhecimento em que um indivíduo pode se posicionar no 

mundo, de modo que sua existência perpassa por um âmbito local: “não se diria exatamente que 

somos cidadãos do mundo: somos cidadãos de uma cidade que habita o mundo” (SILVA, 2006, 

p. 29, tradução nossa)22.  

Não obstante, as cidades contemporâneas não estão isoladas do contexto da 

globalização: são interpeladas por fluxos transnacionais de informação e signos culturais 

estrangeiros, de modo que esta construção identitária se constitui em meio ao constante 

processo de hibridização entre signos locais e globais (GARCÍA-CANCLINI 2008a; SILVA 

2014). Como afirma Brinati e Leal (2010), as identidades no contexto urbano são assim 

formadas pela mescla das particularidades do cotidiano local com elementos culturais 

exteriores, tornando os sentimentos de pertença à cidade menos estáveis e mais provisórios: 

A cidade contemporânea, influenciada pelos efeitos do mundo globalizado, constrói 

suas particularidades locais a partir de uma mescla das demarcações baseadas no 

imaginário e no cotidiano de seus moradores com as experiências das pessoas (ou, 

quando não pessoal e presencialmente, das informações) que vêm de fora, que 

acrescentam elementos exteriores à cultura local. Neste jogo de amálgamas entre 

dentro e fora, interior e exterior, identidade e alteridade, forjam-se os deslocamentos 
que explicitam as transformações identitárias na cidade (BRINATI; LEAL, 2010, p. 

368). 

 

                                                
22 “No se diría com exactitud que somos ciudadanos del mundo: más bien somos ciudadanos de una ciudad que 

habita el mundo” (SILVA, 2006, p. 29). 
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Em meio a esse cenário de mutabilidade das identidades, como os símbolos, imagens e 

demais representações que evocam os significados de pertencer à coletividade de uma cidade 

são estabelecidos no cotidiano de seus moradores? Quais narrativas podem estabelecer o 

sentimento de comunhão em torno de uma coletividade no espaço urbano? A resposta à estas 

questões perpassa pela convergência entre as mediações de tecnicidades e identidades, 

observando como as mídias locais atuam na disseminação de narrativas e representações da 

cidade. A partir de elementos recorrentes nos discursos midiáticos sobre a cidade, projeta-se 

uma “realidade” preferencial de sua identidade. Como indica Martín-Barbero (2006),  

[...] as mídias e as redes eletrônicas estão se constituindo em mediadores da trama de 

imaginários que configura a identidade das cidades e das regiões, do espaço local e 

do bairro, veiculando, assim, a multiplicidade que faz extrapolar os referentes 

tradicionais da identidade (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 69). 

 

Entre os impactos dos processos de urbanização, García-Canclini (2002, 2008b) observa 

um aparente efeito de enfraquecimento do sentimento de identificação e pertencimento às 

cidades, o que parece ser compensado, por outro lado, pela tentativa das redes de comunicação 

em recompor partes distantes de uma cidade. A percepção do autor aprofunda na dimensão da 

tecnicidade instaurada na conversão dos usos das mídias em processo estrutural do cotidiano, 

concluindo que no contexto atual “a caracterização socioespacial da megalópole deve ser 

completada com uma redefinição sociocomunicacional que dê conta do papel rearticulador dos 

meios no desenvolvimento da cidade” (GARCÍA-CANCLINI, 2008b, p. 20). 

Conforme García-Canclini (2008b), mídias locais, como o jornal impresso, o rádio, a 

televisão, e agora também as páginas de conteúdo local na internet, têm papel fundamental na 

formação das identidades no contexto popular urbano, oferecendo certa intensidade de 

experiências sobre como os diversos grupos sociais que compõem a população de uma cidade 

podem imaginar uma coletividade existente entre eles, baseada no sentimento de habitar um 

mesmo território. Podem estabelecer, assim, os possíveis laços de pertencimento entre os 

espaços urbanos e seus habitantes, com os meios de comunicação participando das mediações 

de coletividade. A relação pode ser analisada no processo de produção de sentidos do perfil do 

Instagram Goiânia Mil Grau, enquanto meio de comunicação, por onde acontecimentos do 

cotidiano goianiense se tornam pauta para postagens em que seus seguidores podem tomar 

conhecimento de situações ocorridas em locais presentes em sua rotina ou em locais distantes, 

com os quais estão familiarizados por serem regularmente representados nas mídias locais.  

Explicando esta familiaridade com certos sentidos vinculados à cidade, García- Canclini 

(2008b) observa que o conjunto midiático local tende a reproduzir imagens facilmente 
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identificáveis no imaginário da população, concentrando-se nos saberes convencionais e 

prolongando estereótipos formados historicamente: “os relatos diários mudam, mas as 

estruturas argumentativas que os sustentam, [...] demonstram ‘estabilidade e fixidez’” 

(GARCÍA-CANCLINI, 2002, p. 45). Ao fazer isso, as mídias locais tentam estabelecer 

determinadas representações de fragmentos da realidade urbana e de sua população que tendem 

a se tornar dominantes:  

As rotinas produtivas estabelecidas pela mídia contribuem para a construção de 

representações sociais, pois além de realizarem uma intermediação entre realidades, 

oferecem também uma interpretação sobre determinado fato e/ou acontecimento, 

apesar dos discursos de imparcialidade. Além disso, também efetua a divulgação de 
representações existentes. Ao utilizar uma imagem em detrimento de outra, ao 

privilegiar uma fonte de informação, escolhas vão sendo feitas e é justamente este 

procedimento que irá culminar na apresentação de um fragmento do real (SILVA, 

2005, p. 2). 

 

Como elucida Silva (2005), é desse modo que, as representações da cidade construídas 

e propagadas pelas mídias locais não são parciais, por dependerem da interpretação das pessoas 

responsáveis pela produção de seus conteúdos. Neste ponto, há de se analisar quais fragmentos 

da realidade se sobressaem na produção do conteúdo humorístico do objeto em estudo, 

investigando-se as matrizes culturais de seus produtores a partir de uma perspectiva que 

compreenda as mediações existentes entre os âmbitos da produção e recepção dos estereótipos 

presentes no perfil Goiânia Mil Grau. 

Observada a partir da análise das mediações, a produção de sentidos na recepção destes 

fragmentos da realidade não deve ser entendida como um processo passivo. García- Canclini 

(2002) ressalta que a recepção a estes fragmentos da realidade do dia a dia da cidade propagados 

pelas mídias locais ocorre ativamente, com os habitantes da cidade também acionando as 

imagens capturadas de suas vivências diretas de sua rotina na cidade no momento do consumo 

das imagens do discurso midiático. É necessário observar que o consumo dos produtos da 

cultura popular massiva no cotidiano urbano e seus usos sociais pelos habitantes da cidade não 

acontecem de forma linear, mas em um processo de negociação entre os âmbitos da produção 

e recepção.  

As mediações de coletividade que perpassam pelos usos que os moradores fazem das 

representações da cidade propagadas pelas mídias locais, discutidas aqui, acionam tanto as 

matrizes culturais dos produtores da mensagem quanto as matrizes culturais dos receptores, 

mediando “a leitura dos diferentes grupos, e aos imaginários desde os quais projetam sua 

identidade os homens e as mulheres, os adultos e os jovens” (MARTÍN-BARBERO 2004, p. 

175). São mediações que contribuem para uma ênfase nos laços de pertencimento de um 
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indivíduo à cidade que habita, frente à instabilidade destes laços no contexto da globalização, 

tendo o cotidiano como um possível ponto de identificação com a rede de significados de seu 

contexto sociocultural. 

A produção de sentidos oriunda dessa articulação se vê presente nas discussões do dia 

a dia da população da cidade, em suas percepções da realidade, suas vivências e reflexões. No 

ambiente on-line do perfil Goiânia Mil Grau, esta produção pode ser observada de modo quase 

instantâneo nos espaços disponibilizados para a interação de seus seguidores com os conteúdos 

publicados. Estas possibilidades interativas e demais características basilares dos sites de redes 

sociais são delineadas na próxima seção, onde também buscamos analisar seus entremeios com 

os contextos socioculturais de seus usuários. 

 

3.2 O que há entre as redes sociais on-line e o off-line? 

 

A chamada “revolução digital”, a qual se encontra ligada a popularização da internet 

desde a década de 1990, trouxe novas possibilidades de interação entre pessoas através do 

advento da comunicação mediada por computadores. De acordo com Recuero (2009), os canais 

de comunicação on-line amplificaram a capacidade das pessoas de se conectarem umas com as 

outras e permitiram a criação e a expressão de redes sociais, que são “formas de organização 

social mais flexíveis e adaptáveis” (CASTELLS, 2006, p. 17). As redes sociais não devem ser 

vistas como uma novidade advinda da revolução digital. Para Castells (2006), a novidade está 

no fato de que as redes sociais agora se manifestam através de redes tecnológicas que ampliam 

suas capacidades na direção do caminho evolutivo dos esquemas sociais humanos. Wellman 

(2002) enfatiza que “redes sociais complexas sempre existiram, mas recentes desenvolvimentos 

tecnológicos permitiram sua emergência como uma forma dominante de organização social” 

(WELLMAN, 2002, p. 2, tradução nossa)23.  

As redes sociais, enquanto estruturas sociais, são mais flexíveis em relação a outras ao 

ponto que os elementos que as compõem variam em nível de proximidade e intensidade sem 

desfazerem a estrutura. De acordo com Recuero (2009), estes elementos são: os atores (pessoas, 

instituições ou grupos), que “atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através de interação 

e da constituição de laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 25); e suas conexões, “constituídas 

dos laços sociais, que, por sua vez, são formados da interação social entre os atores” 

(RECUERO, 2009, p. 30). Uma das características que conferem flexibilidade às redes sociais 

                                                
23 “Complex social networks have always existed, but recent technological developments have afforded their 

emergence as a dominant form of social organization” (WELLMAN, 2001, p. 2). 
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é expressa nesses laços sociais, que segundo a autora, podem se configurar como laços fortes 

que expressam intimidade e intencionalidade de manter-se uma conexão, ou como laços fracos, 

ou seja, relações dispersas que não se traduzem em proximidade e intimidade. 

Castells (2006, p. 20) sintetiza que uma rede social “é um sistema de nós interligados”, 

onde os nós representam os atores e sua acumulação de conhecimentos difundidos para outros 

atores através das linhas que os interligam, que por sua vez representam os laços sociais de 

interação entre os atores. A estrutura das redes sociais não é estável e se modifica 

constantemente, “acrescentando ou removendo nós de acordo com as mudanças necessárias dos 

programas que conseguem atingir os objetivos de performance para a rede” (CASTELLS, 2006, 

p. 20). Assim, outro aspecto de flexibilidade de uma rede social está na sua capacidade de se 

expandir ou retrair, conforme a lógica que estabeleceu sua formação de ser modificada e de 

propor alcançar novos objetivos.  

 No contexto da formação das redes sociais e a popularização da internet, destacam-se 

sites como o Facebook, Twitter e Instagram. Boyd e Ellison (2007) definem estes espaços como 

sites de redes sociais, isso é, uma categoria de softwares sociais desenvolvidos especialmente 

para a expressão das redes sociais na internet. Os espaços virtuais permitem: i) a construção de 

um perfil ou página pessoal; ii) a interação de seus usuários através de comentários; iii) e a 

exposição pública dos atores que compõem uma rede social (BOYD; ELLISON, 2007). Como 

explica Santaella (2013), as interfaces das redes sociais são desenvolvidas de modo a encorajar 

a participação de usuários, sendo os usos que os indivíduos fazem dessa interface um fator 

central para o sucesso de um site de rede social.  “As redes são constituídas pelos participantes 

que delas se utilizam, pois, sem estes, elas não poderiam existir” (SANTAELLA, 2013, p. 274).  

 O Instagram, site de rede social criado e lançado em outubro de 2010 pela dupla Kevin 

Systrom e Mike Kriege, permite que seus usuários se comuniquem publicando fotografias e 

vídeos em seus perfis, com os quais outros usuários podem interagir curtindo e adicionando 

comentários. Hoje consolidado como o 6º maior site de rede social do mundo24, em número de 

usuários, o Instagram pode ser acessado gratuitamente por meio de aplicativo móvel de 

smartphone ou por seu website <http://www.instagram.com>, sendo que por meio deste último 

não é possível publicar fotos e vídeos, apenas pesquisar, curtir e comentar em publicações. O 

usuário do Instagram pode optar por manter seu perfil público ou privado, de modo que outros 

usuários precisam solicitar ao proprietário do perfil para acompanhar os conteúdos de um perfil 

privado (HU; MANIKONDA; KAMBHAMPATI, 2014). 

                                                
24 Disponível em: <https://www.goobec.com.br/blog/redes-sociais-dados-estatisticos-2018/>. Acesso em: 18 fev. 

2019. 

http://www.instagram.com/
https://www.goobec.com.br/blog/redes-sociais-dados-estatisticos-2018/
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A criação de um perfil pessoal em um site de rede social como o Instagram marca a 

“presença do ‘eu’ no ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, público” 

(RECUERO, 2009, p. 27). Döring (2002) analisa que esse “eu” representado nos perfis de sites 

de redes sociais está em constante transformação, corroborando com a complexidade do 

processo de identificação (HALL, 2005, 2014; CUCHE, 2002; WOODWARD, 2014), ao qual 

a identidade de um indivíduo é menos fixa e mais mutável, conforme os contextos e 

experiências que vivencia. “A página pessoal está sempre ‘em construção’, pode ser 

regularmente atualizada para refletir as últimas configurações do self” (DÖRING, 2002, on-

line).  

Para Santaella (2013), as relações humanas estabelecidas na interação presencial são 

transportadas para os sites de redes sociais, sendo expressadas por seus usuários por meio de 

textos, imagens e vídeos. “Hoje, milhões de nós pertencem a alguma rede social digital, na qual 

nossas identidades se misturam e interagem eletronicamente, independente do tempo e do local” 

(SANTAELLA, 2013, p. 275). A partir de seus perfis on-line, indivíduos se conectam com os 

perfis de outros indivíduos através de solicitações de amizade, estabelecendo assim conexões 

que podem ou não ser a expressão de redes sociais já existentes fora do âmbito da internet. 

Como ressalta Radfahrer (2018), sites de rede social como o Instagram se configuram em 

mediadores de relações socioculturais, antes realizadas apenas face a face e em intensidades de 

experiências mais restritas em tecnologias precedentes, como aparelhos de telefone, tanto no 

plano da existência individual como na esfera da vida coletiva.  

 

3.2.1 Comunidades virtuais e seus vínculos com o cotidiano off-line  

 

Além de proporcionar que seus usuários se interliguem através da 

formação/manifestação de redes sociais, o ambiente dos sites de redes sociais também 

proporciona uma aproximação em torno de outra estrutura social presente fora da internet: as 

comunidades, que no ambiente on-line são comumente denominadas como comunidades 

virtuais. Castells (2006) descreve essas comunidades como formadas por usuários que se 

conectam por compartilhar interesses em comum: 

São comunidades, porém não são comunidades físicas, e não seguem os mesmos 

modelos de comunicação e interação das comunidades físicas. Porém, não são 
“irreais”, funcionam em outro plano da realidade. São redes sociais interpessoais, em 

sua maioria baseadas em laços fracos, diversificadíssimas e especializadíssimas, 

também capazes de gerar reciprocidade e apoio por intermédio da dinâmica da 

interação sustentada (CASTELLS, 2006, p. 445-446). 
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Rheingold (1995, p. 20) observa que as comunidades virtuais podem se consolidar de 

forma progressiva na internet, a partir do momento em que uma quantidade suficiente de gente 

vai se aglomerando em torno de um interesse em comum, como em uma fanpage do Facebook 

de consumidores de determinada marca de roupas ou um perfil no Instagram que apresenta 

conteúdos para usuários interessados em fotografia.  

Ao analisar a pesquisa de Wellman e Gulia (1999) sobre as comunidades virtuais, 

Recuero (2009) explicita que a força de homogeneidade do interesse em comum compartilhado 

pelos membros da comunidade virtual pode aprofundar as sensações de empatia e solidariedade 

nesses grupos: “quanto mais parecidos e mais interesses em comum tiverem os atores sociais, 

maior a possibilidade de formar grupos coesos com característica de comunidades” 

(RECUERO, 2009, p. 138). Dessa forma, é necessário refletir sobre quais interesses em comum 

compartilham os membros da comunidade virtual que se estabelece em torno do Goiânia Mil 

Grau no Instagram. Para tanto, aprofundaremos nos indícios de uma possível mediação de 

identificação cultural entre seguidores e o perfil. 

Em consonância com a visão de Wellman (2002) de que as redes sociais são 

“glocalizadas” (glocalized networks), na medida em que possuem aspectos globais sem perder 

seus vínculos locais, podemos apontar os usos dos quais fazem os usuários dos sites de redes 

sociais baseados em suas experiências culturais construídas no cotidiano off-line, entre elas, 

suas identificações. O antropólogo Martel (2015) aprofunda este raciocínio ao entender que as 

conversas digitais não são iguais em todos os lugares do mundo. Assim, “se as redes sociais, as 

plataformas, as infraestruturas e os softwares muitas vezes são globais, os conteúdos não o são. 

Persistem fronteiras na internet, em virtude da língua, [...] de um território, da comunidade a 

que se pertence” (MARTEL, 2015, p. 9-10).  

  Nesse sentido, Martel (2015) evidencia o caráter identitário dos sites de redes sociais, 

ao passo que as experiências culturais de seus usuários também delineiam seus interesses em 

consumir determinado conteúdo on-line e suas conexões com outros usuários e comunidades 

virtuais: 

Essa identidade reúne e congrega; pode ser fonte de enriquecimento. [...] É uma 

dimensão “gregária” muito importante, no sentido de que os indivíduos se reúnem em 

grupo para formar essa comunidade, porque têm desejos, gostos, comportamentos 

semelhantes. A internet torna-se assim uma federação de identidades, culturas ou 

nichos (MARTEL, 2015, p. 432). 

 

Com base em Wellman (2002) e Martel (2015), entende-se que as características globais 

da internet não implicam na dissolução das identidades culturais de seus usuários e numa 

dissociação entre suas experiências do âmbito on-line e âmbito off-line. Comunidades virtuais 
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de interesses comuns, fundamentados no contexto de uma cidade, ou bairro estão presentes nos 

mesmos sites de redes sociais que hospedam grupos de fãs de uma série televisiva transmitida 

globalmente ou de uma marca transnacional de roupas.  

Os apontamentos sobre os vínculos das redes sociais e comunidades virtuais com o 

cotidiano off-line de seus usuários, feitos nesta seção, ressaltam o que Martín-Barbero (1997) 

explicita sobre o espaço central do contexto sociocultural nas mediações. Percebe-se essa 

relação devido ao fato dos diversos usos que as pessoas fazem dos sites de redes sociais serem 

também motivados por suas experiências, gostos e identificações formadas em torno elementos 

de suas culturas locais. Nessas circunstâncias, as fronteiras entre o que se considera como 

pertencente ao âmbito de experiências on-line ou off-line vem progressivamente se 

embaralhando. Como aponta Hine (2015, p. 8, tradução nossa)25, os usos dos sites de redes 

sociais se tornaram parte da vida cotidiana das pessoas, “um meio natural de ser e fazer, 

socializar, [...] ao invés de uma atividade marcada de ‘acesso’ à Internet”.        

 Em relação à convergência das duas mediações apontadas por Martín-Barbero (2006, 

2009) como fundamentais no atual quadro comunicacional, de identidades e de tecnicidades, 

comunidades como a estabelecida nos perfis/páginas do Goiânia Mil Grau expressam esse 

encontro. Em outras palavras, um agrupamento de usuários de um software social em torno de 

conteúdos on-line que fazem referência à elementos locais/regionais, presentes no contexto 

sociocultural que vivenciam. 

 

3.2.2 Reconfigurações na produção/recepção do humor on-line 

 

A presença de um receptor capaz de produzir e ressignificar sentidos a partir de sua 

experiência cultural, uma das perspectivas centrais dos estudos culturais latino-americanos 

sobre a comunicação (MARTÍN-BARBERO, 1997; SOUSA, 2002; JACKS, 1999; GARCÍA-

CANCLINI, 2002), tem se amplificado no contexto do ambiente digital da internet e seus sites 

de redes sociais. Observa-se, neste ambiente digital, uma intensa transição de atores sociais 

entre os polos da comunicação, onde as noções de emissor e receptor transitam de um lado ao 

outro entre os usuários da internet. Como analisa Lévy (2010, p. 113), “cada novo nó na rede 

de redes em expansão constante pode tornar-se produtor ou emissor de novas informações, 

imprevisíveis, e reorganizar uma parte da conectividade por sua própria conta”. 

                                                
25 “It can be difficult to find people talking about the Internet, as such, in everyday settings because it has become 

a part of everyday life, a taken-for-granted means of being and doing, socializing, shopping, and passing time, 

rather than a marked activity of ‘going’ on to the Internet” (HINE, 2015, p. 8). 
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Conforme Jenkins (2009), a transitividade entre as figuras de receptor e de emissor pode 

ser explicitada a partir da concepção de uma cultura participativa, contrastante com as 

teorizações do campo comunicacional que pressupõem a passividade do público perante o 

consumo dos meios de comunicação. Jenkins (2009, p. 53) observa que “o público, que ganhou 

poder com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre os velhos e os 

novos meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da cultura”. Estes 

indivíduos conectados socialmente, encontram no ambiente digital “um veículo para ações 

coletivas – soluções de problemas, deliberação pública e criatividade alternativa” (JENKINS, 

2009, p. 236). Dessa forma, tais usuários do mundo virtual aproveitam possibilidades 

promissoras de atuar efetivamente na construção de conhecimentos, produção de conteúdos de 

entretenimento e organização de movimentos sociais. 

 Usufruindo destas potencialidades do ambiente digital, muitos usuários da internet se 

tornam produtores de seus próprios conteúdos humorísticos e os disponibilizam para o consumo 

de outros usuários em blogs, perfis e páginas hospedadas nos sites de redes sociais. Estes 

conteúdos são produzidos em meio ao intenso fluxo de recursos imagéticos, sonoros e 

audiovisuais disponíveis para acesso em diversas localidades do mundo. Refletindo sobre as 

configurações do humor brasileiro na internet, Soares (2014, p. 3) ressalta que o gênero adquire 

características específicas da produção cultural no meio on-line: “o ciberespaço trouxe novas 

maneiras de se fazer humor, buscando referenciais de uma cibercultura alimentada 

incessantemente por um volume inesgotável de informações”. 

Entre as características apontadas por Soares (2014), uma grande quantidade de 

conteúdos humorísticos da internet é produzida através do processo criativo de remixagem, “um 

conjunto de práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, cut-up de informação 

a partir de tecnologias digitais” (LEMOS, 2005, p. 01). Feita a partir de softwares de edição de 

imagem e de vídeo como Adobe Photoshop26 e Adobe Premiere27, diversos blogs, sites e perfis 

em redes sociais disseminam conteúdos humorísticos produzidos da remixagem de outros 

conteúdos visuais, textuais e audiovisuais, combinados de modo que podem ser ressignificados 

para inúmeros contextos. 

A partir dessa grande oferta de recursos criativos, milhares de usuários dos sites de redes 

sociais produzem conteúdos de temas diversos que são curtidos, comentados e compartilhados 

                                                
26 Software de edição de imagens desenvolvido pela companhia Adobe Systems, disponível para os sistemas 

operacionais Microsoft Windows e Mac OS X. 
27 Software de edição de vídeos desenvolvido pela companhia Adobe Systems, disponível para os sistemas 

operacionais Microsoft Windows e Mac OS X. 
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em redes de amigos, grupos e fanpages de forma viral. Fontanella (2009) aponta que os 

conteúdos humorísticos produzidos por esses usuários possuem um aspecto de valorização 

irônica do fluxo de informação midiático, considerado descartável e excessivo pelos meios de 

comunicação tradicionais. Cenas de filmes antigos, programas de TV e trechos de músicas são 

então ressignificados para novos sentidos cômicos e podem ser replicados rapidamente nos sites 

de redes sociais como memes (BLACKMORE, 2000). Nesse contexto, “as novas tecnologias 

de informação e comunicação alteram os processos de comunicação, de produção, de criação e 

de circulação de bens e serviços nesse início de século XXI trazendo uma nova configuração 

cultural” (LEMOS, 2005, p. 01).  

A Figura 1 apresenta um exemplo de postagem do perfil do Instagram Goiânia Mil 

Grau elaborada no processo de remixagem de um produto midiático, a partir da combinação 

entre o logotipo e cenário do programa de TV De Férias com o Ex (MTV, 2019), transmitido 

nacionalmente, com fotos de figuras públicas relacionadas ao estado de Goiás. Dessa maneira, 

apresenta-se um novo conteúdo produzido a partir de recorte e colagem de imagens 

selecionadas de fontes distintas, ressignificadas para sentidos cômicos que interseccionam a 

rede de sentidos do contexto sociocultural goiano e um produto da cultura midiática. 

 

Figura 1 - postagem do perfil do Instagram Goiânia Mil Grau elaborada no processo de 

remixagem 

 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3mmzgyglc9/>. Acesso em: 31 out. 2019. 

 

Soares (2014) aponta outra característica marcante dos conteúdos humorísticos 

produzidos para a internet, a qual encontra-se nas diversas possibilidades de interação entre 
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produtores de conteúdo publicados e os usuários que os consomem. Não obstante, o próprio 

público de blogs, sites e perfis de humor colaboram produzindo conteúdos e enviando-os para 

que sejam possivelmente publicados nestes espaços. A postagem do perfil Goiânia Mil Grau 

representada na Figura 2 evidencia este aspecto colaborativo do humor on-line: um de seus 

seguidores gravou em vídeo de uma situação inusitada, ocorrida no cotidiano de Goiânia 

durante uma enchente, onde um homem é flagrado na rua com uma prancha de surfe em meio 

a correnteza. O vídeo foi enviado para os produtores do perfil, publicado em seu feed28 de 

notícias e devidamente creditado à seguidora na legenda da postagem. 

 

Figura 2 - postagem de vídeo enviado por seguidor do perfil do Instagram Goiânia Mil Grau 

 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BvClLsogF7x/>. Acesso em: 31 out. 2019. 

 

A internet oferece aos seus usuários um espaço interativo onde podem participar 

ativamente da construção e disseminação de informações, interatividade que outros meios de 

comunicação, como a televisão e o rádio não oferecem nesta mesma intensidade. Desse modo, 

a capacidade interativa da internet é ressaltada como uma das características intrínsecas da 

                                                
28 Zona da plataforma dos sites de redes sociais, onde seu usuário pode acompanhar as publicações de amigos, 

páginas que curte, grupos dos quais participa, anúncios, eventos, entre outros. 
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tecnicidade do meio digital, configurando-se, na visão de Fragoso (2001, p. 1), em “um dos 

elementos principais, senão, o mais importante, da redefinição das formas e processos 

psicológicos, cognitivos e culturais decorrente da digitalização da comunicação”. Cogo e 

Brignol (2011) lembram-nos que a interatividade não é uma característica exclusiva da internet, 

mas que é nela onde a interatividade ganha força como prática efetiva nos usos midiáticos:  

Mesmo sendo, em grande parte das situações, limitada por um número finito e pré-

definido de opções, podemos falar de interatividade maior no ciberespaço pela 
possibilidade mais concreta de aproximação entre as lógicas da produção e as do 

reconhecimento ou recepção (COGO; BRIGNOL, 2011, p. 85). 

 

 A capacidade interativa da internet repercute mesmo entre seus usuários menos 

engajados em participar ativamente da construção e disseminação de informações, sobretudo 

em seus modos de leitura no âmbito da recepção. Como observa Natansohn (2007), este efeito 

se deve pela interatividade digital instigar que o receptor construa seu próprio percurso de 

leitura a partir de uma vasta oferta textual e audiovisual, que pode ainda redirecionar o usuário 

da internet a outros conteúdos através de hiperlinks29. A interatividade digital instiga ainda o 

receptor a ir além de uma atividade mental básica de produção de sentido, proporcionando que 

ele possa transformar essa produção em um fazer concreto que deixe rastros tangíveis, como 

publicar um comentário em uma postagem presente em um site de rede social: 

Se para os estudos culturais a recepção é uma produção (de sentido), na web essa 

produção vai além da pura atividade interna: adquire uma materialidade diferencial, 
seja porque há um registro material da leitura ou, porque além de receptor, o sujeito 

pode alimentar o circuito comunicacional através de um fazer concreto (enviar 

mensagens, propor pautas, comentar notícias, ser fonte de notícia, etc.) 

(NATANSOHN, 2007, p. 12). 

 

 Os usuários da internet podem, assim, responder aos conteúdos humorísticos que 

consomem, expondo sua produção de sentido na própria interface do meio digital. No 

Instagram, site de rede social em que se encontra o perfil do Goiânia Mil Grau, essa 

possibilidade se concretiza na zona de sua interface destinada especificamente para que seus 

usuários registrem comentários sobre uma publicação. Retomando a postagem da Figura 2, 

vários seguidores do perfil comentaram sobre a situação inusitada no cotidiano goianiense 

(Figura 3), adicionando mais sentidos cômicos relacionados à rede de significados do contexto 

local (césio 137, ausência de mar em Goiânia), além de registrar suas risadas em expressões 

como “hahaha” e “kkkkkk”. Alguns usuários também mencionaram o nome de amigos para que 

estes também pudessem ver a publicação. 

                                                
29 Denomina-se como “hiperlink” uma categoria de links que direcionam o usuário da internet de uma página da 

web ou arquivo para outro(a)  (CASTELLS, 2006). 
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Figura 3 - amostra dos comentários publicados pelos seguidores do perfil do Instagram 

Goiânia Mil Grau 

 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BvClLsogF7x/>. Acesso em: 31 out. 2019. 

 

Dada a presença de um usuário possibilitado a construir seu próprio percurso de leitura 

e a interagir com os conteúdos que consome na internet, há de se refletir sobre a diferenciação 

entre os papéis de emissor e receptor, bem como a própria denominação ao qual se dá a figura 

deste último. Cogo e Brignol (2011, p. 88) fazem esse questionamento: “Como denominar um 

sujeito que, a um só tempo, acessa um portal de notícias, cria uma mensagem em um fórum de 

discussão, envia um e-mail para um amigo e lê uma mensagem postada em um site de 

relacionamentos?”. 

Diante das diversas possibilidades com as quais os atores presentes na internet podem 

interagir entre si e com os conteúdos que consomem on-line, Primo (2005) é outro autor a 

também questionar a utilização do termo “usuário”. Segundo Primo (2005, p. 2), o termo 

subentende que estes indivíduos se encontram vulneráveis à uma figura hierarquicamente 

superior, “que coloca um pacote a sua disposição para uso (segundo as regras que determina)”. 

O autor então parte da própria concepção de interatividade para propor a adoção do termo 

“interagente”, como representativo deste sujeito ativo e participante, que atua como conhecedor 

e produtor colaborativo de informações nos diversos espaços da internet. 

Voltando nosso olhar para o presente objeto de pesquisa, é preciso nomear os atores 

envolvidos nas relações de produção e recepção do conteúdo humorístico apresentado. 

Entendemos que o termo interagente é o mais próximo de representar os seguidores do Goiânia 
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Mil Grau que participam ativamente da comunidade virtual estabelecida pelo perfil, 

aproveitando as possibilidades interativas disponibilizadas pelo Instagram. Estes seguidores, 

aos quais referenciamos como interagentes da comunidade virtual, transpassam as noções de 

um receptor que produz sentidos sem expressá-los em um fazer concreto: comentam suas 

percepções sobre o conteúdo humorístico consumido, compartilha-os com amigos de sua rede 

social, ou produzem e enviam conteúdos próprios para serem publicados pelo perfil.   

Cabe enfatizar, pelo já discutido até aqui sobre a produção e recepção de conteúdos 

humorísticos no espaço da internet, os variáveis níveis de engajamento entre os atores em 

transitar nos dois âmbitos do processo comunicacional, distinguindo os interagentes da 

comunidade virtual dos demais seguidores que não participam, interagem ou opinam no 

conteúdo do Goiânia Mil Grau. Nesse horizonte, Bonilla e Pretto (2011) diferenciam os 

interagentes dos “interagidos”, usuários da internet que aparentam ser mais “agidos” pelo 

sistema do que “agentes” no sistema. Estes interagidos, segundo os autores, utilizam “de uma 

forma muito rudimentar os dispositivos e as redes eletrônicas e não sabem tirar o proveito de 

todos os benefícios culturais, sociais e econômicos que eles oferecem” (BONILLA; PRETTO, 

2011, p. 16). A parcela dos seguidores do perfil do Instagram Goiânia Mil Grau que não se 

enquadra no papel de interagentes serão assim identificados como interagidos e não 

contemplam o foco da presente investigação. Todavia, deve-se evitar aqui possíveis conclusões 

de que estes não produzem sentidos a partir do conteúdo do perfil, entendendo que eles apenas 

não deixam rastros tangíveis de interação para serem localizados. 

 Entre remixes, conteúdos colaborativos e outras possibilidades de um interagente 

alimentar o fluxo comunicacional dos diversos espaços da internet, potencializa-se o humor 

enquanto meio de socialização e o riso coletivo se vê presente nas interações manifestadas a 

partir de conteúdos cômicos como o do nosso objeto de investigação. Aqueles indivíduos que 

anseiam em produzir seus próprios conteúdos humorísticos encontram em sites de rede social 

como o Instagram a possibilidade de compartilhar suas produções; outros aproveitam as 

interfaces interativas da rede social e registram suas percepções sobre um conteúdo humorístico 

em sua zona destinada a comentários. A redução das distâncias entre emissor e receptor no 

humor on-line, enfim, decorre da (re)configuração comunicacional em que se encontra a 

internet. Não se defende aqui, entretanto, que as mediações entre os âmbitos da produção e 

recepção são anuladas no contexto digital: procura-se demonstrar como estes “em muitas 

situações, se aproximam e se rearranjam” (COGO; BRIGNOL, 2011, p. 90).  
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4. ENTRE O ON E O OFF: CAMINHOS TEÓRICO-METODOLOGICOS PARA O 

ESTUDO DAS MEDIAÇÕES 

 

Os estudos da comunicação, enquanto campo teórico inserido nas ciências humanas e 

sociais, devem constantemente revisar seus pressupostos e ferramentas de análise em face de 

transformações tecnológicas e socioculturais que permeiam o cotidiano da sociedade 

contemporânea. Segundo Lopes (2013), as pesquisas de comunicação na internet enfrentam 

desafios quanto a falta de um quadro de análise bem consolidado para o estudo da relação entre 

tecnologia, texto e contexto cultural. Para um estudo das relações entre produção e recepção na 

internet, é notável que se faz necessário, dependendo dos objetivos da pesquisa, cercar o 

receptor, de modo que se busque analisar as conexões entre o que experienciam através da tela 

de seus notebooks, smartphones ou tablets, e suas vivências da vida cotidiana, seus “universos 

culturais off-line” (LOPES, 2013, p. 8). 

Em se tratando de uma busca teórico-metodológica pelas conexões entre práticas on-

line e as experiências off-line de um usuário da internet, convergindo assim com abordagens de 

investigação da área da cultura, o pesquisador que se empenhe em desenvolvê-la deve 

considerar a pluralidade de interpretações e incertezas que uma análise cultural traz a uma 

pesquisa. Geertz (2015) observa que este tipo de investigação não se configura nos moldes de 

uma ciência exata, desempenhada a partir de regras e princípios, pois é uma análise 

caracteristicamente incompleta, que se sustenta na capacidade interpretativa do pesquisador em 

estar em constante procura por significação no campo. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados, que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua 

análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

ciência interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 2015, p. 4). 

 

Atentando ao desafio em propor uma investigação que se aproxime de uma análise 

cultural, busca-se nesta pesquisa estabelecer um diálogo entre o perfil do Instagram Goiânia 

Mil Grau, seus interagentes e um contexto específico representado pela cidade de Goiânia. A 

intenção é ir além do encontro de respostas definitivas, relativizando também a própria posição 

do pesquisador. Sua presença enquanto sujeito inserido na rede de significados que deseja 

analisar, sob um ponto de vista antropológico, implica na necessidade em estranhar algo que 

está ativamente presente em seu cotidiano.  

Conforme Damatta (1981), este é o movimento a ser buscado quando o pesquisador tem 

a intenção de analisar sua própria sociedade, de modo que o que é reconhecido como familiar 

deva ser transformado em “exótico”. Fundamentado nessa perspectiva, as condições de nativo 



62 
 

do contexto sociocultural goianiense e de pesquisador serão acionadas no percurso da análise 

proposta aqui. Articula-se assim essa proximidade frente à rede de significados do contexto 

goianiense com um olhar investigativo que propõe certo distanciamento científico, buscando 

interpretar os sentidos do que está reificado na cultura ao qual se analisa. 

 As escolhas de desenvolvimento do percurso teórico-metodológico partem de uma 

abordagem qualitativa que propicie observar as transições entre o on-line e o off-line nos 

âmbitos comunicativos que perpassam pelo objeto de pesquisa. Através deste percurso, a 

investigação busca apontar em que instâncias se manifestam as mediações entre um perfil de 

conteúdos humorísticos de um site de rede social e os interagentes de sua comunidade virtual, 

entre aqueles inseridos no cotidiano da cidade de Goiânia. 

 

4.1 A perspectiva das mediações aplicada à internet 

 

 A partir da premissa de desenvolver uma pesquisa de cunho qualitativo em um site de 

rede social, cercando as particularidades do âmbito das mediações presentes neste meio, esta 

investigação fundamenta-se nos apontamentos de autores como Martín-Barbero (1997, 2004, 

2009, 2010, 2018), Hine (2000, 2015), Kozinets (2007), Lopes (2000, 2013, 2014), Fragoso et 

al. (2016), Natansohn (2007), Geertz (2015) e Knewitz (2009). Estes autores nos auxiliam a 

aprofundar nas perspectivas ideais para a compreensão das relações entre os sentidos 

produzidos por interagentes de um perfil das redes sociais e suas matrizes culturais, baseado 

nas aproximações de um conteúdo humorístico com a rede simbólica que cerca esses indivíduos 

em seus cotidianos off-line. 

Identifica-se que há em modelos teórico-metodológicos propostos pelos Estudos 

Culturais a flexibilidade necessária para a análise dos processos de produção de sentido que a 

pesquisa propõe observar. Entre eles, Lopes (2000, 2013) e Knewitz (2009) destacam o Modelo 

das Mediações de Martín-Barbero (1997, 2004, 2009, 2010, 2018), apresentado em diferentes 

variações ao decorrer das transformações tecnológicas e culturais discutidas pelo autor na 

trajetória de sua produção acadêmica. 

Destarte, Lopes (2000) aponta que uma das principais contribuições da teoria das 

mediações de Martín-Barbero está no modo como o autor observa as interações entre os âmbitos 

da comunicação, sem tratá-los como momentos isolados. Dessa maneira, o Modelo das 

Mediações oferece bases para perspectivas metodológicas que reúnam os processos de 

produção, do produto e de recepção: 

A recepção passa a ser vista como momento privilegiado da produção de sentido, 

refutando a concepção reprodutivista e firmando que mais do que meios, a 
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comunicação se faz hoje questão de mediações, isto é, de cultura. O resultado é um 

desenho complexo de investigação que envolve a estrutura e a dinâmica da produção 

das mensagens; os usos e apropriações dessas mensagens e a sua composição textual 

(LOPES, 2000, p. 94). 

 

A integração do processo comunicativo como um todo, compreendida através da teoria 

das mediações de Martín-Barbero (1997, 2004, 2009, 2010, 2018), configura-se como um dos 

pontos centrais para a sua apropriação por parte do presente percurso teórico-metodológico, ao 

passo que o objeto desta pesquisa se situa entre as construções humorísticas do perfil Goiânia 

Mil Grau e as experiências culturais de seus interagentes. Outro ponto central da escolha da 

percepção de Martín-Barbero (1997, 2004, 2009, 2010, 2018), está no modo como o modelo 

das mediações consegue suprir algumas deficiências observadas em metodologias 

desenvolvidas exclusivamente para pesquisas na internet. Nestas perspectivas, Natansohn 

(2007) identifica uma carência quanto ao trânsito entre o cenário dos microprocessos de 

recepção na internet e o cenário das macroestruturas as quais o receptor está inserido:  

Muitos autores têm criticado os estudos de consumo de novas tecnologias pelo viés 

da despolitização que atende cada vez mais os microprocessos das relações entre o 

sujeito e a tela (a leitura, em sentido restrito), abandonando as preocupações pelas 
relações com as macroestruturas dos sistemas mediáticos e da sociedade 

(NATANSOHN, 2007, p. 12). 

 

 Essa carência das pesquisas na internet se agrava frente a complexidade dos processos 

de recepção que se inserem em contextos multidimensionais. Como observa Lopes (2014, p. 

67),  
[...] os processos de recepção devem ser vistos como parte integrante das práticas 

culturais que articulam processos tanto subjetivos como objetivos, tanto de natureza 

micro (o ambiente imediato controlado pelo sujeito) como macro (a estrutura social 

que escapa a esse controle). 

  

Na necessidade de suprir essa falta de trânsito entre os cenários micro e macro nas 

pesquisas de recepção na internet, Knewitz (2009) observa como o modelo das mediações pode 

ser utilizado para respondê-la. A autora sustenta sua observação destacando recentes versões 

do modelo de Martín-Barbero (2004, 2006, 2009, 2018), em que o culturalista apresenta 

esquemas comunicativos que integram os avanços tecnológicos aos diversos fluxos 

socioculturais do cotidiano de uma sociedade. Esta convergência investigada pelo autor (2004, 

2006, 2009, 2018) apresenta direcionamentos propícios para uma discussão sobre as 

configurações entre o que se manifesta através dos usos que um indivíduo faz dos sites de redes 

sociais e suas matrizes culturais formadas em seu cotidiano off-line.  

A construção do presente percurso teórico-metodológico segue os apontamentos de 

Lopes (2000, 2013), Knewitz (2009), Hine (2015) e Martín-Barbero (1997, 2004, 2009, 2010, 
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2018) para desenvolver uma investigação que integre os campos on-line e off-line. Com isso, a 

pesquisa visa observar como as matrizes culturais presentes nas mediações entre o perfil do 

Instagram Goiânia Mil Grau e seus interagentes são acionadas na produção de sentidos que 

fazem deste, um conteúdo humorístico hospedado em um site de rede social. As escolhas feitas 

apresentam desafios quanto à confluência entre tecnologia e cultura, mas são necessárias “para 

se compreender o receptor em rede e o mundo que o cerca” (KNEWITZ, 2009, p. 11). 

 

4.1.1 Mutações culturais no terceiro mapa de Martín-Barbero  

 

 Diante dos desafios apresentados até aqui sobre a elaboração de pesquisas de mediações 

na internet, sobretudo em como elaborar um esquema dos processos comunicativos que 

transitam entre o uso que o receptor faz dos sites de redes sociais e suas experiências 

vivenciadas no ambiente off-line, este estudo apropria-se do terceiro mapa metodológico das 

mediações de Martín-Barbero (2004, 2006, 2009, 2018) para a organização de sua estratégia 

teórico-metodológica de investigação. Os elementos do mapa foram discutidos pelo autor ao 

longo de diversas de suas publicações, entre entrevistas, capítulos de livro e obras completas 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, 2006, 2009, 2018). 

Desenvolvido de modo a integrar as mutações tecnológicas e as mutações culturais 

contemporâneas em um mesmo mapa, o terceiro modelo de mediações de Martín-Barbero 

(2004, 2006, 2009, 2018) reserva um lugar especial para a tecnologia (o quadrante da mediação 

das tecnicidades) e expressa as mutações culturais contemporâneas através dos eixos 

temporalidade/espacialidade - mobilidade/fluxos. Através dessa versão do modelo, Martín-

Barbero esquematiza uma nova trama comunicativa da cultura, em que a comunicação vem a 

deslocar o lugar da cultura na sociedade: 

 [...] o lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da 

comunicação deixa de ser meramente instrumental para se converter em estrutural: a 

tecnologia remete não à novidade de alguns aparelhos, mas a novos modos de 

percepção e de linguagem, as novas sensibilidades e escritas, à mutação cultural que 

implica a associação do novo modo de produzir com um novo modo de comunicar 

que converte o conhecimento em uma força produtiva direta (MARTÍN-BARBERO, 

2004, p. 228-229). 

 

O eixo temporalidade/espacialidade do mapa de Martín-Barbero (2006, 2009) aponta 

para as mutações culturais envolvidas na compressão do tempo e do espaço. Como observa 

García-Canclini (2008a) e Hall (2005), esse processo é oriundo da globalização que vem 

diminuindo a distância entre as fronteiras culturais, de modo a tornar o mundo mais 

interconectado. Segundo Martín-Barbero (2006, 2009), as transformações da temporalidade 



65 
 

contemporânea se expressam na multiplicidade da percepção coletiva do tempo, no culto ao 

presente e na relação contraditória com o passado; enquanto as transformações da espacialidade 

resultaram na produção de múltiplos espaços: o espaço do território habitado, o espaço 

comunicacional desenvolvido pelas redes digitais da internet, o espaço simbólico das 

comunidades imaginadas (ANDERSON, 2008) e suas identidades, entre outros. 

Na direção horizontal do mapa, o autor (2006, 2009) delimita o eixo das transformações 

de mobilidade/fluxos. De um lado, a mobilidade expressa o trânsito incessante das migrações 

de populações, impulsionada pela facilidade de locomoção no contexto da globalização; e as 

navegações virtuais dos usuários da internet, com o surgimento de novas experiências 

cognitivas, como a criação de perfis pessoais e comunidades virtuais em sites de redes sociais, 

o acesso à sites de diversas localidades do mundo, e aplicativos de smartphone que utilizam 

sistemas de GPS para seu funcionamento. De outro lado, os fluxos virtuais de informação, das 

imagens, linguagens, representações que circulam rapidamente pelo mundo e são consumidos 

de modo quase instantâneo à sua produção, elaborados a partir de processos como o de recorte, 

colagem e remixagem (LEMOS, 2005) de um vasto material disponível para interagentes 

recriarem variados contextos. 

 A partir dos dois eixos, temporalidade/espacialidade e mobilidade/fluxos, Martín-

Barbero (2009) estabelece quatro quadrantes com mediações fundamentais para a compreensão 

dos efeitos das mutações culturais e tecnológicas na sociedade contemporânea. No quadrante 

da mediação de identidade, o autor (2006, 2009) destaca o “revival identitário” resultante da 

inscrição das identidades culturais nos fluxos da globalização. Como observa Santos (2002), 

esta inscrição vem a alçar as identidades ao papel de protagonismo na comercialização das 

diferenças nacionais/locais, à medida que a globalização tem, entre seus efeitos, a demarcação 

de sentidos locais em contraponto à produção de sistemas simbólicos de sentidos globais. 

Próximo ao quadrante das identidades, o quadrante da mediação de tecnicidade remete 

a um novo modo de relação entre processos simbólicos e formas de produção e distribuição 

impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico. A relação representa uma transformação das 

tecnologias de comunicação de instrumento à elemento estrutural no espaço/tempo das 

sociedades, de modo que, como analisam Jacks e Schmitz (2018) sobre a obra de Martín-

Barbero (2006, 2009), o autor assume a “tamanha complexidade social e perspectiva que 

incorporam os meios, sem cair na fascinação tecnológica” (JACKS; SCHMITZ, 2018, p. 125). 

Construindo a parte sul do mapa, o quadrante da mediação de cognitividade representa 

a forma como as tecnologias digitais vêm deslocando o conhecimento, “levando a uma forte 

indefinição das fronteiras entre a razão e imaginação, conhecimento e informação, natureza e 
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artifício, arte e ciência, conhecimento especializado e experiência profana” (MARTÍN-

BARBERO, 2018, p. 29). A mediação oportuniza analisar a integração entre as 

experimentações on-line e off-line, baseadas na percepção de um indivíduo sobre a sociedade 

em que está inserido e seus laços de pertencimento a uma coletividade específica. Como aponta 

Hine (2015), o senso de realidade pode ser compreendido na incorporação da internet como 

extensão de nossas vidas e dos contextos socioculturais com o qual interagimos.  

Por fim, localiza-se o quadrante da mediação de ritualidades no contexto digital, que 

segundo Martín-Barbero (2018), remete aos diferentes usos sociais dos meios de comunicação, 

como por exemplo, um uso mais imersivo da internet por parte do público jovem; e aos 

múltiplos trajetos de leitura que variam conforme os hábitos e gostos de um indivíduo ou grupo. 

Neste entremeio, os gêneros ficcionais se inserem como ponto de encontro entre os novos 

formatos de conteúdo, possibilitados pela tecnicidade do meio digital (remixagens, memes no 

humor on-line, por exemplo) e as matrizes culturais dos indivíduos que utilizam estas 

tecnologias comunicativas. 

 A proposta de apropriação do terceiro mapa das mediações de Martín-Barbero (2004, 

2006, 2009, 2018) é explicitada a seguir, apresentando a associação dos elementos específicos 

do contexto sociocultural goianiense em cada um de seus eixos e quadrantes. O mapeamento 

das mediações perpassa pela rede de significados do espaço simbólico de Goiânia, pelas 

representações humorísticas que remetem a este cenário e pelos fluxos de comportamento dos 

interagentes da comunidade virtual analisada. 

 

4.2 Definições metodológicas da investigação: o mapeamento das mediações do Goiânia 

Mil Grau  

 

 A seguir, é apresentado o percurso teórico-metodológico de investigação desenvolvido 

através da elaboração de um mapa próprio (Figura 4), fundamentado no terceiro mapa das 

mediações de Martín-Barbero (2004, 2006, 2009, 2018). A composição dos eixos e quadrantes 

do mapa busca representar a complexidade do processo comunicativo observado entre o perfil 

do Instagram Goiânia Mil Grau e os interagentes de sua comunidade virtual, que atravessam 

pelas especificidades culturais do cotidiano da cidade de Goiânia.  
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Figura 4 - Mapa das mediações do perfil do Instagram Goiânia Mil Grau 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

No eixo espacialidade/temporalidade, localiza-se o espaço simbólico da cidade de 

Goiânia, um espaço de significação capaz de gerar sentidos de identificação e pertencimento. 

Estes sentidos são sustentados nas estruturas sociais através de estratégias representacionais, 

como as apresentadas por Hall (2005) e Anderson (2008) na constituição de uma comunidade 

imaginada. Nesse espaço simbólico, observa-se uma narrativa fundacional pautada na 

idealização de uma nova capital que simbolizasse o progresso para um estado de forte tradição 

rural (CHAUL, 1999). Essa narrativa, em certos aspectos, contradiz a realidade sociocultural 

de Goiânia. Uma unidade identitária imaginada de sua população em torno do estereótipo de 

uma identidade sertaneja é reforçada pela indústria cultural local, contando ainda com a 

afirmação de símbolos de origem rural como representantes das tradições goianienses. 

As múltiplas temporalidades existentes entre passado e presente que se manifestam no 

hibridismo tradição/modernidade dessa comunidade imaginada são características marcantes 

do contexto sociocultural de Goiânia, em diálogo com a pluralidade de outras identificações do 

goianiense, resultantes do cenário urbano globalizado. Em consonância com Chaul (2009), esse 

hibridismo se materializa na mistura formada ao longo do crescimento de Goiânia entre signos 

do meio rural e signos de uma metrópole moderna, em uma capital onde sua população conserva 
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certos hábitos oriundos da cultura interiorana do estado de Goiás. Além disso, segundo o autor 

(2009), os goianienses também possuem hábitos próprios da vida no meio urbano.   

Localizado na horizontal do mapa, o eixo mobilidade/fluxos representa à esquerda os 

interagentes da comunidade virtual do perfil do Instagram Goiânia Mil Grau e suas ações 

interativas expressadas no perfil, onde deixam rastros tangíveis que podem ter ligação com suas 

experiências culturais, como a demarcação de suas identidades a partir da criação de seus 

perfis/páginas pessoais no Instagram (RECUERO, 2009); o estabelecimento de relações sociais 

com outros interagentes; além de curtidas, comentários e compartilhamentos. À direita do eixo, 

apresenta-se a inserção das representações humorísticas do conteúdo do Goiânia Mil Grau nos 

fluxos virtuais de informação da internet que se configuram como estereótipos, promovendo a 

fixação e simplificação de traços identitários da população goianiense em busca do efeito 

humorístico (BHABHA, 2010; POSSENTI, 1998; SALIBA, 2002).  

Com base nas considerações de Lopes (2000) sobre a necessidade de se traduzir 

metodologicamente o modelo comunicacional de Martín-Barbero (1997) em processos de 

investigação empírica, as quatro mediações teóricas que se movimentam entre os eixos do 

terceiro mapa proposto pelo autor (2004, 2006, 2009, 2018) são traduzidas nesta investigação 

para quatro mediações empíricas, respectivamente: Identidade - Identificação Cultural; 

Tecnicidade - Interatividade nos sites de redes sociais; Cognitividade - Coletividade; 

Ritualidade - Gênero humorístico. A descrição de cada uma delas é apresentada a seguir: 

 

 Identificação cultural: mediação investigada a partir da perspectiva relacional de 

reconhecimentos e distinções culturais discutida em Woodward (2014), Cuche (2002) e 

Hall (2005, 2014). Entende-se identidade como uma percepção construída 

simbolicamente e socialmente, a qual pode ser acionada de acordo com o contexto 

ocasional em que um indivíduo estiver inserido. Tomando como referência o contexto 

do uso de um site de rede social, canal de comunicação de alcance global e 

características culturais globais/locais, busca-se compreender como o perfil do Goiânia 

Mil Grau no Instagram se configura como um espaço a partir do qual seus seguidores 

podem se posicionar enquanto goianienses, produzindo ou não sentidos de identificação 

com os estereótipos apresentados no humor do perfil. 

 

 Coletividade: Com base na discussão teórica apresentada sobre a construção das 

percepções cotidianas no contexto popular-urbano atual, a mediação atenta para a 

disseminação de representações sobre a cidade e seus habitantes, que oferecem certo 
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nível de experiência sobre como os diversos grupos sociais do espaço urbano podem 

idealizar laços de pertencimento a uma comunhão existente entre eles. A análise é 

desenvolvida de modo a observar como os sentidos de coletividade são acionados nas 

percepções dos interagentes da comunidade virtual, através do riso provocado pelas 

semelhanças e diferenças entre os grupos sociais presentes no cotidiano de Goiânia, que 

são destacadas nos estereótipos explorados pelo perfil.  

 

 Gênero humorístico: mediação que parte do entendimento de que o conteúdo do perfil 

Goiânia Mil Grau deve ser observado na perspectiva do humor enquanto gênero, 

dispositivo de encontro entre matrizes culturais em comum nas relações de 

produção/reconhecimento de sentidos. Objetiva-se, assim, compreender as condições 

de produção do conteúdo humorístico nos sites de redes sociais. Para isso, é investigado 

o uso do humor nas estratégias de comunicabilidade dos produtores do Goiânia Mil 

Grau como dispositivo ativador de competências culturais na recepção. Entre as 

características discursivas do gênero humorístico, o destaque é dado ao uso de 

estereótipos como estratégia de fácil reconhecimento de sentidos no imaginário dos 

receptores (BHABHA, 2010; POSSENTI, 1998; SALIBA, 2002). Tal estratégia será 

observada empiricamente a partir da simplificação e fixação de traços identitários da 

população goianiense, desenvolvidas pelos produtores do perfil nas representações 

humorísticas de suas postagens. 

 

 Interatividade nos sites de redes sociais: com base na contextualização das 

características de produção e recepção de conteúdos de humor nos sites de redes sociais, 

investiga-se nesta mediação os efeitos da capacidade interativa deste meio nas lógicas 

de produção e consumo do conteúdo humorístico do Goiânia Mil Grau; como os 

sentidos humorísticos instigam curtidas, comentários e compartilhamentos entre os 

membros da comunidade virtual do perfil; e possíveis processos de colaboração de 

produção entre os administradores do perfil e seguidores. 

  

O desafio de captar a complexidade das mediações apresentadas, enquanto instâncias de 

negociação entre os processos de produção, produto e recepção, exige a combinação de 

instrumentos qualitativos de observação que possibilitem a confluência entre dados on-line, 

coletados no Instagram do Goiânia Mil Grau; e dados off-line, coletados presencialmente em 

contato com os produtores e interagentes da comunidade virtual do perfil. Nessa perspectiva, 
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desenvolveu-se uma estratégia metodológica de coleta de dados em três âmbitos, são eles: 

produção, produto, recepção. Com base nisso, foram observadas como as mediações empíricas 

selecionadas perpassam por cada âmbito do processo comunicativo e convergem no processo 

de recepção, tomado como âmbito-chave de apropriação e construção de sentido.   

O percurso de coleta inicia-se fundamentado em uma aproximação30 dos procedimentos 

de observação do ambiente digital propostos pela etnografia para a internet (HINE, 2015), 

estudos de viés antropológico que visam analisar os contextos culturais das relações sociais 

manifestadas on-line. Em conformidade com autores como Hine (2015) e Kozinets (2007), o 

pesquisador que alicerça sua observação na transposição da etnografia para a internet deve se 

transformar em um experimentador do campo, imergindo nele como um usuário da tecnologia, 

para investigar a comunidade virtual que selecionou como objeto de sua pesquisa. Desse modo, 

nossa inserção no campo foi realizada através da criação de um perfil no Instagram que 

apresenta informações básicas sobre o autor e a temática desta investigação (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Apropriando-nos de apenas parte dos procedimentos etnográficos de pesquisa, não pretendemos apresentar a 

presente estratégia metodológica de coleta de dados como pertencente a um estudo etnográfico, mas sim, seguindo 

as considerações de Amaral et al. (2016, p. 168), como um “estudo de inspirações etnográficas”. 
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Figura 5 - Perfil criado para a observação no campo on-line 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/prof_diogoo/?hl=pt-br>. Acesso em: 26 dez. 2019. 

 

Adaptado ao campo de pesquisa do meio on-line, utilizou-se o perfil do pesquisador 

como ferramenta para estabelecer um contato presencial com os produtores e interagentes, a 

princípio selecionando-os com base nos seguintes passos, respectivamente: acompanhamento 

de comentários publicados em postagens do Goiânia Mil Grau; filtragem dos comentários que 

expressassem opiniões, identificações ou recusas relacionadas à elementos locais representados 

nas postagens; e o envio de convite para participação na pesquisa ao autores dos comentários 

através do botão “mensagem”, destinado à ação de iniciar uma conversa direta via chat com um 

usuário do Instagram. 

Os subitens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 detalham as ações desenvolvidas para a execução da 

presente estratégia metodológica de coleta de dados nos três âmbitos que serão cruzados ao 

longo da análise empírica das mediações: as condições de produção do conteúdo humorístico 

do perfil, o conteúdo e o processo de recepção por parte de seus interagentes. 
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4.2.1 O âmbito da produção 

 

 Com foco no âmbito da produção, a primeira etapa de coleta de dados ocorre a partir do 

contato com os produtores do Goiânia Mil Grau, o que demanda a ida ao campo off-line e a 

utilização de instrumentos presenciais de coleta de dados. Para a composição da amostra deste 

âmbito, é utilizada a técnica de amostragem por julgamento (MALHOTRA, 2011), de caráter 

não probabilístico31, cujos elementos da população-alvo (produtores) foram selecionados por 

conveniência de acordo com critérios estabelecidos pela pesquisa. Destarte, definimos uma 

amostra de dois produtores de conteúdo do perfil do Instagram Goiânia Mil Grau, sob os 

critérios de: 

 

1) residirem na cidade de Goiânia;  

 

2) serem administrador do perfil do Instagram; 

  

3) participarem ativamente da produção dos conteúdos do perfil.  

 

Os produtores selecionados participaram individualmente de duas entrevistas 

semiestruturadas, que consiste em um instrumento de coleta de dados que possibilita a 

elaboração de um roteiro prévio de questões iniciais, o qual pode ser complementado por outras 

questões levantadas no momento da entrevista.  Gil (2002) destaca o benefício que a entrevista 

semiestruturada traz para uma pesquisa ao conceder maior flexibilidade quanto à fluidez da 

conversa, permitindo que o pesquisador possa retomar as questões prévias, ao mesmo tempo 

em que o entrevistado tem a liberdade de falar abertamente sobre os temas tratados.   

O roteiro de entrevista desta fase da pesquisa é dividido em três blocos temáticos. No 

primeiro, o enfoque é direcionado ao perfil social e identificação cultural dos produtores, 

analisando também suas percepções sobre diferenças e semelhanças entre os grupos sociais 

presentes no contexto sociocultural de Goiânia. No segundo bloco, referente aos processos de 

produção do conteúdo humorístico do perfil, foram observadas as matrizes culturais e 

referenciais cotidianos acionados pelos produtores na criação das postagens, estratégias de 

comunicabilidade utilizadas na produção de representações humorísticas, entre outros. No 

último bloco, que se refere aos modos de interação com os seguidores do perfil do Goiânia Mil 

Grau no Instagram, foram investigadas possíveis interações, processos de colaboração e efeitos 

da receptividade às postagens na elaboração de postagens posteriores. O roteiro de questões 

                                                
31 Flick (2013) define este caráter de amostragem como não aleatória, diferenciando-a das amostragens aleatórias, 

em que cada elemento de uma população-alvo tem chance fixa de ser incluído na amostra. 
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utilizado nas entrevistas com os produtores pode ser conferido no apêndice A - Roteiro de 

entrevista com os produtores do Goiânia Mil Grau. 

 

4.2.2 O âmbito do produto 

 

A segunda aproximação empírica em torno do presente objeto de pesquisa ocorreu no 

âmbito do produto humorístico, em uma coleta de dados no campo on-line, a partir da inserção 

do pesquisador no meio digital como interagente da comunidade virtual do perfil Goiânia Mil 

Grau. A observação do campo on-line foi desempenhada de modo a coletar dados referentes 

às postagens do perfil, visando identificar os estereótipos identitários da população goianiense 

representados no conteúdo humorístico. 

 As postagens foram selecionadas a partir do recorte de publicações feitas no perfil entre 

01 de novembro de 2017 e 30 de novembro de 2018, sob o critério de selecionar aquelas que 

manifestassem estereótipos. O recorte foi estabelecido de modo a englobar dois períodos de 

tempo, observados como de maior volume de postagens semanais e de interações dos 

seguidores com o conteúdo: os períodos de férias escolares/universitárias durante o mês de 

dezembro/2017 - janeiro/2018 e o mês de julho/2018.  

As postagens selecionadas foram examinadas através de uma Análise de Conteúdo, 

método fundamentado em Bardin (2010) no qual visa-se obter indicadores que permitem a 

inferência32 das intenções do autor de uma mensagem, expressas ou não nas “entrelinhas” do 

texto. A partir deste método, as postagens foram compiladas de acordo com semelhanças de 

sentido que apresentaram sobre a fixação e simplificação de traços identitários da população 

goianiense em torno de estereótipos, agrupamentos em seguida nomeados em categorias 

temáticas. A categorização dos estereótipos contribuiu para a produção de inferências sobre a 

significação que estes possuem no contexto sociocultural de Goiânia, aliado às observações dos 

interagentes obtidas na coleta de dados no âmbito da recepção. 

 

4.2.3 O âmbito da recepção 

 

 A terceira fase de coleta dados da pesquisa iniciou-se no campo on-line, observando 

comentários publicados nas postagens do perfil Goiânia Mil Grau, a partir do dia 01 de 

novembro de 2017 até o dia 01 de julho de 2019. Neste movimento, foram observadas as 

                                                
32 De acordo com Bardin (2010), produzir uma inferência, é deduzir de maneira lógica uma proposição em 

decorrência de suas ligações com outras proposições já reconhecidas. Ela é a ponte que leva o analista da descrição 

à interpretação, auxiliando a realçar os sentidos que podem estar inseridos em segundo plano em uma mensagem.  
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produções de sentido demarcadas pelos interagentes da comunidade virtual em interações que 

expressassem opiniões, identificações e recusas na zona destinada para comentários nas 

publicações. A partir disso, foi selecionada uma amostra não probabilística de oito indivíduos, 

autores de comentários com as qualificações citadas, escolhidos por julgamento (MALHOTRA, 

2011). Para tanto, delineamos critérios que buscam estabelecer uma representação heterogênea 

da comunidade virtual. Tais critérios consistiam em que os indivíduos: 

 

a) Fossem interagentes do Instagram, seguidores do perfil Goiânia Mil Grau nesta rede 

social;  

 

b) Residissem em Goiânia, independente de terem nascido ou não nesta cidade; 

 

c) Fossem membros ativos da comunidade virtual do perfil, tendo participado da discussão 

iniciada em alguma postagem presente no recorte de 01 de novembro de 2017 a 01 de 

julho de 2019, publicando comentários nas postagens; 

 

d) Representassem uma amostra diversificada de moradores de Goiânia, em relação à 

índices de profissão, sexo, nível de renda, escolaridade e à região33 em que residem na 

cidade.  

 

Feita a seleção da amostragem de interagentes da comunidade virtual do perfil, a coleta 

de dados no âmbito da recepção transitou do campo on-line para o campo off-line para a 

realização de oito entrevistas semiestruturadas, baseadas em um roteiro de questões prévias e 

questões que pudessem surgir durante a realização da conversa. Estas entrevistas foram 

executadas presencialmente e individualmente com os oito interagentes da comunidade virtual 

entre os meses de junho e agosto de 2019, proporcionando que fosse possível observar com 

mais profundidade os modos pelos quais os estereótipos identitários da população goianiense 

representados no Goiânia Mil Grau são apropriados por estes receptores. Para isso, uma 

postagem de cada categoria temática, delineadas na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010) do 

âmbito do produto, foi apresentada no momento das entrevistas, solicitando a interpretação dos 

entrevistados. 

                                                
33 A cidade de Goiânia é dividida em nove regiões: região Central, região Noroeste, Região do Mendanha, região 

do Meia Ponte, região Norte, região Sudoeste, região Sul, região Oeste, região Leste (GOIÁS, 2017). 
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O roteiro de entrevista com os interagentes é divido em quatro blocos. No primeiro, a 

abordagem se deu em torno da identificação cultural com a cidade de Goiânia, questionando os 

entrevistados sobre as caraterísticas que representam os goianienses e como estes se 

posicionam. O primeiro bloco assim enfocou nas marcações simbólicas que diferem esta 

identidade cultural de outras e os modos como se sentem ou não representados nos estereótipos 

identitários do conteúdo humorístico do Goiânia Mil Grau. No segundo bloco, foram 

discutidos os sentidos de coletividade presentes no contexto sociocultural de Goiânia, a partir 

da apresentação de quatro postagens. Neste bloco, observou-se como os entrevistados percebem 

diferenças e semelhanças entre os grupos sociais do contexto sociocultural de Goiânia que são 

estereotipados no humor do perfil. No terceiro, buscou-se analisar os usos sociais do humor on-

line no cotidiano, observando as competências culturais acionadas no reconhecimento de 

representações humorísticas presentes no conteúdo do perfil e o que os usuários consideram 

como diferenciais do humor do perfil em relação a outros. Por fim, no bloco de interação com 

o perfil, foram detectadas as motivações que instigam os participantes a interagir com esse 

conteúdo humorístico, seja curtindo, comentando ou compartilhando com outros interagentes 

do Instagram. O roteiro de questões utilizado nas entrevistas deste âmbito pode ser conferido 

no apêndice B - Roteiro de entrevista com os interagentes do Goiânia Mil Grau. 

 A Figura 6 apresenta o esquema que sintetiza a operacionalização dos âmbitos de análise 

da pesquisa. Este foi elaborado com base nos apontamentos de Lopes (2000) sobre como 

operacionalizar a análise de um contexto de mediações, estabelecendo estratégias de 

investigação para cada âmbito: produção, produto e recepção. 
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Figura 6 - Operacionalização dos âmbitos de análise 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Delineado o caminho teórico-metodológico proposto para o estudo das mediações que 

perpassam pelo Goiânia Mil Grau, os capítulos seguintes partem incisivamente para a análise 

empírica, aliando os dados coletados nos três âmbitos com o arcabouço teórico construído para 

fundamentar as discussões do presente olhar investigativo. 
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5. GOIÂNIA MIL GRAU: O UNIVERSO REGIONAL NO HUMOR ON-LINE 

 

A pesquisa, a partir deste capítulo, apresenta as análises empreendidas após a inserção no campo 

e coleta de dados nos três âmbitos definidos no Capítulo 4. Os dois primeiros tópicos 

introduzem o contexto sociocultural goianiense e tentam identificar as condições de produção 

das postagens do Goiânia Mil Grau, partindo majoritariamente das falas dos produtores. Com 

o objetivo de compreender como suas estratégias de produção percorrem pelo esquema 

comunicativo das mediações do gênero humorístico, a discussão deste âmbito se completa com 

o cruzamento de dados relacionados à recepção dos interagentes (PRIMO, 2005) do perfil e à 

constituição de um universo de referenciais em comum.  

Em um outro momento, a análise se concentra na influência das configurações 

interativas dos sites de redes sociais na produção do conteúdo do perfil, observando ações 

coletivas na relação entre produtores, interagentes e postagens publicadas. A investigação 

aponta para a expressão de características sociais do humor nas dinâmicas da comunidade 

virtual estabelecida em torno do Goiânia Mil Grau, tendo como motivação principal de 

conexão as identificações em comum com elementos locais do cotidiano goianiense. Entre 

produtores e interagentes encontra-se um mesmo contexto sociocultural, onde suas vivências e 

percepções são construídas em meio a uma rede de significados plurais.  

A comunidade imaginada da cidade de Goiânia, historicamente caracterizada por 

identificações que transitam entre o espaço urbano e rural, é detalhada a seguir. Conforme 

Martín-Barbero (1997, 2002) e Jacks (1999), a contextualização é essencial para se 

compreender as interações entre produção e recepção que perpassam por elementos culturais 

da realidade em que os participantes do processo comunicativo estão inseridos. 

 

5.1 A construção da capital goiana: da marcha para o Oeste à metrópole sertaneja 

 

Compreender o contexto sociocultural da cidade de Goiânia, capital de Goiás, é 

perpassar por um histórico de disputa entre temporalidades contrastantes que ora se chocam, 

ora se hibridizam. Legado de uma vontade advinda dos séculos XVIII e XIX em construir-se 

uma nova capital para o Estado de Goiás, a cidade é fruto de um cenário no qual urgia-se 

desarticular centenárias rixas políticas entre famílias coronelistas da antiga capital (CHAUL, 

1999), a Cidade de Goiás. Fundada em 24 de outubro de 1933, com auxílio da política de 

“Marcha para o Oeste” promovida pela Era Vargas, a construção de Goiânia representava um 

novo momento político para um estado de forte tradição rural.  
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A aspiração modernista imbuía os discursos e práticas estatais de um momento histórico 

de busca pelo progresso não só em Goiás, como em grande parte do Brasil no início do século 

XX: “a nova capital foi construída, dentre outros objetivos, para representar um marco entre o 

estado do sertão, incivilizado, versus o Estado que se queria ter, desenvolvido, rumo ao 

progresso” (CARRIJO, 2010, p. 3). À vista deste direcionamento, a equipe do interventor de 

Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, define em 1933 os arredores do povoado de Campinas como 

local ideal para situar a nova capital. Segundo o historiador goiano Nasr Fayad Chaul (1999, p. 

73), esta apresentava-se como a região mais centralizada da parte povoada de Goiás, “bem como 

possuía ótimas terras e topografia apropriada para a edificação de uma nova e moderna capital”.  

A construção de Goiânia representava uma das novas frentes de expansão das relações 

capitalistas no país, como explicita o texto escrito à época da inauguração da cidade pelo 

jornalista Castro Costa: 

A marcha para o Oeste, hoje tão admiravelmente preconizada pelo maior apaixonado 

pelo Brasil, o Presidente Vargas, encontrará sempre em Goiânia uma de suas maiores 

conquistas, eis que essa cidade encerra uma série de circunstâncias excepcionais 

aferidoras do sentido ideológico deste esplêndido movimento. Por outro lado, sua 

localização a torna talvez o maior entreposto comercial do Brasil do futuro. Cercada 

por terras de cultura de primeira, onde tudo se planta com sucesso, e por zonas de 

intensa exploração mineral, como o cristal, o amianto, o ouro, o diamante, o rutilo, 

além de outros; natural escoadouro do melhor níquel do mundo, encontrado em São 

José do Tocantins, cujo aproveitamento, mais dia menos dia, tem de processar-se; 

centro automático de uma grande rede de estradas que hão de ligar o Pará e Mato 
Grosso a diversos outros Estados; meio caminho andado, quer para o extremo oeste, 

quer para o extremo leste, Goiânia é de fato senhora no porvir de um dos mais belos 

destinos das cidades brasileiras (COSTA, 1983, p. 35). 

 

O entusiasmo com a nova capital goiana, presente no discurso do jornalista, era explícito 

entre os jornais, discursos políticos e comentários do dia a dia nos primeiros anos de sua 

construção. Panfletos produzidos para divulgar a venda de lotes da jovem Goiânia davam 

destaque aos modernos padrões de urbanismo da época (1930-1940), que forneceram as bases 

para o planejamento de suas ruas, avenidas e edificações, como mostra a Figura 7. 
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Figura 7 -  Cartaz de divulgação da criação de Goiânia 

 

Fonte: MANSO, 2001, p. 15. 

 

 O cenário apresentado demonstra como o signo da modernidade estava integrado à 

narrativa fundacional de Goiânia, seguindo as aspirações nacionais de inclusão de regiões ainda 

isoladas do desenvolvimento capitalista. Todavia, a narrativa ainda contrastava com o contexto 

sociocultural em que a nova capital estava inserida, um Estado de economia e cultura 

tradicionalmente rurais: “Enquanto tais ideias iam sendo viabilizadas, a base da economia 

goiana continuava ligada à terra, consequentemente aos grupos oligárquicos. Tal fato demonstra 

a interação entre o ‘velho’ e o ‘novo’ em Goiás” (CHAUL, 1999, p. 77). Esta condição é 

perceptível, por exemplo, no modo como as obras da construção de Goiânia foram executadas 

utilizando-se de instrumentos ligados ao meio rural, como carros puxados por bois (Figura 8). 
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Figura 8 - Carro de bois em frente ao Palácio das Esmeraldas 

 

Fonte: MUSEU DA IMAGEM E DO SOM, 2002. 

 

 Inaugurada oficialmente em 5 de julho de 1942, Goiânia caminhava à passos lentos em 

seu desenvolvimento urbano, apesar do entusiasmo inicial da mídia local e do discurso político 

vigente com seu simbolismo de modernidade. Segundo o historiador Oliveira (2003), os relatos 

das pessoas que viveram os primeiros anos da cidade e as dificuldades encontradas em uma 

infraestrutura urbana deficiente destacam uma descrição de Goiânia como um espaço ainda 

rústico, “bem longe de uma cidade moderna e cosmopolita e bem próxima dos valores 

provincianos das pequenas cidades” (OLIVEIRA, 2003, p. 22).  

A ligação da nova capital goiana com o meio rural estendia-se também a partir de seu 

processo de composição populacional nas décadas subsequentes à sua inauguração. De acordo 

com Chaul (1999), um dos grandes problemas encontrados pelo governo goiano para a 

construção de Goiânia, a falta de mão-de-obra especializada, teve de ser resolvido com o 

incentivo estatal de emigração de trabalhadores através de auxílios financeiros e sociedades de 

auxílio à colonização. Nesse horizonte, Oliveira (2003) destaca a migração como uma das mais 

importantes características sociológicas da população goianiense, com uma massa de 

imigrantes majoritariamente proveniente das cidades interioranas e da zona rural do próprio 

estado de Goiás. Dentre os imigrantes vindos de outros estados, os procedentes das regiões do 

interior de Minas Gerais, São Paulo e Bahia estavam em maior número: 

Nos anos setenta, em Goiânia, a maioria dos migrantes intermunicipais continuou 

sendo originária de Minas Gerais (18,1 mil pessoas), São Paulo (9,1 mil pessoas), 
sendo que somente 9,0% oriundos de Belo Horizonte e 52,2% da capital paulista. Mas 
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este processo de desenvolvimento populacional contou também com o avanço das 

populações interioranas do próprio Estado de Goiás. Grande parte, foi proveniente da 

expulsão direta ou indireta do campo, já comentada anteriormente. Essa grande massa 

populacional, das zonas rurais e de pequenas cidades procuravam Goiânia em busca 

de maior realização pessoal principalmente conseguir emprego, conforme podemos 

observar nos dados do recenseamento da década de 70, que se refere aos migrantes 

domiciliados em Goiânia, além de podermos verificar a sua origem, podemos 

confirmar que o próprio interior de Goiás foi o grande fornecedor de migrantes para 

a Capital (Chaul, 1999, p. 109). 

 

Se por um lado a cidade se tornava assim um grande centro populacional, por outro, 

como observa Alves (2004), o crescimento da população goianiense proveniente do êxodo rural 

causou a expansão desordenada de bairros e vilas nas periferias da cidade, espaço para onde se 

dirigiram esses imigrantes. Originam-se nesse contexto as distinções entre os grupos sociais de 

Goiânia observadas, principalmente, nas diferenças socioeconômicas e culturais entre 

moradores de bairros centrais da capital goiana e moradores de seus bairros periféricos.  

Observa-se, por fim, que os fluxos migratórios vindos do interior de Goiás e de outros 

estados trouxeram para Goiânia diversas características culturais do campo, em meio aos 

hábitos, costumes e crenças das pessoas que deram forma à sua população. A influência cultural 

do meio rural intensificou-se ainda nas décadas de 1980 e 1990, com a diminuição da distância 

espaço-temporal entre Goiânia e as cidades situadas ao seu entorno através do desenvolvimento 

dos meios e vias de transporte da região goiana. Como explica Oliveira (2003, p. 42), a 

aproximação produziu duas consequências: “em primeiro lugar, intensificou o processo de 

modernização das cidades do Entorno; por outro lado, propiciou um contato maior dos 

goianienses com os valores tradicionais das cidades do Entorno”. Estava assim se delineando o 

cenário sociocultural goianiense presente até os dias de hoje, uma “capital mesclada ao interior, 

do urbano com o rural, do sertão e do litoral, do campo e da cidade” (CHAUL, 2011, p. 43). 

 

5.1.1 O cenário contemporâneo de Goiânia  

 

Como visto anteriormente, o cenário sociocultural de Goiânia é historicamente 

construído por tensões entre signos contrastantes: modernidade e tradição, urbano e rural, 

capital e interior, convivendo em um mesmo espaço imaginado e territorial.  Inicialmente 

planejada para suportar 50.000 habitantes, a cidade é hoje a 10ª capital mais populosa do Brasil, 

com 1.516.113 habitantes (IBGE, 2019). Seu crescimento populacional foi ainda acompanhado 

de uma precária distribuição de renda entre seus cidadãos, sendo recentemente avaliada como 
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a cidade da América Latina com maior desigualdade socioeconômica (O POPULAR, 2012)34. 

Em meio ao crescimento desordenado de Goiânia, traços de uma metrópole global e 

características interioranas estão hibridizadas em diversos de seus espaços. Chaul (2009, p. 100) 

sintetiza esse encontro: “Goiânia é um pedaço de modernidade cravado no sertão de Goiás. 

Capim em meio ao concreto, crescendo desordenadamente em bairros e vilas, neon em contraste 

com o entardecer do interior de Goiás”. 

 Com o progressivo desenvolvimento econômico da região de Goiás, pautado 

principalmente no agronegócio, a hibridização entre o rural e o urbano foi se estendendo ao 

longo das décadas, de acordo com Benevides (2008), para as demais regiões do estado. Esse 

fato provocou uma ressignificação positiva dos signos rurais nos discursos oficiais sobre a 

identidade goiana, representando, segundo Costa (2009), uma nova fase de aceitação de seu 

passado histórico e valorização da cultura sertaneja.  

A mudança de perspectiva pode ser analisada através do discurso da goianidade, 

formulado em oposição ao estigma de atraso e decadência que por muito tempo estiveram 

associados à população de Goiás pela visão de pessoas vindas dos centros políticos e 

econômicos do país, na caricatura de uma goianice. Como explica Chaul (2011), a goianidade 

vem assim a buscar a convergência entre as características tradicionais do estado de Goiás e o 

espírito da modernidade: 

Assim, a título de representação, a “goianice” nos remete à época em que a ideia de 

“decadência” serviu para rotular o contexto da história de Goiás após a crise da 

mineração, enquanto que o que chamamos de “goianidade” nos indica a construção 
da ideia de modernização através de uma de suas representações, o progresso, fruto 

dos projetos político‑econômicos do pós‑30 em Goiás. A “goianidade” abrange uma 

época em que se procura mesclar o “velho” e o “novo”, fundir o “antigo” e o 

“moderno”, envolver o rural e o urbano e confluir o “atraso” e o “progresso” pelos 

caminhos da história (CHAUL, 2011, p. 42, grifo nosso). 

 

Nota-se essa convergência entre signos urbanos e signos rurais na representação da 

identidade goiana ao analisar-se a produção literária de escritores locais. Há um exemplo 

explícito do discurso da goianidade nas estrofes do poema Ser Goiano, do renomado escritor 

José Mendonça Teles (1998). É possível observar a consonância entre elementos ligados à vida 

no campo e à vida na cidade em trechos como “ser goiano é botar nos pés uma botina ringideira 

e dirigir tratores pelas ruas da cidade” e “ser goiano é saber fundar cidades”: 

O goiano de pé-rachado não despreza uma pamonhada e teima em dizer ei, trem bão, 

ao ver a felicidade passar na janela, e exclama viche, quando se assusta com a presença 

                                                
34 De acordo com pesquisa divulgada em 2012 pela Organização das Nações Unidas (ONU). A pesquisa aponta 

ainda Goiânia como a 10ª cidade mais desigual em distribuição de renda no mundo (O POPULAR, 2012). 

Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/goi%C3%A2nia-a-cidade-mais-desigual-

1.194068>. Acesso em: 05 nov. 2019.  
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dela. // Ser goiano é botar nos pés uma botina ringideira e dirigir tratores pelas ruas 

da cidade. É beber caipirinha no tira-gosto da tarde, com a cerveja na eterna saideira. 

É fabricar rapadura, ter um passopreto nos olhos e um santo por devoção. [...] // Ser 

goiano é saber fundar cidades. É pisar no Universo sem tirar os pés deste chão parado. 

É cultivar a goianidade como herança maior. É ser justo, honesto, religioso e amante 

da liberdade (TELES, 1998, p. 20, grifos nossos). 

 

É perceptível nas estrofes do poema um sentimento de valorização dos vínculos da 

população goiana com o meio urbano e rural, citando-se elementos como certos pratos típicos 

oriundos do campo, gírias regionais, vestimentas e a religiosidade diária para representá-la. 

Essa representação é constantemente utilizada em diversos outros meios de comunicação locais, 

de modo que se reforça uma unidade identitária regional imaginada em torno da simplificação 

e fixidez de características rurais no estereótipo de um goiano notavelmente “sertanejo”. 

O estereótipo sertanejo vinculado ao goiano, como observa Silva e Almeida (2010), se 

estende ao imaginário identitário da população goianiense, ora contrastando, ora hibridizando-

se com elementos culturais característicos do meio urbano, alimentado por signos 

transnacionais de informação (GARCÍA-CANCLINI, 2008a). Em meio a esta hibridização, o 

universo simbólico rural é reforçado nas percepções cotidianas dos moradores de Goiânia por 

uma indústria cultural pautada na difusão da música sertaneja, publicidade de shows 

sertanejos/country e estereótipos enfatizados pela mídia (SILVA; ALMEIDA, 2010). 

Destacam-se os badalados bares, boates e festivais goianienses voltados para esse estilo 

musical, além dos cantores sertanejo de grande projeção nacional que iniciaram suas carreiras 

em Goiânia, como a dupla Zezé Di Camargo & Luciano e a cantora Marília Mendonça, entre 

inúmeros outros. Nesse contexto, Goiânia recebe da mídia local e nacional o rótulo de “cidade 

sertaneja”.  

Como observa Chaveiro (2007), esse rótulo é afirmado, reconhecido e divulgado pelo 

próprio governo da cidade, de modo que seu reforço se tornou explícito em um projeto de lei 

de 1995, proposto pelo prefeito da época, que visava oficializar Goiânia como a “Capital 

Country”. No entanto, a proposta foi rejeitada pela população local e arquivada. Situação 

semelhante ocorre em 2018, desta vez com sucesso: o festival Villa Mix, maior evento de 

música sertaneja-universitária do Brasil, é oficializado como “festa tradicional de Goiânia” pela 

gestão do prefeito Iris Rezende. Esta, assim, passa a constar no calendário oficial de eventos do 

município35. 

                                                
35 Informação obtida na matéria jornalística Prefeito sanciona lei que transforma Villa Mix “festa tradicional de 

Goiânia” (JORNAL OPÇÃO, 2018). Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/prefeito-

sanciona-lei-que-transforma-villa-mix-festa-tradicional-de-goiania-129339/>. Acesso em: 10 nov. 2019. 
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A força da mídia local e do poder público na proposição de tradições goianienses em 

torno do estilo sertanejo, que como explicam os historiadores Hobsbawm e Ranger (1984) são 

tradições inventadas, ao passo que visam estabelecer certos valores e normas como enraizados 

em uma cultura através de sua constante repetição, contudo desconsidera o caráter plural das 

identidades presentes em Goiânia. Inserida na dinâmica de um mundo globalizado, onde fluxos 

transnacionais de informação cruzam territórios diversos em tempo quase instantâneo, a 

vinculação da capital goiana à esta identidade sertaneja convive com a proliferação de outros 

vínculos de identificação entre a cidade e seus habitantes. 

Em relação aos eventos musicais de Goiânia, o radialista e produtor cultural Pablo Kossa 

enfatiza a diversidade de gêneros entre os gostos da população goianiense: “Aqui tem rock, 

sertanejo, reggae, blues, jazz, rap e samba de qualidade. Como toda grande cidade não dá para 

limitar culturalmente uma só manifestação” (JORNAL OPÇÃO, 2014). Um exemplo notório 

desta identificação dos goianienses com manifestações artísticas alternativas ao sertanejo é o 

polo de rock independente presente na capital goiana. Benevides (2008) destaca que a indústria 

do rock em Goiânia tem seu momento de maior estruturação a partir de 1995, com a criação do 

Goiânia Noise Festival, um dos maiores festivais de rock alternativo do Brasil. O 

fortalecimento deste cenário, segundo o autor, simboliza o desejo por identificação da 

população goianiense com outras representações que transpassam os aspectos rurais do que é 

“ser goiano” para o discurso da goianidade.  

Fica evidente como o cenário identitário cultural de Goiânia guarda contradições, 

confluências e ressignificações em meio a sua pluralidade de referenciais. Definir a essência do 

que é “ser goianiense” a partir das ligações da cidade com o meio rural, na representação de 

uma identidade sertaneja, é a perspectiva reforçada pelos discursos “oficiais”. Contudo, como 

nos indica Hall (2005), os processos de identificação têm se tornado mais fluidos e provisórios, 

de modo que culturas tradicionais hoje se encontram inseridas em um contexto de coexistência 

com novos fluxos globais e locais de referência. Entre o moderno e o tradicional, o urbano e o 

rural, a população goianiense se vê de frente a uma oferta simbólica diversificada, a partir da 

qual podem posicionar suas identidades, e “o que é ser goianiense” não possui uma resposta 

absoluta.  
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5.2 Os produtores e interagentes do Goiânia Mil Grau 

 

O cenário sociocultural delineado nas seções anteriores é discutido adiante através dos 

relatos de pessoas que vivenciam o cotidiano de Goiânia, e mais especificamente, também 

fazem parte da comunidade virtual estabelecida em torno do Instagram do Goiânia Mil Grau. 

O recorte estabelecido para a seleção dos produtores participantes da pesquisa esteve próximo 

de representar a totalidade da equipe de administradores do perfil, composta por três pessoas. 

Os dois selecionados (Quadro 2) apresentam identificações iniciais que se aproximam em 

aspectos como gênero, profissão, idade e residência; e se diferem em outros, como o local de 

nascimento. Em relação a participação que possuem no histórico do perfil, Leonardo é o 

membro mais antigo da equipe, sendo o criador do Goiânia Mil Grau, enquanto Edmar se 

tornou produtor de conteúdo para o perfil efetivamente a partir do ano de 2014.   

 

Quadro 2 – Produtores do Goiânia Mil Grau selecionados para a pesquisa 

Produtor Perfil 

Edmar 

26 anos, homem, publicitário, natural de Goianésia/GO, ensino superior completo, renda de 

dois a quatro salários mínimos, morador do bairro Parque Oeste Industrial (região noroeste de 

Goiânia). Entrou para a equipe de produtores do Goiânia Mil Grau no ano de 2014. 

Leonardo 

22 anos, homem, publicitário, natural de Goiânia/GO, ensino superior completo, renda de dois 

salários mínimos, morador do bairro Vila Mutirão (região noroeste de Goiânia). É o criador 

do Goiânia Mil Grau. 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

Integrando a composição definida para a compreensão das mediações do Goiânia Mil 

Grau, o recorte de oito interagentes (Quadro 3) representa uma amostra diversificada em 

critérios socioculturais e de comportamento na comunidade virtual do perfil. Ela é composta 

em número equivalente de homens e mulheres, na faixa etária de 20 a 34 anos, com profissões 

e rendas financeiras distintas. Em relação ao local de nascimento, cinco dos participantes são 

nativos de Goiânia e três são naturais de outras regiões goianas, entre cidades próximas à capital 

e cidades mais ao interior do estado de Goiás. A variação nas regiões de Goiânia em que residem 

permite um olhar diferenciado sobre a capital goiana, à medida que os interagentes relacionam 

os conteúdos publicados no perfil com a percepção de elementos presentes nos espaços da 

cidade que vivenciam rotineiramente. Seus perfis e respectivos nomes fictícios são 

apresentados a seguir: 
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Quadro 3 – Interagentes do Goiânia Mil Grau selecionados para a pesquisa 

Interagente Perfil 

Bárbara 
23 anos, mulher, advogada, natural de Goiânia/GO, ensino superior completo, renda de dois 

a quatro salários mínimos, moradora do bairro Conjunto Riviera (região leste de Goiânia). 

Bruce 
26 anos, homem, designer, natural de Goiânia/GO, ensino superior completo, renda de dois 

salários mínimos, morador do bairro Vila Pedroso (região leste de Goiânia). 

Natasha  

20 anos, mulher, estudante de matemática, natural de Santa Helena/GO, ensino médio 

completo, renda de dois salários mínimos, moradora do bairro Bela Vista (região sul de 

Goiânia). 

Selina 
33 anos, mulher, contadora, natural de Goiânia/GO, ensino médio completo, renda de dois 

salários mínimos, moradora do bairro Vila Itatiaia (região norte de Goiânia). 

Tony 
29 anos, homem, copywriter, natural de Goiânia/GO, ensino superior completo, renda de dois 

salários mínimos, morador do bairro Urias Magalhães (região do meia ponte de Goiânia). 

Maria 

25 anos, mulher, consultora de vendas, natural de Aparecida de Goiânia/GO, ensino médio 

completo, renda de dois a quatro salários mínimos, moradora do bairro Leste Universitário 

(região leste de Goiânia). 

Fábio 

20 anos, homem, estudante de geografia, natural de Santa Helana/GO, ensino médio completo, 

renda de dois salários mínimos, morador do bairro Recreio dos Funcionários Públicos (região 

noroeste de Goiânia). 

João 

34 anos, homem, bibliotecário, natural de Goiânia/GO, ensino superior completo, renda de 
mais de quatro salários mínimos, morador do bairro Jardim Balneário Meia Ponte (região do 

meia ponte de Goiânia). 

Fonte: elaborado pelo autor (2019). 

 

A participação dos interagentes na comunidade virtual é versátil: alguns como Tony, 

Selina e Bruce comentam com pouca frequência nas publicações do perfil e costumam 

compartilhá-las com amigos. Outros como Maria e Natasha já exerceram ações mais 

participativas, de forma que a primeira teve um conteúdo enviado por ela publicado pelo 

Goiânia Mil Grau e a segunda estabeleceu contatos presenciais com pessoas com as quais fez 

amizade através da comunidade. 

 

5.2.1 Matrizes culturais na produção cômica 

 

 A ascensão da internet e seus sites de redes sociais pode ser considerada um dos marcos 

da fase atual em que se situa a produção do humor midiático no Brasil e no mundo. Se há 

décadas os canais de divulgação em massa de conteúdos humorísticos estavam condicionados 

à propagação em mídias como a televisão, o rádio e o jornal impresso, ou ao encontro face a 

face em shows de humor, atualmente novas oportunidades são alcançadas na internet. Como 
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ressalta Jenkins (2009), indivíduos vem utilizando o ambiente digital para participar da 

produção e divulgação de conteúdos próprios, disponibilizados gratuitamente em blogs, perfis 

e páginas presentes nos sites de redes sociais. É nesse contexto que produtores de conteúdo 

humorístico como os do Goiânia Mil Grau aproveitaram as ferramentas disponibilizadas na 

web para transitarem entre as figuras de receptor e emissor de sentidos cômicos. 

 Leonardo Eduardo Pereira, 22 anos, publicitário, nascido em Goiânia, é o criador do 

Goiânia Mil Grau. Desde jovem é um usuário de sites de redes sociais, espaço onde encontrou 

a possibilidade de explorar sua criatividade para o cômico interagindo com outros usuários, no 

que denomina ser um hábito de promover “zoeira”. Inspirado por outras páginas de humor on-

line que acompanhava em seu dia a dia, a ideia de criar algo próprio veio à tona: 

Foi numa época que eu tava muito ativo nas redes sociais, era menino ainda, acho que 

foi em 2013. Tava no ensino médio e minha preocupação com trabalho era quase nula. 

Foi bem numa época que teve um boom de grupo no Facebook, tinha uns grupos de 

zoeira onde a galera se organizava pra fazer zoeira nos comentários de algumas 
páginas. Ficava muito eu e o Vitim, que foi outro moleque que criou o Goiânia Mil 

Grau comigo. Ele já tinha criado outra página de zoeira, chamada “Gangnam Sytle da 

Depressão”, e eu via aquilo e achava massa demais, queria fazer algo também. Lembro 

que foi numa noite conversando com ele, e a gente tinha uma referência que era uma 

página chamada “Montagens Mil Grau”, que até não existe mais. Ela tinha um humor 

ácido muito pesado. Então nos inspiramos na fonte da letra que eles usavam, no estilo 

de escrita propositalmente errado, pegamos mais ou menos o mesmo estilo e 

pensamos em alguma coisa nova. Sugeri que fosse algo sobre Goiânia e no mesmo 

dia começamos a fazer postagens. Quando vimos já tinha de 50 a 100 pessoas curtindo 

a página e ficamos muito felizes. Começou a ser uma brincadeira muito massa, eu 

lembro de acordar bem animado pra mexer com a página. Eu nem sabia mexer com 
Photoshop, foi por causa da página que fui aprender (Leonardo Pereira, entrevista 

concedida ao autor em 30 ago. 2019). 

 

A ideia de satirizar elementos do cotidiano goianiense em postagens cômicas nas redes 

sociais foi um acontecimento natural para Leonardo, sem muito planejamento ou intenções 

econômicas. O produtor destaca que foi algo feito de forma inconsciente, provavelmente 

inspirado por uma afetividade com a cidade de Goiânia, local onde nasceu, cresceu e vive 

atualmente. Hoje, refletindo sobre suas motivações, Leonardo define que a intenção do grupo 

Goiânia Mil Grau é “resgatar o orgulho de ser goianiense” (Leonardo Pereira, entrevista 

concedida ao autor em 30 ago. 2019). Ao decorrer desses sete anos de existência, em que 

milhares de pessoas passaram a acompanhar suas postagens, o grupo humorístico estendeu sua 

produção de conteúdo para perfis/páginas de outros sites de redes sociais e vários integrantes 

entraram e saíram do grupo. Atualmente, a equipe de produtores do Goiânia Mil Grau é 
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composta por três pessoas: o próprio Leonardo Pereira, Edmar Antônio Magalhães Jr e Erykson 

Maicon Sena Silva36. 

As vivências dos três integrantes do perfil apresentam semelhanças, como o fato de que 

ambos passaram boa parte de suas vidas morando na região Noroeste de Goiânia, conhecida 

popularmente por ser uma região periférica da cidade. Entre eles, Edmar Júnior, 26 anos, 

publicitário, nascido em Goianésia (178km de distância da capital goiana), se mudou para a 

região aos doze anos de idade. O produtor destaca ter um carinho especial pela região, 

principalmente pelo setor Nova Esperança, onde morou por vários anos e fez muitas amizades. 

Já Leonardo mora na região Noroeste desde que nasceu, especificamente no setor Vila Mutirão, 

em que diz estar próximo de amigos e familiares. A ideia comumente estabelecida entre a 

população da cidade de que a região seria perigosa é rechaçada em partes por ele, que se sente 

tranquilo morando nela. 

Mesmo não tendo nascido propriamente na capital goiana, Edmar diz se sentir um nativo 

por já estar há muito tempo ambientado à sua coletividade: “Me sinto, minha vida foi aqui, eu 

vim pra cá com 11 anos, mesmo não sendo goianiense meus amigos são todos daqui. Minha 

vida tá aqui, eu conheço mais Goiânia hoje do que Goianésia” (Edmar Júnior, entrevista 

concedida ao autor em 22 ago. 2019). O sentimento de pertencimento do produtor à cidade de 

Goiânia demonstra como os processos de identificação não se configuram como um fenômeno 

natural, ao passo que uma pessoa não-nativa de uma comunidade pode se identificar com ela 

tendo como referência suas experiências e laços sociais estabelecidos no grupo, demonstrando 

o aspecto socialmente construído das identidades ressaltado por autores como Woodward 

(2014) e Cuche (2002).  

Outros sentidos são apresentados por Leonardo ao se definir como goianiense, 

explicitando sua afetividade com as estruturas de significados do espaço simbólico de Goiânia 

e com os traços culturais da população local: 

Eu me sinto goianiense por desde o começo da página já existir uma identificação 

muito grande com a cidade, eu sabia que queria fazer uma coisa sobre Goiânia mas só 

não sabia o que fazer. Então me sinto goianiense por primeiro, ser apaixonado pela 

cidade, de ter estudado um pouco sobre a história dela, algumas de suas curiosidades; 

e segundo, pela vivência do dia-a-dia, porque a gente tá o dia inteiro na rua e vive 

muita coisa do que Goiânia de fato é. [...] Eu pude conhecer um pouco mais do povo, 

da cultura, de como as pessoas falam, do jeito e comportamento de fato do goianiense 

(Leonardo Pereira, entrevista concedida ao autor em 30 ago. 2019). 

 

                                                
36 Erykson não fez parte da amostra de produtores devido a limitações quanto ao tempo de execução da pesquisa, 

de modo que o contato com os dois entrevistados foi mais acessível. 
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Percebe-se que há uma relação de identificação de Leonardo com a cidade de Goiânia, 

baseada em aspectos simbólicos e sociais: o apreço pela história da capital goiana, que remete 

à representação das narrativas fundacionais (HALL, 2005) e a maneira como oferecem sentidos 

de compartilhamento de um mesmo passado histórico em uma comunidade; e a proximidade 

com o modo de vida da população goianiense, em vivências do dia a dia tendo contato com 

seus fluxos de comportamento. Fundamentado em Geertz (2015), entende-se que as 

articulações entre as formas simbólicas e a vida social, percebidas nas identificações do 

produtor, fazem parte da configuração das redes de significados do contexto sociocultural em 

que um indivíduo se insere. Nesta trama, os sentidos de pertencimento à uma coletividade se 

aproximariam, assim, dos acontecimentos sociais e ocasiões rotineiras experienciados por seus 

membros.  

A rede de significados que os produtores encontram à sua volta oferece uma gama de 

elementos culturais que são utilizados como referência para o conteúdo produzido para o 

Goiânia Mil Grau, baseando-se em muitos casos em suas experiências pessoais no contexto 

goianiense. Conforme Bakhtin (1985), o discurso humorístico é muitas vezes construído a partir 

da reflexão de um indivíduo sobre situações vividas na realidade que o cerca, observação que 

se reflete nessa utilização do cotidiano como fonte de referência para os sentidos cômicos 

expressados no humor do perfil. Edmar explica como essa cotidianidade do riso é explorada 

por ele nos conteúdos que produz:  

Basicamente a gente só posta o que realmente a gente se identifica, não sai coisa na 

página se a gente não se identifica. [...] Por exemplo, a gente fala de busão, de ônibus. 

Coisa que a gente faz, talvez hoje não mais, mas durante nossa vida toda a gente andou 

de eixo. As coisas que a gente posta são coisas que a gente vive ou já viveu. Por 

exemplo, a gente sai um dia pra beber lá no setor sul, aí na volta a gente se perde. No 

dia seguinte tem uma publicação comparando o setor sul com um labirinto, por 
exemplo. São vivências nossas virando conteúdo pra página. Nem sempre, são casos 

que acontecem isso. As vezes tá rolando um meme e a gente contextualiza aquilo pra 

nossa região, e é isso, a nossa vivência forma o conteúdo que a gente faz, o que a gente 

vive, as nossas experiências (Edmar Júnior, entrevista concedida ao autor em 22 ago. 

2019). 

 

Representações do dia a dia na cidade de Goiânia vão sendo assim apresentadas nas 

postagens do perfil através das percepções dos produtores, a partir de temáticas com as quais 

se identificam e que muitos de seus interagentes também podem se identificar:  

Tipo, meia noite ninguém mais paga ônibus no terminal, a galera entra por onde o 

ônibus sai, eu sei disso porque fiz isso uma vez (risos). Uma vez fiz uma postagem 

sobre isso, dizendo “depois das 23 horas ninguém mais paga passagem”, e o 

engajamento foi altíssimo porque o pessoal tem identificação com isso. Então é mais 

ou menos nesse sentido que eu utilizo o que conheço, as vezes alguma coisa que as 

pessoas daqui falam e que quem é de outra cidade não vai entender nada, já quem é 
daqui vai entender. Uso isso como referência (Leonardo Pereira, entrevista concedida 

ao autor em 30 ago. 2019). 
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 As vivências cotidianas dos produtores que se transformam em conteúdo para o Goiânia 

Mil Grau necessitam, todavia, serem relativizadas pelo reconhecimento ou não de seus sentidos 

entre os interagentes do perfil. O fato de um nativo não identificar uma representação da 

“realidade” explorada em uma postagem como pertencente ao seu dia a dia não implica se esta 

pessoa está inserida ou não no contexto sociocultural da cidade de Goiânia. Buscando-se 

compreender como ocorrem as mediações entre produtores do perfil e seus interagentes, é 

necessário observar, no âmbito da produção, quais estratégias de comunicabilidade são 

buscadas pelos produtores para acionar competências de reconhecimento na recepção.   

 

5.2.2 Estratégias na busca por uma teia de referenciais convergentes 

 

 Na equipe de produtores do Goiânia Mil Grau não existem funções definidas para cada 

um. Segundo Edmar, o processo de produção das postagens é individualizado, de modo que 

cada produtor fica responsável por fazer uma publicação semanal. Um diálogo contínuo é 

mantido entre os três e se reúnem presencialmente quando um projeto do perfil demanda por 

um processo mais colaborativo de produção. Os três possuem um perfil parecido tanto em 

relação ao estilo de humor quanto a sua execução através de softwares de edição. Algumas 

diferenças, porém, são destacadas por Leonardo:  

Tem algumas peculiaridades, por exemplo, eu já tô menos preocupado com os textos 

das legendas, enquanto eles se preocupam mais com as concordâncias, não que eu não 

consiga usar, mas na linguagem do Mil Grau é pro texto ser meio zoado mesmo, é 

proposital (Leonardo Pereira, entrevista concedida ao autor em 30 ago. 2019). 

 

 Podem ser percebidas semelhanças entre os referenciais que os produtores possuem no 

consumo de formatos humorísticos e nas fontes midiáticas por onde acompanham o cotidiano 

de Goiânia, ambas majoritariamente presentes no meio digital. Tanto Leonardo quanto Edmar 

acompanham blogs, páginas e produtores de conteúdo humorístico pela internet desde a 

adolescência. Edmar tem como principal referência o influenciador digital Maurício Cid, 

criador do blog Não Salvo, com quem diz se identificar: 

Um cara que eu sempre admirei, desde que eu tinha 14 anos de idade, é o Cid do blog 

Não Salvo. Sempre foi minha referência, diria que eu queria ser o Cid. Eu já percebi 
que tenho características semelhantes com o Cid, o jeito de falar e trocar ideia com a 

galera é meio parecido por causa disso, porque eu acompanho o Não Salvo desde que 

eu era moleque (Edmar Júnior, entrevista concedida ao autor em 22 ago. 2019).  

 

O hábito de acompanhar estes formatos de humor da internet é mantido pelos dois 

produtores até os dias de hoje e inspira o estilo dos conteúdos produzidos para o Goiânia Mil 
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Grau. Edmar acredita que a maneira como interage com os integrantes do perfil é parecida com 

a de Cid do Não Salvo, enquanto que Leonardo tem como uma de suas inspirações criativas o 

perfil de tema futebolístico Esse dia foi louco. “Ele é muito forte nas legendas e me inspirou a 

escrever como escrevo no Goiânia Mil Grau” (Leonardo Pereira, entrevista concedida ao autor 

em 30 ago. 2019).  

A respeito do consumo de outras mídias para manterem-se informados dos 

acontecimentos do cotidiano de Goiânia, como uma fonte em potencial para assuntos de alguma 

postagem do perfil, os produtores dizem que não costumam assistir televisão, ler jornal 

impresso, ou ouvir rádio. As referências principais são meios de informação on-line. “Twitter, 

portais, tudo que tá rolando. Principalmente como é aqui goiano, eu fico o dia inteiro lendo 

notícia no G1 Goiás, Mais Goiás, esse tipo de portal. Porque tem conteúdo toda hora pra gente 

poder contextualizar” (Edmar Júnior, entrevista concedida ao autor em 22 ago. 2019).  

Nota-se, pela importância que a internet possui nos referenciais humorísticos e de 

informação diária acionados pelos dois produtores na criação das postagens do perfil, nuances 

da crescente incorporação dos usos da cultura midiática e suas tecnologias na vida cotidiana 

das pessoas. Como aponta Hine (2015), esses usos estão se tornando uma atividade natural de 

experimentação sociocultural, de modo que a internet é percebida como um espaço a partir do 

qual as sociedades contemporâneas vêm realizando atividades não demarcadas como alheias à 

realidade. Na estratégia de comunicabilidade dos produtores, essa aproximação entre o contexto 

dos elementos do dia a dia na cidade de Goiânia, e as experiências sociais e culturais das pessoas 

no ambiente digital, é um aspecto-chave na intenção de promover uma identificação dos 

interagentes da comunidade do Goiânia Mil Grau com os conteúdos publicados.  

É necessário destacar que o processo de leitura e compreensão dos conteúdos 

desenvolvidos pelos produtores não depende só dos referenciais acionados por eles para que 

sentidos cômicos sejam construídos, ao passo que estes atravessam também pelo universo 

cultural dos interagentes da comunidade virtual do perfil. As postagens publicadas no Goiânia 

Mil Grau, analisadas enquanto produtos do gênero humorístico, solicitam assim o 

reconhecimento de elementos específicos do contexto sociocultural goianiense por parte destes 

interagentes. Como ressalta Borelli (2002), a comunicabilidade de um gênero deve reunir, em 

um mesmo âmbito de referência, algumas matrizes culturais em comum entre produtores e seu 

público receptor.  

A importância da reunião de matrizes em comum entre os produtores e interagentes, nas 

mediações que perpassam pelo perfil, soma-se ainda a variação de sentidos cômicos que podem 

se apresentar de acordo com o contexto analisado. Como observa Vladimir Propp (1992), 
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coletividades de uma cidade, região ou país podem possuir códigos particulares do que se 

identifica como algo engraçado, mais facilmente interpretados pelos nativos da coletividade. 

Inseridos no contexto sociocultural da cidade de Goiânia, os produtores do Goiânia Mil Grau 

estão próximos dos sentidos cômicos locais e os utilizam na adaptação de conteúdos que 

circulam à nível global pela internet para satirizar o cotidiano popular goianiense, produzindo 

novos conteúdos de caráter híbrido de elementos da cultura local e da cultura midiática 

globalizada.  

Edmar explica como este processo é configurado na produção de postagens para o perfil, 

partindo de um acompanhamento dos assuntos mais comentados no momento entre os 

interagentes da internet, com o intuito de adaptar seus sentidos para o contexto goianiense: 

O que mais dá resultado: hype, quando tem alguma coisa hypada. Pode ser qualquer 

coisa, pode tá rolando Vingadores, por exemplo. Faz alguma coisa com isso, é um 

case muito bom. Tem até um muito bom que foi com o Tio Bákinas, que foi o “Trem 

Estranho”. A série tava bombando na época e a gente fez aquilo e deu muito certo. 
Primeiro por causa do hype, que é alguma coisa que todo mundo já tá falando. Os 

caras querem falar. Por exemplo, teve um que a gente fez da Demi Lovato no Villa 

Mix. Todo mundo queria falar sobre aquilo, todo mundo queria comentar sobre aquilo. 

Se você traz aquilo pra uma linguagem que o cara normalmente usaria, “ah o cara vai 

falar sobre Vingadores”, como a gente pode associar Vingadores com isso aqui? 

Vamos entregar isso aqui pra ele com a linguagem do goianiense, contextualizando 

pra um cenário local. Aí o conteúdo tem mais chance de viralizar por conta disso 

(Edmar Júnior, entrevista concedida ao autor em 22 ago. 2019, grifos nossos). 

 

A confluência entre as duas fontes de referência exploradas pelos produtores do perfil, 

as vivências no “cenário local” e o consumo de produtos da cultura midiática global (séries, 

filmes, memes, entre outros), se expressa no que Martín-Barbero (2004) analisa ser o encontro 

do popular e do massivo nos processos de produção e fruição nas sociedades contemporâneas, 

hodiernamente conectadas por fluxos de informação que não possuem ligação restrita com uma 

única cultura local (GARCÍA-CANCLINI, 2008a). Interpelado por estes fluxos, o contexto 

sociocultural da cidade de Goiânia não se encontra isolado de influências externas, de modo 

que os sujeitos nele inseridos possuem ao seu alcance um conjunto diversificado de referenciais 

culturais tanto locais como globais.  

Os produtores do Goiânia Mil Grau buscam assim estabelecer um diálogo com esse 

universo híbrido de referências locais/globais para potencializar o alcance37 das postagens do 

perfil entre os interagentes dos sites de redes sociais, o que Edmar Júnior presume gerar um 

sentimento de identificação em quem vivencia o dia a dia na capital goiana: 

                                                
37 Métrica de análise dos sites de redes sociais que indica a quantidade de vezes que um conteúdo é visualizado 

por usuários da ferramenta (HOSTGATOR, 2019). Disponível em: <https://www.hostgator.com.br/blog/metricas-

de-redes-sociais-importantes/>. Acesso em: 05 dez. 2019. 
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Por exemplo, tava rolando um meme, aquele meme do playboy mesmo, a gente 

pensou em como adaptar isso. Poderia ser qualquer coisa, a gente poderia falar 

qualquer coisa que qualquer um fosse entender. Só que quando você traz isso pro 

contexto goiano acho que é tipo assim, o cara não vai achar isso em lugar nenhum 

mais, então a gente mostra pra ele um elemento, a gente citou o citybus, o cara 

perguntando do citybus, então a galera se identifica pra caralho porque é um conteúdo 

que faz parte do dia a dia dele, faz parte do meu, por exemplo (Edmar Júnior, 

entrevista concedida ao autor em 22 ago. 2019). 

 

O reconhecimento da composição de sentidos locais/globais nestas postagens é 

observado nas percepções de interagentes da comunidade virtual como João. Ele exemplifica 

sua constatação a partir da recordação de uma postagem do Goiânia Mil Grau que adaptava 

elementos da série de TV estadunidense Game Of Thrones (HBO, 2019) relacionando terminais 

de ônibus de Goiânia com cenários de guerra da narrativa ficcional.  

Eu acho engraçado porque eles brincam com o cotidiano da cidade e gostam de pegar 

algo tipo Game of Thrones e transformar em “Game of Terminals”. Eles têm uma 

linguagem própria pra brincar, então colocam “Padre Pelágio” como um campo de 

batalha, “Praça A”, “Praça da Bíblia”. Eles brincam muito com elementos locais. [...] 

Eles têm essas sacadas geniais pra brincar, são atentos em observar a cidade e seu 

cotidiano pra poder brincar (João, entrevista concedida ao autor em 05 jul. 2019, grifo 

nosso). 

 

Além desta composição híbrida, João aponta que certos elementos satirizados entre as 

postagens do perfil estão diretamente presentes em sua rotina na capital goiana, ressaltando que 

esta proximidade estabelece uma identificação com suas vivências pessoais. Um exemplo disso 

são as rotas da cidade que o interagente percorre até chegar em seu local de trabalho: 

Quando eles falam da obra do BRT é algo que eu tô vivendo, algo próximo a mim. 

Teve também quando eles colocaram uma vez uma foto de um labirinto enorme 

escrito “Setor Sul”, e me identifiquei na hora porque trabalho no Setor Sul e sei que 
lá se você entrar numa rua você entra num beco sem saída. Você se perde ali naquele 

bairro, tem muita viela e rua sem saída. Então quando colocam só escrito “setor sul” 

no labirinto na hora eu me identifico (João, entrevista concedida ao autor em 05 jul. 

2019). 

 

Se nas situações relembradas pelo interagente João pode-se observar uma relação de 

identificação com os elementos satirizados nas postagens do perfil, outras situações apresentam 

um contraponto de não-reconhecimento nas mediações propostas entre os conteúdos publicados 

e os membros da comunidade virtual. Segundo o produtor Leonardo, é comum que algumas 

tentativas de explorar temas ligados ao contexto goianiense não sejam bem-sucedidas, como 

em postagens que foram criadas com a intenção de satirizar certos acontecimentos que 

marcaram a história de Goiânia:   

Recentemente a gente fez uma enquete nos stories do Goiânia Mil Grau perguntando 

se a galera sabia do que tinha acontecido no acidente do césio-137 e ficamos 

assustados com o resultado, tinha muita gente que não sabia sobre. A gente não sabe 

se foi uma zoeira ou se a galera realmente não sabia. Teve também o caso do Leonardo 
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Pareja, uma vez chegamos a fazer alguns vídeos abordando o tema e percebemos nos 

comentários da postagem que a galera não conhecia o caso (Leonardo Pereira, 

entrevista concedida ao autor em 30 ago. 2019). 

 

 O interagente Bruce endossa a perspectiva dessa dissonância, destacando postagens que 

adaptam para a rede de significados local alguns memes desconhecidos por ele e por parte dos 

interagentes do perfil, o que promove uma dificuldade de interpretação dos sentidos cômicos 

propostos. 

Tem alguns memes que precisa de interpretação né, as vezes a pessoa quer colocar 

algo ali e comenta, “não entendi”, as vezes pode acontecer. Só o adm e outras pessoas 

conseguem entender, porque quiseram trazer uma mensagem ali mas nem todo mundo 

pegou o timing do meme. Algumas pessoas ficam desentendidas (Bruce, entrevista 

concedida ao autor em 24 jun. 2019, grifo nosso).  

 

Certas escolhas criativas vão sendo assim feitas pelos produtores, priorizando temáticas 

que possivelmente possam se aproximar do âmbito de referenciais dos interagentes e promover 

uma relação de identificação. Contudo, uma coesão absoluta entre suas percepções pessoais e 

as percepções de todos os membros da comunidade virtual demonstra-se improvável de ser 

alcançada. A complexidade do processo comunicativo em relação a presença de um receptor 

ativo (MARTÍN-BARBERO, 1997, 2002) capaz de interpretar, questionar e produzir sentidos 

a partir de suas próprias vivências exige, portanto, que os produtores Edmar, Leonardo e 

Erykson se atentem ao que é melhor compreendido pelos interagentes, entre os elementos do 

cotidiano goianiense e os conteúdos globais em que se baseiam para desenvolver as postagens 

do Goiânia Mil Grau.  

A receptividade às postagens publicadas no perfil é então vista como uma variável 

significativa para a elaboração das produções seguintes, indicando, de acordo com Edmar, as 

temáticas com maior probabilidade de proporcionarem um sentimento de identificação entre os 

goianienses e as formas mais apropriadas de representá-las para provocar o riso.    

A gente tava fazendo muitos testes. A gente tava começando a focar mais na legenda 
e teve muitos textos. Por exemplo, entrávamos num portal de notícias, víamos uma 

matéria, trazia aquilo pro Goiânia Mil Grau e reproduzia a matéria com a nossa 

linguagem. Totalmente sincerão, falando palavrão, pra tentar uma identificação, como 

se eu tivesse conversando com o cara. Também fizemos histórias nostálgicas sobre 

Goiânia, o que deu muito certo. Histórias sobre nossa infância e adolescência em 

Goiânia. A gente postou isso e deu certo também. Então esse feedback positivo faz 

com que a gente poste de novo. Postou, não foi bom, a gente não faz de novo, ou as 

vezes tenta mais uma vez, mudando alguma coisa. Meio que você vai fazendo e 

alinhando. Não rolou mesmo, a gente para de fazer (Edmar Júnior, entrevista 

concedida ao autor em 22 ago. 2019, grifo nosso). 

 

 A estratégia dos produtores de acompanharem as reações dos interagentes aos conteúdos 

publicados no perfil, buscando-se (re)adequar o sistema comunicacional que tentam estabelecer 
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com os moradores de Goiânia, é potencializada, por fim, pelas possibilidades interativas 

presentes nas estruturas dos sites de redes sociais. Esta interatividade da internet e outras de 

suas influências nas configurações do humor do Goiânia Mil Grau são aprofundadas a seguir. 

 

5.3 Compartilhamentos, ações colaborativas e o riso coletivo da comunidade virtual 

 

O caráter coletivo do humor não é um aspecto propriamente oriundo da tecnicidade dos 

sites de redes sociais, sendo compreendido por autores como Freud (2006) e Bergson (2001) 

como algo inerente ao riso. Contudo, há de se destacar a potencialidade que este caráter adquire 

em meio a interatividade proporcionada pelo meio digital. Registrar em fotos e vídeos algum 

acontecimento engraçado do seu dia a dia e compartilhá-lo com outras pessoas através do 

Instagram; seguir algum perfil humorístico e utilizar seus conteúdos como motivo para iniciar 

uma conversa on-line com um amigo; ou formar comunidades virtuais de interação, baseadas 

no interesse de zombar sobre algum tema específico, são situações que vêm se tornando 

rotineiras entre os interagentes dos sites de redes sociais. 

Conduzido por este caráter coletivo do humor, potencializado pelos usos dos quais 

interagentes fazem das possibilidades comunicativas das redes sociais, perfis de conteúdo 

humorístico on-line como o Goiânia Mil Grau tornam-se pontos de intersecção para diversas 

relações sociais, tanto entre pessoas conhecidas no dia a dia off-line quanto entre conhecidos 

apenas pelo meio on-line. Como explicam Castells (2006) e Rheingold (1995), as conexões 

entre estes indivíduos podem enfim se aglutinar em torno de um interesse em comum e 

progressivamente constituírem comunidades virtuais, grupos de dinâmicas interacionais que se 

diferem das comunidades físicas, mas que também são propícias para atos de cooperação entre 

seus integrantes.  

Em meio às motivações dos membros da comunidade virtual constituída em torno do 

perfil do Goiânia Mil Grau, desenha-se um interesse em comum baseado no acompanhamento 

de um conteúdo humorístico que faz referência à signos locais que estão presentes nas 

experiências cotidianas de moradores da cidade de Goiânia. Para a interagente Bárbara, esta 

configuração do humor do perfil reflete o reconhecimento de elementos de sua vida pessoal, 

como a alusão à suas memórias sobre a rivalidade dos times de futebol da capital goiana: 

Eu lembro que era numa época que eu tava muito indo assistir jogo do Goiás no Serra 

Dourada. Aí tinha umas piadinhas bem internas sobre como eram as torcidas, como 

funcionava. E eu já tinha ido em jogo do Vila Nova no OBA, do Goiás no Serra, então 

tem umas coisas que você vê que só quem é daqui mesmo que vai nesses lugares 

percebe. Aí achei engraçado porque quando você vê uma piada bem específica assim 
é diferente o humor que ela transmite, é mais pessoal (Bárbara, entrevista concedida 

ao autor em 04 jun. 2019). 
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 As experiências pessoais que os interagentes identificam no conteúdo do perfil se 

aproximam em intensidades variáveis, apresentando circunstâncias onde reconhecem 

semelhanças entre si baseadas no compartilhamento de percepções sobre o cotidiano. O 

interagente João aponta que as temáticas exploradas pelo Goiânia Mil Grau provocam 

situações onde identifica que seu pensamento condiz com o que outras pessoas publicam na 

zona de comentários das postagens do perfil: 

Gosto mais dos temas sobre as questões de vivência da cidade, essa identidade de ser 

goiano, algo que eu vivo no dia a dia né, no meu cotidiano. Eu vejo que ali tá retratado 

coisas que eu penso e percebo ali que a maioria tem esse mesmo pensamento, você vê 

que tá refletido ali né. Aí você pensa, “ah, então não é só eu que penso assim, tem 

outras pessoas que pensam também”. Eles têm essa sacada de perceber sobre o que as 

pessoas pensam sobre a cidade (João, entrevista concedida ao autor em 05 jul. 2019). 

 

 Esta cumplicidade de ideias e vivências entre os interagentes não pode ser generalizada 

para toda a comunidade virtual do perfil, mas indica como o riso repercute entre àqueles que 

estão familiarizados com os elementos do cenário goianiense referenciados pela comicidade 

das postagens. A partir deste reconhecimento, muitos interagentes decidem compartilhar os 

conteúdos do Goiânia Mil Grau entre si, em uma ação sugestionada por Freud (2006) pela 

busca do prazer oriundo do riso que se completaria em conjunto com outras pessoas. O 

complemento desta necessidade pode ser observado em interações como as de Maria, conforme 

a interagente compartilha com amigos alguns conteúdos com os quais possivelmente também 

se identifiquem. Ela exemplifica citando postagens que remetem a vivências no uso rotineiro 

do transporte público de Goiânia: 

Compartilho com meus amigos, sempre mando no direct ou até temos grupo no 

Instagram e eu mando, ou marco na página. Porque são postagens que eles também 

passam por isso, principalmente sobre ônibus. Não sei se é lá ou na “UFG da 

Depressão”, mas sempre que é algo do nosso cotidiano eu sempre compartilho porque 

eu sei que eles vão se identificar e rir também. Por exemplo, uma amiga minha uma 

vez ficou presa na porta do eixão, então quando eles postam alguma coisa sobre eixão 

eu mando pra ela porque eu sei que ela vai se identificar e rir (Maria, entrevista 

concedida ao autor em 01 ago. 2019, grifo nosso). 

 

Além da possibilidade de compartilhar as postagens com outros indivíduos que também 

compreendam a relação de seus sentidos cômicos com o contexto de Goiânia, ou identificar 

pensamentos semelhantes aos seus entre o que é comentado no perfil, os interagentes podem 

aprofundar-se em uma ação mais participativa (JENKINS, 2009): produzir e enviar conteúdos 

como sugestão para serem publicados, interagindo com os produtores do Goiânia Mil Grau. 

Deste modo, o caráter coletivo do humor acentua-se na comunidade virtual e adquire traços 

colaborativos, possibilitando que os interagentes também proponham as temáticas que serão 
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satirizadas nas postagens do perfil. Os produtores comentam que a equipe explora esta 

característica entre suas estratégias de interação, tentando estabelecer um canal aberto para 

participações:  

Uma vez por semana tem conteúdo de gente que manda. A gente tem um grupo no 

Facebook com 15 mil pessoas. Lá é tipo um laboratório, as vezes a gente tá na dúvida 

em relação a um post, lança lá e depois posta na página. E aí tem muita coisa que sai 

de lá e vai. A gente sempre posta com “enviado por fulano de tal” na legenda (Edmar 

Júnior, entrevista concedida ao autor em 22 ago. 2019). 

 

Total. Qualquer um que manda mensagem pra gente nós vemos, os que não 

aproveitamos só respondemos com um “kkkk” e não postamos. Os que tem um 

potencial nós trabalhamos em cima pra criar, mas não somos muito de deixar as 

pessoas no vácuo (Leonardo Pereira, entrevista concedida ao autor em 30 ago. 2019). 

 

Acostumada a comentar nas postagens do Goiânia Mil Grau e a participar das 

brincadeiras propostas em algumas delas, Maria enviou um vídeo que foi publicado no perfil. 

O vídeo apresenta um acontecimento inusitado que se tornou motivo de gozação na internet, ao 

ponto de ser repostado por portais on-line de notícia da capital goiana.  

Foi assim, num dia em que choveu muito em Goiânia – eu trabalho numa 

concessionária – em uma das lojas algum funcionário filmou um maluco com uma 

prancha no meio da enxurrada. Mandaram no grupo da loja, eu vi, achei engraçado e 

pensei “isso é muito a cara do Goiânia Mil Grau”, eu sabia que eles iam zoar porque 
goiano é isso, não pode ver uma vergonha que já quer passar (risos). Mandei pra eles 

e eles publicaram. Rendeu demais, porque eu tenho amigos que seguem a página e aí 

eles me mandaram direct falando “não acredito, você mandou coisa pro Goiânia Mil 

Grau”, “quem é esse menino?”. Depois ainda fiquei preocupada, porque veio uma 

menina da assessoria do Curta Mais, que é um portal de notícia de Goiás, perguntando 

se poderia postar na página deles. Aí eu já fiquei meio assim, “então, eu não sei quem 

é essa pessoa, a imagem dele vai tá divulgada, se vocês quiserem postar, tudo bem, 

mas não me responsabilizo por nada” (Maria, entrevista concedida ao autor em 08 

ago. 2019). 

 

A repercussão do vídeo na comunidade virtual e em outros espaços da internet provocou 

sensações difusas em Maria. Sua contribuição com um conteúdo cômico utilizado em uma 

publicação do perfil, contudo, proporcionou certo grau de satisfação em poder rir junto de outras 

pessoas sobre um acontecimento ocorrido na cidade que habita. “Gostei de ver sendo publicado 

no Goiânia Mil Grau, porque se você manda algo para alguém, ela acha legal e compartilha, 

você divulgou algo bacana que outras pessoas também vão ver” (Maria, entrevista concedida 

ao autor em 08 ago. 2019).  

Outro interagente que já enviou conteúdos próprios como sugestão para postagens, Tony 

não teve sua proposta utilizada pelos produtores do Goiânia Mil Grau. A ideia, apresentada 

em uma época em que o perfil possuía poucos seguidores, foi instigada pela percepção de que 
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suas vivências no contexto goianiense pudessem ser reconhecidas por outros indivíduos como 

também próximos de si no dia a dia na cidade. 

Primeiramente a página não era grande, então você acha que tem um contato maior 

por não ter tantas interações. Outro ponto foi por achar que uma coisa que fez parte 

do meu cotidiano possa fazer parte do cotidiano dos outros e isso pudesse se 

transformar em alguma forma de conteúdo pra página, eu queria ver essa situação. 

Mas infelizmente eles nem abriram, nem visualizaram (Tony, entrevista concedida ao 
autor em 08 jul. 2019). 

 

 Em meio a variabilidade de interações estabelecidas entre os membros da comunidade 

virtual e a relativa abertura para proporem conteúdos que podem ser publicados no perfil, os 

interesses em comum que medeiam o elo comunicativo entre interagentes/conteúdo/produtores 

notavelmente transportam elementos do contexto sociocultural goianiense para os fluxos de 

informação do meio digital. Neste caso, as intersecções entre as instâncias off-line e on-line são 

evidenciadas na constituição da comunidade virtual do perfil e nos elementos que fomentam o 

seu riso coletivo, motivado por experiências e identificações formadas em torno de uma cultura 

local. 

Partindo das discussões de Martel (2015) sobre o caráter identitário da formação de 

grupos de interesse na internet, pode-se elucidar como a comunidade virtual analisada se insere 

em um fenômeno mais amplo, em conjunto com outras páginas, blogs e perfis de conteúdos 

humorísticos regionais. Estes são espaços on-line onde pessoas reconhecem seus cotidianos, 

gostos e costumes locais sendo satirizados em um humor de temáticas específicas, que se difere 

de conteúdos cômicos mais abrangentes dos quais não há a necessidade de se estar familiarizado 

com a rede de significados de um contexto particular. Como explica Castells (2008), a 

demarcação entre um âmbito global e um âmbito local de referências vem suscitando a 

necessidade de indivíduos se diferenciarem culturalmente, o que os atrai, por um lado, para 

fontes de identificação mais próximas dos espaços que habitam.  

Entre os motivos que incentivam os interagentes a se inserirem na comunidade virtual 

do Goiânia Mil Grau, observa-se indícios de que a necessidade de diferenciação cultural 

discutida a partir de Martel (2015) e Castells (2008) é um dos aspectos que congregam 

indivíduos em torno do perfil.  As percepções se assemelham no entendimento de que os 

conteúdos publicados apresentam elementos típicos do contexto da cidade de Goiânia a partir 

dos quais reconhecem suas identidades. Isto conferiria ao humor do perfil sentidos cômicos 

essencialmente “goianienses” que indivíduos pertencentes a culturas externas supostamente não 

compreendem. Neste aspecto, nota-se que os pontos de identificação dos interagentes com o 
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Goiânia Mil Grau perpassam também pela demarcação de diferenciações, o que, como explica 

Woodward (2014), demonstra como uma identidade é definida em oposição a outras. 

Me sinto representado. Eu acho legal deles é que eles tentam mesclar algo que é 

exclusivamente de Goiânia com os memes atuais, eles tentam fazer essa mesclagem. 

Aí quando você bate o olho ali você começa a rir, e se por exemplo, mostrar pra 

alguém de São Paulo ele não vai entender, porque alguém daqui de Goiânia que pode 

falar do que tá acontecendo. Se eles colocam algum meme do bandeirante, do eixão, 
ou então do viaduto da Praça do Ratinho, alguma coisa exclusivamente de Goiânia, a 

gente por viver aqui bate olho, identifica e começa a rir. Eu sinto essa sensação (Bruce, 

entrevista concedida ao autor em 24 jun. 2019).  

 

Eles falam na nossa linguagem. Brincam com os assuntos bem específicos daqui, 

como o Césio, com os asfaltos do Íris, com o Jamelão, com o jeito de falar, com o 

nosso futebol (Tony, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

É uma página de humor saudável, com um humor que pega muito os trejeitos 

goianienses. Tem postagens que eu vejo que são de coisas que a gente realmente 

pensa, são coisas que o goianiense fala e pensa, e por isso me identifico com a página. 

É a sensação de representatividade, de falar “poxa, alguém tá fazendo um humor que 

é goianiense”, não é um meme “do Brasil”. Isso aqui é de Goiânia e só tem aqui. Eu 

sinto uma certa representatividade no humor da página (Selina, entrevista concedida 

ao autor em 08 jul. 2019). 

 

Entretanto, os elementos satirizados pelo humor do perfil não podem ser generalizados 

como próprios do dia a dia de todos os goianienses, já que algumas publicações podem tratar 

de sentidos bem específicos, não pertencentes a rotina de determinados grupos sociais. Para 

compreender a comicidade destes elementos, Maria aponta que é necessário assim ter um 

mínimo conhecimento sobre suas relações com o cotidiano da capital goiana. Ela exemplifica 

com o caso dos jamelões, frutas que em determinada época do ano causam acidentes no trânsito 

da cidade. Bárbara, da mesma forma, está familiarizada com esta situação inusitada que ocorre 

no contexto local: 

Me sinto muito representada, principalmente as coisas que eles postam que são muito 

características de Goiânia. Por exemplo, o eixão. Só quem anda de eixão sabe o que é 

andar nele. [...] Outra coisa, saiu recente aquele vídeo sobre o Mutirama, eles fizeram 

uma paródia da música do MC Livinho com o Mutirama. Só a gente sabe o que é o 

Mutirama, “a Disney de Goiânia”. Então eu me identifico super. [...] Tenho amigos 

pra quem eu mando postagens do Goiânia Mil Grau que eles não acham graça, porque 
eles não conhecem, não sabem sobre o que tá falando, e são nascidos e criados aqui 

em Goiânia. Só que não conhecem. O jamelão, por exemplo, tem gente que não repara 

que em Goiânia inteira tem jamelão plantado nas ilhas, nas divisões de rua, e não 

entendem o porquê da graça. Por conhecer e entender o porquê da graça das postagens, 

eu me identifico (Maria, entrevista concedida ao autor em 01 ago. 2019).  

 

Me vejo, me identifico. Tem muitos posts que eles zoam o pessoal da região da 

noroeste, vestimenta. Tem um que eu adoro que é do Uno, eles fizeram um vídeo 

falando do Uno na BR, correndo horrores e não sei o que, que é a imprudência do 

goiano que vejo na minha realidade. E não sei se você lembra, ali na PUC do Jardim 

Goiás que tem aquela frutinha que escorrega, que eles fizeram musiquinha com esse 

negócio também, mostrando os motoqueiros caindo. São coisas que tão próximas da 
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minha realidade que eu vivenciava, por exemplo, todo dia indo pra faculdade eu via 

aquilo lá (Bárbara, entrevista concedida ao autor em 04 jun. 2019).  

 

 Já ambientados à rede de significados local, os dois interagentes que residem a menos 

tempo em Goiânia, Fábio e Natasha, também se identificam com os sentidos locais explorados 

na comicidade do Goiânia Mil Grau: 

Eu me reconheço bastante nas publicações, principalmente nas que tem a ver com 

política e o transporte público. Quem é usuário do transporte público vê que aquelas 

postagens falam do cotidiano dela, não importa a linha que ela pegue, pra onde ela vá 

ou o horário em que utiliza o serviço, sempre vai ter aquilo ali dentro de algum ônibus, 

seja duas pessoas fofocando, seja um vendedor ambulante, então eu me sinto muito 

representado (Fábio, entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019).   

 

Eu comecei a me identificar ainda mais quando cheguei aqui em Goiânia, porque eu 

comecei a conviver né, começou a fazer parte da minha realidade. Quando eu tava em 

Santa Helena, eu ria das piadas que eles estavam fazendo, e quando você se muda pra 

Goiânia começa a entender melhor aquela zoeira todinha que eles estavam fazendo e 

que eu acompanhava. A questão do terminal Padre Pelágio, que é um terminal que o 
pessoal zoa demais, a questão que o shopping da região Noroeste é o Portal Shopping, 

que no final de semana você vai levar sua cremosa pra tomar um sorvete no Portal 

Shopping (Natasha, entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019). 

 

 O reconhecimento cultural expressado em diferentes perspectivas das motivações dos 

interagentes, em suma, evidencia como os vínculos com marcos de referência das culturas 

locais (OLIVEN, 2006) são capazes de congregar pessoas, fazê-las rir em conjunto e 

compartilharem suas experiências cotidianas, mesmo baseando-se no uso de um meio de 

comunicação de alcance global e extensa oferta de conteúdos multiétnicos. Estes vínculos ainda 

reúnem os produtores e interagentes do Goiânia Mil Grau em um universo em comum de 

sentidos, representações e vivências ligados ao contexto goianiense, explorado em diversos 

elementos do humor apresentado no perfil. A discussão dirige-se agora para o aprofundamento 

na investigação do recurso humorístico mais buscado no intuito de provocar o fácil 

reconhecimento de determinadas identidades: as representações humorísticas, entre àquelas 

pautadas na construção de estereótipos culturais. 
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6. O GOIANIENSE VISTO SOB A LENTE DO HUMOR: UMA POPULAÇÃO DIANTE 

DE SEUS ESTEREÓTIPOS 

 

O capítulo final parte incisivamente para a análise dos estereótipos da população 

goianiense satirizados em publicações do Goiânia Mil Grau, após a tentativa de reconstruir o 

sistema comunicacional que se estabelece entre a comunidade virtual do perfil e seus 

produtores. De início, para a investigação de suas significações socioculturais no cotidiano de 

Goiânia, buscou-se categorizar estas representações humorísticas do perfil em temáticas que 

direcionassem a discussão. Elas apresentam diferentes óticas sobre o imaginário que se 

estabelece sobre os habitantes da capital goiana: de uma perspectiva mais regional, refletindo 

sobre os estigmas da identidade do goiano; passando por uma articulação do cenário local com 

o global; e por fim, a imersão em diferenciações demarcadas entre a própria população local.  

Os interagentes de nossa amostra da comunidade virtual do Goiânia Mil Grau assim 

apresentaram suas interpretações sobre postagens selecionadas das categorias temáticas, 

enriquecendo a discussão sobre a significação dos estereótipos com percepções de pessoas que 

estão cotidianamente inseridas no cenário goianiense. Em intensidades variáveis, pôde-se 

observar como suas identificações se aproximam em torno da ideia de uma comunidade 

imaginada, a medida em que presumem existir características culturais em comum entre suas 

identidades e a dos demais habitantes da capital goiana. Entretanto, a relação é complexa, e 

divergências vão surgindo ao longo de suas produções de sentido; além da própria diversidade 

de grupos sociais, tribos e realidades díspares no meio urbano que vem tornando os sentidos de 

coletividade na cidade de Goiânia cada vez mais instáveis e provisórios.   

 

6.1 Os estereótipos locais no Goiânia Mil Grau e suas significações no cotidiano 
 

A presença dos estereótipos em anedotas, paródias, memes e outras expressões do humor 

não é nenhuma novidade. Eles estão arraigados na memória coletiva de um povo através de 

diversos discursos, tanto em preconceitos compartilhados em rodas de conversa como também 

em representações hegemônicas retratadas na mídia local. Aproveitando-se desta força dos 

estereótipos em simplificar e fixar sentidos a uma identidade cultural, humoristas locais 

frequentemente os utilizam como repertório para facilitar o reconhecimento de uma 

representação cômica entre seu público. Como explica Saliba (2002), é uma relação 

retroalimentada pelas representações peculiares que cada imaginação regional produz sobre si, 

o que, segundo Baczko (1985), é um processo comum ao qual os povos demarcam suas 

distinções.   
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Embasado nesta premissa, o olhar investigativo desta pesquisa teve como foco a análise 

de possíveis conteúdos publicados pelo Goiânia Mil Grau que retratassem estereótipos 

identitários da população goianiense, de modo a indicar a significação que possuem no contexto 

local. Foram assim definidas, através de uma Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010), categorias 

temáticas que agruparam as postagens de acordo com características em comum observadas em 

seus sentidos cômicos. Os temas foram estabelecidos em uma categorização por acervo, no qual 

“o sistema de categorias não é fornecido, antes resulta da classificação analógica e progressiva 

dos elementos” (BARDIN, 2010, p. 147), sendo assim nomeadas ao fim da operação.  

De acordo com Rocha e Deusdará (2005), a Análise de Conteúdo não é um método que 

atinge à neutralidade científica, uma vez que o fato da percepção do pesquisador estar envolvida 

no processo de categorização já promove por si uma influência sobre o campo pesquisado. 

Nesse horizonte, é recomendado pelos autores que o pesquisador estabeleça estratégias para 

manter uma mínima interferência nos resultados. Os critérios utilizados para coleta das 

postagens visaram assim amenizar a interferência do pesquisador na comunidade virtual do 

perfil, de forma que não influenciasse na produção das postagens e nas interações de seus 

membros. Foi visando este menor impacto no campo que o conteúdo do Goiânia Mil Grau foi 

analisado a partir de uma observação on-line de viés etnográfico (HINE, 2015; KOZINETS, 

2007), executada em um período de publicação anterior às incursões iniciais no âmbito da 

recepção. 

 

6.1.1 Representações cômicas no conteúdo do perfil 

 

Em uma leitura inicial, realizada a partir do recorte de postagens publicadas entre 01 de 

novembro de 2017 e 30 de novembro de 2018, verificou-se um total de 276 conteúdos 

publicados no perfil do Goiânia Mil Grau, nos formatos vídeo e imagem. Dentre este total, 

foram coletadas 42 postagens do formato imagem38 que expressaram elementos relacionados à 

fixação e simplificação de traços socioculturais da população goianiense. Estas foram divididas 

em quatro categorias temáticas, nomeadas ao fim do processo de agrupamento: Regionalismo 

goiano, composta por 15 postagens; Zombaria de grupos sociais, com 12 postagens; Figuras 

do cotidiano popular goianiense, com 11 postagens; e Identidades híbridas, com 4 postagens. 

As características das respectivas temáticas são explicitadas a seguir: 

                                                
38 Formato de postagem estática usualmente utilizada nas extensões png. e jpeg. Nosso foco de observação foi 

direcionado as postagens publicadas neste formato, desconsiderando-se as publicações feitas no formato vídeo. A 

escolha deve-se a limitações quanto ao tempo de execução da pesquisa e à disponibilidade de seus participantes.  
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 Regionalismo goiano: categoria com o maior número de postagens, reúne conteúdos 

que associam à representação do goiano certos traços identitários originários da cultura 

rural, como o gosto pela música sertaneja; uso de acessórios típicos (chapéu de rodeio, 

camisa xadrez, berrante, violão); consumo de alimentos como a pamonha, o pequi e a 

galinhada; gírias e expressões regionais do vocabulário apelidado de “goianês”; e 

situações inusitadas flagradas no cotidiano popular de Goiânia que são associadas à 

esta representação, como pessoas montadas à cavalo andando na cidade. Algumas 

destas postagens fazem referência ao modo como o goiano é definido pela mídia e por 

pessoas de outras regiões do país.  

 

 Zombaria de grupos sociais: reúne postagens que ressaltam percepções generalizantes 

sobre as distinções existentes entre grupos sociais que compõem a população 

goianiense. Essas distinções se manifestam, majoritariamente, no escárnio gerado a 

partir da comparação socioeconômica de moradores de bairros considerados de classe-

média alta e de moradores de bairros periféricos, estabelecendo estereótipos como o 

“playboy do Bueno” e o “pé de toddy”.  

 

 Figuras do cotidiano popular goianiense: reúne postagens que exploram signos 

presentes no cotidiano popular de Goiânia, com destaque para temáticas como o uso 

do transporte público e os espaços da cidade mais conhecidos pela população local. 

Nota-se entre elas a idealização de personagens do dia-a-dia do goianiense, como o 

“vendedor da 44”; o motorista de transporte clandestino; torcedores dos times locais 

de futebol; o “vendedor de pequi” do centro da cidade, entre outros.  

 

 Identidades híbridas: abrange postagens onde pôde-se detectar o uso humorístico do 

hibridismo cultural de Goiânia entre signos do meio urbano e signos do meio rural, 

característica marcante da cidade apontada pelo historiador Nasr Fayad Chaul (2009, 

2011). Zomba-se dos comportamentos culturais de tribos urbanas ligadas à gêneros 

musicais de alcance global – como o rap, trap, rock e trance – associando a elas 

configurações híbridas no contexto sociocultural goiano, com a mistura de seus traços 

identitários com caracterizações ligadas à música sertaneja. 
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Dentre as categorias temáticas destacadas no Goiânia Mil Grau, a construção de 

representações cômicas pautadas no regionalismo é, sem dúvidas, o discurso hegemônico do 

humor produzido em Goiás. Atrelado aos signos rurais presentes neste imaginário regional, o 

estereótipo do “goiano caipira” - indivíduo de dentes cariados, fala vagarosa e vestimenta 

esfarrapada – é constantemente acionado pelos artistas locais. O estereótipo pode ser observado 

no repertório de comediantes goianos como a dupla Nilton Pinto & Tom Carvalho, o contador 

de causos do campo Geraldinho39, e mais recentemente, o personagem Tiãozim Ranca Toco40, 

convidado assíduo do programa jornalístico Balanço Geral, transmitido pelo canal Record TV 

Goiás.  

De acordo com os produtores, relacionar a identidade do goianiense a esta representação 

do goiano caipira não é o objetivo central do perfil, o que contraria a maior reincidência desta 

temática entre as postagens observadas. Segundo Edmar Júnior, o estereótipo não seria utilizado 

de modo a promovê-lo positivamente, mas sim supostamente tratá-lo com ironia e escárnio:    

Quando aparece é sempre a gente tirando onda. As vezes a gente traz alguma 
referência, porque é muito forte essa referência do goiano caipira. Chapéu, botina e 

tal. As vezes aparece alguma imagem que é tipo um cara com todo o estereótipo de 

caipira com uma camiseta de alguma banda de rock. Tem algumas fotos assim lá. 

Então a gente zoa, “quando você é goiano mas curte rock”, alguma coisa do tipo. Tem 

essa associação porque é muito forte, as vezes a gente só não zoa, mas na maioria das 

vezes a gente zoa em cima disso (Edmar Júnior, entrevista concedida ao autor em 22 

ago. 2019). 

 

O produtor Leonardo, por sua vez, reafirma a força dos sentidos simplificados e fixados 

pelo estereótipo do goiano caipira no cotidiano da população de Goiânia, o que, 

inevitavelmente, influencia no repertório criativo utilizado na produção das postagens. 

A gente usa muito, apesar de tentar evitar. Por exemplo, o estereótipo do goiano 

sertanejo, a gente aproveita muito dele, não vou ser hipócrita de que não o utilizamos. 

A gente cria algum conteúdo referente a uma música sertaneja porque a gente sabe 

que o sertanejo é o gênero predominante, em qualquer loja que você for no centro da 
cidade vai tá tocando sertanejo, você liga a rádio no carro e tá tocando. A gente utiliza 

muito isso a nosso favor (Leonardo, entrevista concedida ao autor em 30 ago. 2019). 

 

As outras três categorias temáticas exemplificam um diferencial do Goiânia Mil Grau 

em relação às representações cômicas dos discursos hegemônicos da cultura regional goiana: 

são estereótipos específicos sobre a cidade de Goiânia e sua população, mais facilmente 

interpretados por quem está familiarizado à rede de significados deste contexto sociocultural. 

                                                
39 Natural do interior do estado de Goiás, Geraldinho fez sucesso no fim da década de 1980 apresentando causos 

e anedotas inspirados em suas vivências do meio rural no programa Frutos da Terra, transmitido pelo canal TV 

Anhanguera (O POPULAR, 2018). 
40 Interpretado pelo comediante goianiense conhecido como “Michel Humorista”, também frequentemente 

convidado para participações em programas de rádio local. 
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Enquanto um produto de humor midiático nativo, o perfil apresenta-se assim como um ponto 

de manifestação de sentidos cômicos particulares, compartilhados na coletividade local. Esta 

configuração, em certa medida, se aproxima da necessidade destacada por Saliba (2002) de uma 

constante renovação dos estereótipos presentes no repertório de humoristas para provocar o riso 

em sua audiência. 

Mesmo que apresente o diferencial destacado, o conteúdo produzido pelo Goiânia Mil 

Grau ainda é constituído de escolhas criativas que privilegiam um olhar sobre o contexto local, 

dependente das percepções de seus produtores. Para Edmar Júnior, o teor das postagens do 

perfil estaria “acima do estereótipo” que associa o goianiense à identidade sertaneja, se 

afastando de um senso comum sobre a cidade e se aproximando do cotidiano nela vivido para 

representar uma “Goiânia real”, de outras identificações:  

Que é falado, também é falado, é um estereótipo também. Só que não é tão falado, 

sabe. E é nosso espaço. Porque se a gente for falar, como criador de conteúdo, o que 

todo mundo já sabe, “ah o goiano sertanejo”, não, tem essa lacuna, a gente preenche 

a lacuna de falar de Goiânia de uma maneira que ninguém mais fala, e a gente conhece 

Goiânia pra falar com propriedade sobre isso (Edmar Júnior, entrevista concedida ao 

autor em 22 ago. 2019). 

 

A intenção expressada pelo produtor, no entanto, necessita ser relativizada. A opção por 

satirizar a população goianiense através de outros estereótipos é fundamentada em 

generalizações presentes entre os membros da comunidade imaginada de Goiânia, estabelecidas 

em simplificações e fixações de sentidos sobre os diferentes grupos que a compõem. Trata-se 

de uma perspectiva particular dos moradores do contexto local; conforme Bhabha (2010), ainda 

assim uma falsa representação da realidade. O produtor Leonardo exemplifica alguns destes 

estereótipos: 

Tem o estereótipo do morador da Noroeste que é bandidão, que vai no shopping com 

os amigos usando óculos juliet, uma kenner, que é rolezeiro. Tem o playboy que usa 

blusão meio dia lá no Goiânia Shopping, que é o estudante playboy, o estudante da 

UFG que é maconheiro, etc. São coisas que são muito faladas e acabamos utilizando 

(Leonardo, entrevista concedida ao autor em 30 ago. 2019). 

 

Para observar a apropriação dos estereótipos da população goianiense satirizados pelo 

o humor do Goiânia Mil Grau, os interagentes foram solicitados a tecer suas interpretações 

sobre eles. A tentativa buscou observar diferentes ângulos de leitura da significação 

sociocultural que adquirem entre pessoas inseridas na coletividade da capital goiana, refletindo 

ou não em suas identificações. Foram assim selecionadas quatro postagens do perfil para análise 

na recepção, uma para cada categoria temática obtida nesta investigação do âmbito do produto 

humorístico. 
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6.2 Os interagentes e a comunidade goianiense imaginada 

 

 Inserida em um estado historicamente vinculado ao agronegócio, a cidade de Goiânia 

está longe de se desassociar de uma influência do meio rural. Sua combinação entre o ritmo de 

vida das metrópoles e os traços de uma cultura sertaneja oriunda do interior de Goiás deu forma 

a uma população acostumada com a presença de diferentes temporalidades em um mesmo 

território. Nesta rede de significados, imagina-se existir entre os goianienses uma unidade 

identitária baseada em uma representação híbrida, composta por elementos rurais e urbanos.  

A procura por perspectivas diversificadas, a partir das quais se pudesse verificar como 

a população de Goiânia percebe esta comunhão imaginada em torno de uma mesma identidade 

cultural, norteou alguns dos critérios de seleção dos interagentes do Goiânia Mil Grau. Foram 

selecionados apenas interagentes moradores da capital goiana, correspondentes a diferentes 

perfis socioculturais, de modo que fossem instigados a apresentar suas percepções sobre a 

identidade do goianiense e como se sentem ou não representados nela. 

Cinco dos oito interagentes entrevistados são nativos de Goiânia, onde cresceram, 

estabeleceram seus laços sociais e vivem atualmente. Entre estes, Bárbara, Selina e Tony 

passaram pela experiência de residir em várias regiões da cidade ao longo de suas vidas, 

enquanto Bruce e João ainda residem nos bairros onde desenvolveram suas primeiras vivências 

em sociedade. Complementando a amostra, três entrevistados nasceram em outras cidades 

goianas. Maria é natural de Aparecida de Goiânia (15km de distância da capital) e se mudou 

ainda no começo da adolescência para Goiânia. Naturais de Santa Helena de Goiás (211km de 

distância da capital), os mais jovens entre os entrevistados, Fábio e Natasha, são estudantes da 

Universidade Federal de Goiás há cerca de três anos e desde o início de suas graduações moram 

na capital goiana. 

Observa-se certo consenso nas percepções dos entrevistados sobre uma definição da 

identidade do goianiense caracterizada por elementos de raízes rurais. São citados, por exemplo, 

a preferência por pratos da culinária goiana (pequi, pamonha, outros derivados de milho), a 

música sertaneja, o sotaque carregado na letra “r” e o uso de expressões como “uai” e “trem”. 

São sentidos de caráter regional comumente valorizados na representação de uma goianidade 

(CHAUL, 2011), estendidos em uma unidade identitária que se imagina para todo o estado de 

Goiás. Esta extensão é notória quando a definição de uma identidade “goiana”, mais abrangente, 

é caracterizada por Bruce e Tony ao tentarem definir o goianiense. Todavia, estes sentidos rurais 

se manifestam nos relatos dos interagentes em meio a hábitos de origem urbana, como o uso do 



107 
 

transporte público conhecido como “eixão”41 e a ida a pit-dogs, nome popularmente dado a 

banquinhas de lanches montadas em calçadas e praças da cidade: 

Comer pequi, escutar sertanejo, ir pra pecuária, pegar o eixão, são as coisas que mais 

marcam. São coisas que você vê só em Goiânia. Se você comenta dessas coisas pra 

pessoas de outros estados elas não sabem o que é, tipo, “eixão, o que é isso?”. Se você 

vai conversar com outras pessoas sobre pecuária não tem a relevância que tem aqui, 

lá as festas têm outros nomes, é diferente (Bárbara, entrevista concedida ao autor em 
04 jun. 2019). 

 

Quando fala em goianiense o que me traz à lembrança, em primeiro lugar, são as 
comidas né. Aquelas coisas mais marcantes, o pequi, a pamonha, que não é 

especificamente daqui mas é uma coisa muito forte do goiano, outras comidas. A fala, 

a forma de se expressar. As pessoas falam muito uai, trem, isso é muito do goiano. E 

volta a questão da comida né, todo mundo que é goianiense sempre gosta de no final 

de semana sair pra comer com a família, com os amigos, e sempre tem algum 

localzinho com x-salada onde vai se encontrar. Isso é muito do goianiense, ir no pit-

dog (Bruce, entrevista concedida ao autor em 24 jun. 2019). 

 

Ser goianiense é conhecer a cidade, quando falar algo da cidade se identificar, saber 

falar sobre ela e se reconhecer nela. A nossa fala é bem característica, costumes, 

hábitos, comida, são bem característicos aqui, como o pequi, a pamonha e vários 

derivados de milho. A música também é bem o sertanejo, todo mundo sempre 

caracteriza o goianiense pelo sertanejo (Maria, entrevista concedida ao autor em 01 

ago. 2019). 

 

O sotaque eu acho muito importante, eu acho que é uma coisa primordial do goiano, 

você reconhece um goiano, pode até confundir com um mineiro, mas, o sotaque do 

goiano é bem característico. Os trejeitos, né “uai”, “trem”, o linguajar. Eu acho que o 

ponto chave é o linguajar e o sotaque. Uma coisa muito importante, também, é o modo 
de vida do goiano, eu acho que o goiano é aquela coisa mais pacata, o goianiense é 

um cara mais sossegado, é baladeiro também, mas a maioria é pacato (Tony, entrevista 

concedida ao autor em 08 jul. 2019).  

 

Um contraste entre os hábitos urbanos dos moradores da capital e os elementos culturais 

de origem rural é intensificado nos relatos de João e Natasha. O primeiro caracteriza os 

goianienses como pessoas “festeiras” que buscam por uma variedade de opções de 

entretenimento, de modo a “fazer uma cidade diversificada” que vai além do gosto da população 

local por festas de música sertaneja. Comparando o contexto de Goiânia com as experiências 

vividas em sua cidade natal, Natasha traz um olhar exterior que reforça esta diversificação 

cultural na capital goiana. A interagente destaca uma pluralidade de ritmos musicais que 

percebe existir entre as preferências dos goianienses, como o rock e o funk, característica que 

supostamente diferenciaria Goiânia das cidades do interior de Goiás. Outra diferença levantada 

em sua comparação está na percepção da intensidade do sotaque regional citado pelos 

                                                
41 Apelido dado pela população goianiense ao eixo Anhanguera, principal linha de ônibus da cidade. 
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interagentes anteriores, o qual é descrito por ela como menos acentuado entre os nativos da 

capital: 

O goianiense é muito chegado a festa, sempre aqui tem festa, de todo tipo. Mesmo 

que Goiânia seja considerada a capital do sertanejo você vê que as coisas estão se 

diversificando por aqui. Semana passada eu saí com uns amigos e você sente o clima. 

A gente foi no Lifebox do Flamboyant e lá, apesar de estar na época da Villa Mix, lá 

dentro você sentia muito um clima diferente, não só baseado no sertanejo. Rolava 
outra música, as pessoas de lá tavam num outro tipo de vibe que não é a do sertanejo. 

Então acho assim, que uma característica forte dos goianienses é essa disposição pra 

festas, têm essa questão de fazer uma cidade diversificada, então as pessoas 

aproveitam muito. Goiânia tem uma opção noturna muito grande, então se você não 

gosta de um segmento você pode ir em outro (João, entrevista concedida ao autor em 

05 jul. 2019). 

 

Goiânia é um lugar muito eclético. Lá no interior você pode até falar. Eu tava 

observando que a galera da cidade grande não puxa tanto o “r” na hora de falar, mas 

vai lá no interior pra você ver, inclusive eu tenho essa mania de puxar demais, é uma 

característica nossa. Aqui é tudo muito eclético, tem o sertanejo, tem o rock, tem o 

funk, tá tudo muito misturado, acho que por ser capital (Natasha, entrevista concedida 

ao autor em 06 ago. 2019). 

 

 Outros participantes da pesquisa expressam seus laços afetivos com a comunidade 

imaginada ao acrescentarem uma carga simbólica positiva em suas tentativas de definir a 

identidade do goianiense, caracterizando a população local como um povo feliz, acolhedor, 

bem-humorado e amigável. Esta afetividade não se manifesta apenas entre os interagentes 

nativos de Goiânia, como Selina, estando também evidente nas percepções de Fábio, morador 

da cidade desde 2016: 

Eu acho o goianiense muito receptivo, são pessoas que são muito receptivas com 

pessoas que não são daqui, é um povo muito acolhedor, sinto muito isso, ser 

goianiense te traz isso de fazer amizade muito fácil com todo mundo. Eu acho o 

pessoal daqui muito bem-humorado. A culinária goiana é muito maravilhosa, acho 

que de todos os lugares que visitei no Brasil as melhores comidas são a goiana e a 

mineira, primeiramente a goiana. A questão também do bairrismo, de por exemplo, 

eu sou goianiense e sempre vou tomar partido da minha cidade, eu vejo muito isso, de 

não falar mal e não gostar que outras pessoas falem mal. Por mais que seja uma bosta, 

mas é minha cidade (Selina, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

Eu vejo que o goianiense tem uma simplicidade, por exemplo, você chega em um 

goianiense pedindo ajuda e ele vai ficar até incomodado se ele não conseguir te ajudar, 

quando você pergunta um local. Eu vejo muito isso na hora que tô pegando ônibus, 

chega alguém perguntando em que lugar pegar ônibus ou pra onde vai tal ônibus, e aí 
a pessoa já puxa o telefone, o gps, olha pra pessoa, vê quanto tempo que falta pro 

ônibus passar. Agora não vejo isso em outras capitais que eu já fui, no Rio de Janeiro 

por exemplo, lá pelo que vi as pessoas andam muito apreensivas, muito também por 

causa da violência, então ficam meio com pé atrás de mostrar que tem telefone ou 

algo do tipo. No Nordeste pelo o que conheço das cidades que já fui não noto muita 

diferença nesse quesito, eu vejo que tem a diferença cultural mas as pessoas do 

nordeste são tão amigáveis quantos as de Goiânia (Fábio, entrevista concedida ao 

autor em 06 ago. 2019). 
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A expressão dos laços afetivos com a comunidade imaginada se acentua quando os 

sentidos de pertencimento ao contexto sociocultural de Goiânia são investigados entre os 

participantes da pesquisa. Questionados sobre a forma como se sentem representados na 

identidade que se imagina estabelecer uma comunhão entre a população local, nota-se uma 

tendência entre os interagentes em enxergarem em si as características positivas que relacionam 

ao goianiense. Parte deles relatam suas vivências em contato com outros contextos regionais 

para reforçar seus vínculos com a capital goiana: Selina estabelece uma comparação baseada 

no choque cultural que sentiu à época que morou na cidade de São Paulo; enquanto Bárbara e 

João relembram situações onde, ao dialogar com pessoas de outras regiões brasileiras, 

perceberam em si as especificidades do sotaque goiano. 

Eu tenho muito essa questão dos hábitos de barzinho e ser receptiva com as pessoas, 

essa coisa mais interiorana, essa calorosidade, eu sinto muito em mim, então me 

considero bem goianiense mesmo. Por exemplo, eu morei um tempo em São Paulo e 

eu não vejo isso no paulista, são pessoas mais frias. O círculo de amizade deles é com 
coisas que se constroem na escola ou talvez, mas bem pouco provável, no local de 

trabalho. [...] Por exemplo, em Goiânia você sai num bar e as vezes faz uma gracinha 

pra quem tá na mesa do lado, e ali você já conversa, troca telefone, faz amizade. Em 

São Paulo não tem isso, até pra responder alguma dúvida na rua sobre onde fica tal 

lugar, eles dizem, “não sei”. O goianiense tem uma coisa de ajudar, “não sei mas acho 

que posso te ajudar a achar”, meio que vai atrás. E eu me sinto muito assim, me sinto 

muito goianiense nesse quesito, e também por conta de hábitos culinários, eu gosto 

muito da comida daqui, adoro quiabo, pequi, gueiroba, jiló (Selina, entrevista 

concedida ao autor em 08 jul. 2019, grifo nosso). 

 

Eu me sinto goianiense na verdade pelo sotaque, que a gente não percebe mas é bem 

característico. Eu trabalhei com transportes e aí eu conversava com pessoas de outros 

estados, e você vê que você tem um sotaque bem forte, que as palavras e o jeito que a 

gente usa o “R” essas coisas a gente acha que não usa muito acentuado mas usa sim. 

A gente fala cantado né. Eu não me identifico com o gosto musical mas a linguagem 
eu sei que me identifico. Odeio pequi, odeio até o cheiro, já andei de eixão demais da 

conta por muitos anos. Eu vejo muito na linguagem, as gírias, sabe. São bem 

características e que a gente usa sem nem perceber. Igual eu tava falando esses dias 

com uns amigos meus. Tem gíria mais bonita do que “quandefé”? Tem umas coisas 

assim, o “quandefé”, o “top”, a “porrrta”, “porrrtão”, “porrrteira”, o “cê” mesmo é 

uma característica nossa, “uai”, “eita”, essas gírias assim. A gente encurta muitas 

palavras, e o falar cantado (Bárbara, entrevista concedida ao autor em 04 jun. 2019, 

grifo nosso). 

 

Eu me sinto goianiense porque eu nasci aqui, cresci aqui, tenho toda minha relação 

com a cidade. Eu até pensava que eu não tinha sotaque, mas aí quando eu saio lá fora 

parece que todo mundo identifica, “você é goiano”. Algo que eu pensava que eu não 

tinha, que é o sotaque, eu tenho. Então acho que o que me faz mesmo pensar que me 

identifico com ser goianiense é isso, essa questão de me sentir bem aqui, a cidade 

retrata bem a minha vida, eu não pensaria em morar em outro lugar que não seja 

Goiânia. Antigamente eu pensava, hoje não penso, apesar dos problemas que a cidade 

possui a cidade pra mim é a melhor mesmo. Talvez entre todas as cidades que já 

conheci acho que Goiânia realmente é a cidade que eu escolheria pra viver, pra morar 

(João, entrevista concedida ao autor em 05 jul. 2019, grifos nossos). 
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É interessante observar nos relatos dos interagentes a forma como são estabelecidas em 

suas percepções certas fronteiras de diferenciação cultural entre a identidade do goianiense e 

outras identidades regionais, de modo a afirmar suas singularidades. Conforme Cuche (2002) e 

Woodward (2014) apontam, a construção identitária de um povo perpassa por sentidos de 

reconhecimento e distinção que vão sendo engendrados de acordo com a situação relacional, o 

que no contexto analisado é demarcado pelos participantes da pesquisa baseado em suas 

experiências de vida. Mesmo os interagentes não nativos de Goiânia, como Fábio e Natasha, 

aparentam estabelecer estas diferenciações: 

De certa forma já me considero goianiense, eu não me vejo mais terminando a 

faculdade e voltando a morar no interior, eu até penso em transferir meu título de 

eleitor para cá, então já tô bem familiarizado com Goiânia e com o ritmo que ela tem. 

Gosto bastante daqui, em comparação com outras capitais que conheço. Essa questão 

da facilidade de fazer amizades, é uma cidade eclética, eu gosto muito disso que se 

você quer sertanejo você tem sertanejo, se você quer rock tem rock, se você quer 

qualquer outra coisa você consegue facilmente. A questão da mobilidade também, 

comparado com outras cidades que conheço é fácil de se locomover em Goiânia, tem 

opções boas (Fábio, entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019, grifo nosso). 

 

Nossa, eu acho que mais goianiense do que Santa Helenense, e olha que eu nasci em 

Santa Helena. Eu acho que esse fato de eu sempre ter sentido que aqui é o meu lugar, 

eu acho que Goiânia que é realmente a minha cidade independente de eu ter nascido 

em Santa Helena, ter sido criada lá, crescido lá, eu acho que aqui eu me sinto mais 
familiarizada do que lá no interior (Natasha, entrevista concedida ao autor em 06 ago. 

2019, grifo nosso). 

 

Habituados à rede de significados do contexto sociocultural de Goiânia, Fábio e Natasha 

se reconhecem enquanto goianienses ao ponto de atualmente se sentirem mais próximos 

culturalmente da capital goiana do que do modo de vida em Santa Helena, cidade onde ambos 

viveram por muitos anos.  Fundamentado em Cuche (2002), esta é uma evidência de como as 

identidades não correspondem a uma herança cultural atribuída naturalmente, mas sim a 

representações socialmente construídas; segundo Hall (2005), uma configuração do processo 

de identificação, ao qual um indivíduo redefine sua identidade de acordo com a forma como 

imagina ser visto por “outros”, podendo se reconhecer em representações culturais diversas ao 

longo da vida. 

As identificações dos interagentes com a comunidade imaginada apontam diversas 

nuances do cenário cultural local: os sentidos dominantes advindos de uma rede simbólica 

ligada ao meio rural, que confunde a identidade do goianiense à do goiano de modo geral 

(culinária, música, sotaque); a hibridização destes sentidos com hábitos e práticas do espaço 

urbano, demarcando uma diversidade cultural na capital goiana; a valorização das relações 

sociais locais, de modo a enaltecer sua população como um povo caloroso e acolhedor. Em 
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meio as tensões que se manifestam entre estas nuances, uma representação dos moradores de 

Goiânia é manifestada com base em características aos quais presume-se serem compartilhadas 

em uma mesma coletividade. Elas se repetem em menor e maior grau de acordo com as 

vivências de cada interagente, indicando efeitos de previsibilidade que perpassam pela 

simplificação e fixação de características culturais à população local. De acordo com Bhabha 

(2010), esse processo fomenta a estabilidade dos estereótipos identitários no imaginário 

coletivo, ainda fortalecidos, segundo García-Canclini (2008b; 2002), pela tendência dos 

conjuntos midiáticos locais em reproduzir os saberes convencionais sobre uma cidade e seus 

habitantes. 

 

6.3 As amarras com o passado no imaginário sobre a capital goiana 

 

 O estereótipo que associa a identidade do goiano à uma ideia de atraso e decadência 

corriqueiramente se manifesta no olhar externo sobre o goianiense, como uma sombra que 

acompanha esta população. Ele remete ao estigma da goianice (CHAUL 2011), construído 

historicamente atribuindo-se uma carga pejorativa aos elementos rurais presentes na cultura 

goiana. Como explica Chaul (2011), a construção deste estigma remonta à época da crise da 

mineração que atingiu Goiás no século XVIII. Até então a principal atividade econômica da 

região, o fim do ciclo virtuoso de extração de ouro deixou marcas de estagnação em seu 

desenvolvimento socioeconômico e deu lugar a priorização da pecuária, criando-se grandes 

áreas de pastoreio em Goiás. Neste contexto, viajantes europeus que passaram pela região 

goiana no século XIX, com um olhar imbuído pelos signos de modernidade da realidade 

europeia, enxergaram nela um cenário de ócio e atraso, longe do “progresso” urbano e amarrado 

a “decadência” do meio rural.  

Ao longo do processo histórico de integração das regiões brasileiras, intensificado na 

“Era Vargas” (CHAUL, 1999), o estigma da goianice foi também sendo atribuído ao povo de 

Goiás pelo imaginário de pessoas vindas dos centros políticos e econômicos do país. Hoje em 

dia, são recorrentes as situações em que os goianienses se deparam com percepções externas de 

tom jocoso sobre sua identidade, definindo-os como “roceiros”, “caipiras” e outras 

estandardizações atreladas ao meio rural. É o que se destaca na postagem do Goiânia Mil Grau 

apresentada na Figura 9. Ela ironiza o estereótipo, expressando uma possível revolta do goiano 

quando tem sua identidade associada a ele. Utilizando elementos como um chapéu de palha e a 

figura de um cavalo, o perfil sugestiona que, mesmo com esta revolta, o goiano possuiria sim 

caraterísticas culturais vinculadas com o modo de vida rural. 
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Figura 9 - Postagem da categoria temática Regionalismo Goiano 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BmBV18_HaoK/>. Data de publicação: 06 ago. 2018. Acesso em: 29 jan. 

2019. 

 

A leitura dos interagentes sobre a postagem revelou o reconhecimento de sentidos 

condizentes com as marcas estereotipadas da representação do goiano como um sujeito próximo 

do meio rural, demonstrando sua presença nos repertórios de significação do grupo selecionado. 

O Quadro 4 sintetiza a manifestação destes sentidos através dos eixos do mapa das mediações 

do Goiânia Mil Grau (Figura 4), cujo elementos estão representados nas colunas do quadro 

(interagentes da comunidade virtual; espaço imaginado de Goiânia; temporalidades e 

representações humorísticas).  

As percepções sobre a localização do estereótipo em um espaço imaginado passeiam 

entre lugares precisos da cidade de Goiânia, como uma determinada avenida, e lugares mais 

abrangentes, como o cenário de uma fazenda. Quanto aos sentidos temporais que evoca, as 

apropriações do estereótipo o posicionam no preconceito usualmente conferido à capital goiana 

por pessoas de outras regiões do país, relacionando seu hibridismo entre signos urbanos e rurais 

a uma suposta estagnação de seu “desenvolvimento”.  
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Quadro 4 – Sentidos reconhecidos na postagem da temática Regionalismo Goiano 

Interagente Espaço imaginado Temporalidades 
Identidade regional / 

características 

Bárbara 

Jardim Curitiba; cavalos no 

meio do trânsito; avenida 

T-63 

 

Atraso 
Goiano / inocente, com pouco 

estudo 

Bruce Fazenda; interior de Goiás “Fazenda asfaltada” 
Caipira / chapéu de palha, botina, 

fala arrastada 

João 

Interior de Goiás; festa de 

Pecuária; Mercado Central 
da rua 03 

“Roça asfaltada”; Goiânia 

antiga; atraso 

Sertanejo / chapéu de palha, 

cigarro de palha, botina, camisa 
xadrez 

Selina 
Festa de Pecuária; 

quermesse de igreja 

“Goiânia é uma roça mas 

tem asfalto” 

Goiano do interior de Goiás / 

vocabulário humilde, hábitos 

simples, bruto e sistemático 

Tony Escola 

Recusa do goiano em ser 

chamado de “roceiro”; 

atraso; estagnação 

Goiano sertanejo / apreço pelo 

tradicional, “fivelona”, chapéu de 

couro 

Maria 
Cavalos andando na cidade; 

lote vago 
“Roça dentro da cidade” Goiano / anda vestido de caubói 

Fábio Rua 44 Ultrapassado 
Roceiro / chapéu de palha, uso de 

gírias regionais 

Natasha Avenida Goiás Não-desenvolvido 
Goiano / camisa xadrez, chapéu, 

comer pequi e pamonha 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

A caracterização do estereótipo se expande nas percepções dos interagentes à medida 

que acrescentam a ele traços identitários que vão além dos que estão explícitos na postagem, o 

que expressa certo consenso de sua significação em torno de uma cultura rural. São 

reconhecidas características muito próximas dos imaginários sobre a identidade regional, 

relacionadas, por exemplo, aos seus hábitos alimentares (comer pequi, pamonha); à uma 

personalidade ingênua, de fala humilde e arrastada; ao vestuário “sertanejo”, composto por 

camisa xadrez, chapéu de palha, botina e fivela; e a um estilo de vida tradicional, simples e 

sistemático. Nota-se que, em um primeiro momento, a imagem construída a partir da leitura da 

postagem não é vista pelos interagentes como pertencente à suas identidades: os relatos 

convergem na associação do estereótipo do “roceiro” aos goianos das regiões interioranas do 

estado, diferenciando-os, em certa medida, dos goianienses.  

A imagem própria do Serjão Berranteiro, chapéu, as vestes mesmo de pessoa da roça, 

que cuida da fazenda, dos animais. Uma fala mais puxada, linguajar mais puxado. Eu 

não tenho o estilo caipira, mas dependendo da época você vai numa festa e quer ir 
mais caracterizado, mas não me identifico muito não. Mas tem pessoas que gostam. 

O pessoal de agronomia gosta (risos). Vai mexer com plantação, com terra, 

principalmente pessoas que vão pra fazenda, gostam de colocar bota e chapéu. Não 

me identifico mas acho legal, porque tem que prevalecer né, as diversidades de estilo. 

Quem tem seu estilo que deixe que tenha, é legal (Bruce, entrevista concedida ao autor 

em 24 jun. 2019, grifo nosso). 
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É a identidade regional desse clima de roça, de interior, do sertanejo. O que 

caracteriza é o chapéu, o que está na mão dele, que parece uma palha, e o cavalo ao 

fundo. Geralmente sempre tem uma vendinha onde o pessoal fica, onde tem as coisas 

a granel, coisas que o pessoal do interior ainda preserva. Tem um cigarro de palha 

também, que é bem característico do goiano, a botina e a camisa quadriculada, que 

não tá aqui na postagem mas é uma coisa marcante (João, entrevista concedida ao 

autor em 05 jul. 2019, grifos nossos). 

 

Não sei se posso identificar o goianiense, mas o goiano do interior de Goiás eu 

consigo identificar. São pessoas com um vocabulário mais “humilde”, não diria 

grosseiro, mas mais simples e bruto. São pessoas com hábitos muito simples, de 

acordar cedo, trabalhar, almoçar no horário tal, e não pode mudar. É mais bruto e 

sistemático (Selina, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019, grifo nosso). 

 

É o goiano sertanejo. O apreço pelo tradicional, né, não querer se desvincular das suas 

raízes antepassadas, as vezes isso nem faz parte do cotidiano dele, mas quando chega 

uma pecuária o cara coloca uma “fivelona”, um chapéu de couro. O goiano gosta de 

carregar isso (Tony, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

Em outra perspectiva, demarcada na postagem pela expressão de um sentimento de 

revolta, os interagentes se reconhecem na situação satirizada relembrando experiências onde, 

em contato com pessoas das regiões sul e sudeste do país, se sentiram ofendidos pelo uso 

depreciativo do estereótipo sobre a identidade do goiano. Neste imaginário externo criado sobre 

o estado de Goiás, os sentidos do estigma da goianice não distinguem os moradores de Goiânia 

dos moradores das demais cidades da região. Apelidações pejorativas dadas à Goiânia por suas 

relações culturais com o meio rural, como “roça asfaltada”, podem ser ouvidas com certa 

frequência associando a metrópole e seus habitantes a um cenário simbolicamente ultrapassado. 

A goianice assim também produz uma imagem simplificada da identidade dos goianienses, 

pertencente a uma cultura tácita (SALIBA, 2002) que se manifesta de modo mais explícito 

dependendo do contexto relacional. 

Isso aqui acontece muito, que eu já vi falando, principalmente nas redes sociais, 

principalmente as pessoas de São Paulo. Fala “ah os goianos são todos roceiros”, já 

vi muito essas palavras de preconceito, “ah, aquela fazenda asfaltada, lá vocês andam 

de cavalo na rua”, muitas coisas relacionadas a esse tema aqui. E realmente eu não 

gosto né, eu fico igual esse menino aqui. Eu retruco, “não rapaz, não é assim não”, aí 

eu pego na ferida também, “vocês moram perto do esgoto, aí perto do Tietê”. Até que 

não vejo constantemente não, só quando acontece algum comentário, e vou lá e 

retruco. Mas é muito característico acontecer isso aqui, as pessoas fazerem esse 

comentário, “goiano é tudo roceiro”. Todo mundo já escutou isso, falar que goiano é 

roceiro. Já me falaram. Tem pouco tempo, faz um mês mais ou menos, uma menina 

falou que aqui em Goiânia é uma roça asfaltada, aí eu retruquei, falei “não é bem 
assim não”. Só que o namorado dela é de São Paulo e vive falando isso pra ela, “ah 

Goiânia é uma roça” (Bruce, entrevista concedida ao autor em 24 jun. 2019). 

 

Goiânia sempre brigou com esse estigma né, porque o povo fala que Goiânia é uma 

“roça asfaltada”, e o pessoal daqui afirma que não é assim, que aqui não é uma roça 

asfaltada, que aqui tem muita coisa. Então acho que é esse estigma né, falando que o 

que é ser goiano “é usar chapéu e andar a cavalo”, então aqui eles usaram o humor pra 
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brincar com uma certa ofensa que é dita lá fora. Ele não me incomoda, quando eu era 

adolescente me incomodava, mas hoje não. Hoje eu até falo “quem dera se fosse roça”, 

é o que respondo. Se fosse roça acho que seria bom. Não incomodo, até acho 

engraçado. Quando eu trabalhei com uma menina que era gaúcha eu percebi isso, e 

gaúcho é assim, um pouco arrogante, eles criticam muito o goiano, acham que Goiás 

é um estado atrasado. Eles colocam essa questão do rural, não da produção do campo, 

mas daquele rural antigo, da casinha no meio mato, de roça mesmo. Então falam que 

Goiás tem esse atraso. E você pode ver que até a última novela que retratou Goiás 

retratou isso, o Goiás atrasado, não o Goiás de agora (João, entrevista concedida ao 

autor em 05 jun. 2019, grifo nosso). 

 

O goianiense não quer ser chamado de roceiro, ele quer estar incluso no circuito 

nacional das grandes metrópoles, mas se ser roceiro é carregar esses traços, é verdade. 

Tipo, você chama o goiano de roceiro e o cara tá de chapéu, cavalo, camiseta xadrez. 
Eu já passei por isso. Quando eu fiz o curso de teologia eu estudei com gente do país 

todo, aí sempre ficava aquelas discussões de cada um falando dos motivos de seu 

estado e cidade serem melhores, mas quando chegava a minha vez, eles diziam 

“goiano... fica quieto... Goiânia é roça, lá o povo anda de carro de boi na rua!” (Tony, 

entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

Ainda que esta característica do contexto sociocultural de Goiânia seja destacada 

pejorativamente no imaginário externo sobre o goianiense, os interagentes não negam a 

presença de elementos do meio rural na cidade que habitam. O hibridismo é reconhecido por 

eles em suas vivências no território da capital goiana, o que se demonstra quando, instigados a 

relatar o cenário construído em suas imaginações a partir da leitura da postagem, são 

apresentados sentidos que variam entre estruturas urbanas (avenidas, ruas, bairros) e 

interioranas (fazenda, quermesse de igreja, festa de pecuária).  

Alguns dos sentidos produzidos simbolizam explicitamente este hibridismo cultural: o 

interagente João, por exemplo, cita o Mercado Central de Goiânia, ponto de comércio 

localizado em um dos setores de maior circulação de pessoas na cidade. Neste mercado, 

aglomeram-se lojas de produtos tradicionais da cultura goiana, como artesanatos, vestimentas 

típicas e empadões. Nas experiências cotidianas de Selina e Maria, o hibridismo é detectado em 

nuances mais ou menos intensas de acordo com as regiões de Goiânia, sendo mais presentes 

principalmente em seus bairros mais periféricos, onde é comum se encontrar chácaras e lotes 

vagos utilizados para criação de cavalos. Como as interagentes percebem, os elementos rurais 

oriundos destas regiões da capital goiana rotineiramente passeiam por todo seu território:  

Não vejo mais Goiânia com essa visão de roça, essa coisa interiorana. Quando a gente 

sai daqui do estado é o que a gente escuta, “Goiânia é uma roça mas tem asfalto”. 

Talvez nos bairros mais periféricos ainda se veja alguma coisa de roça, normalmente 

alguém fazendo trabalho com carroça, criando uns cavalos, umas chácaras. Ali perto 

do campus mesmo tem uma chácara que o moço vende leite, ovos, essas coisas, e tá 

aqui dentro da cidade. Vez ou outra tem o carro de leite passando na rua, vendendo 

leite de porta em porta, o carro da pamonha, do ovo. Essas coisas eu considero bem 

mais coisa de roça, dessa questão de ter coisas caipiras em Goiânia (Selina, entrevista 
concedida ao autor em 08 jul. 2019). 
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Por mais que seja difícil admitir, mas sempre haverá um cavalo andando em Goiânia 

(risos), independente do lugar. Me identifico, porque tive muito contato quando eu era 

criança mesmo morando dentro da cidade. Como Aparecida demorou um pouco mais 

a ser habitada do que Goiânia, tinha muito lote vago, com muitos cavalos, e a gente 

morava perto de chácaras, então tinha muito essa questão rural por perto. E agora, que 

estou cursando agronomia então... (Maria, entrevista concedida ao autor em 01 ago. 

2019). 

 

A circulação destes elementos rurais pelo dia a dia de Goiânia promove situações 

inusitadas que conferem ao seu hibridismo com o meio urbano certos sentidos cômicos que 

povoam o imaginário da população goianiense. Muitas destas situações são exploradas pelo 

Goiânia Mil Grau nas postagens da categoria temática Regionalismo Goiano, como por 

exemplo, ocasiões em que cavalos são flagrados andando em meio ao trânsito de veículos nos 

bairros centrais da cidade. Ao detalhar o cenário construído em sua imaginação através da 

postagem, Bárbara faz referência a um destes acontecimentos, assistido por ela em um vídeo 

publicado pelo perfil:  

No contexto que ele tá aqui só consigo imaginar... você já viu ali na t-63 os vídeos 

que tem de um pessoal andando de cavalo lá? Então assim, pelo contexto é difícil eu 

imaginar outra coisa. Já teve gente aqui em Goiânia fazendo graça indo no Mc 

Donald’s de cavalo pedir lanche, na t-63 o povo filmando lá o cara fazendo piadinha, 

“vocês falam que Goiânia é roça? Goiânia não é roça não!” Aí passa atrás um cara 

andando de cavalo. Bem no cenário da cidade. É difícil você falar que isso aqui na 
postagem remete a roça quando na verdade tá no meu contexto (Bárbara, entrevista 

concedida ao autor em 04 jun. 2019). 

 

Observa-se nos relatos dos interagentes que a vinculação da identidade do goianiense 

aos sentidos da goianice é percebida como menos pejorativa quando satirizada em algum 

conteúdo publicado pelo Goiânia Mil Grau, ao passo que reconhecem o perfil como um espaço 

on-line pertencente ao contexto local. Para Fábio e Natasha, a reprodução do estereótipo do 

“roceiro” é aceitável em representações humorísticas construídas nos discursos dos próprios 

goianos por ser um ato de “rir de si mesmo”, ao contrário de situações em que o estereótipo é 

reproduzido por pessoas de outras regiões do país: 

Essa questão do chapéu, o cavalo ali atrás. É igual tá aqui na postagem, como eles 

escreveram. Mas a gente tem essa questão com pessoas de outro estado, com pessoas 

que não são goianas, porque aqui a gente zoa, aqui você pode me chamar de roceira 

que eu vou rir; já quando outra pessoa de fora faz esse tipo de zoeira com a gente, já 

tentando levar pro lado de um humor negro, criticando mesmo. Tem certos humor que 

a galera de fora olha a gente e já imagina a gente com essas características, eu falei 

que aguento de boa né, mas pra mim Goiânia tá representada nisso aqui mesmo 

(Natasha, entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019, grifo nosso). 
 

Tem um reconhecimento aqui. É aquela coisa, quem é daqui pode falar mal daqui, 

quem não é daqui não pode. Aqui em Goiânia a gente zoa bastante que é da roça e tal, 

eu quando converso com outras pessoas zoo com isso e as vezes até reforço o 

estereótipo, mandando algum meme que vi no Goiânia Mil Grau pra alguém. Mas se 

eu tô em uma página de outro estado que aí eu vejo alguém falando isso, acho que a 

gente na mesma hora incorpora um sentimento de defesa da nossa cultura e passa a 
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defender. Só quem pode falar mal daqui somos nós mesmos. Eu me reconheço 

bastante. Ali em Brasília por exemplo, que tá dentro do nosso território, quando você 

vai pra lá você nota a diferença. As vezes as pessoas lá zoam que goiano não sabe 

dirigir, que goiano é tudo da roça etc. Eu quando vou lá e escuto esse tipo de 

comentário fico meio chateado. A gente por exemplo acha normal ver um cavalo 

andando por aí, ver uma pessoa vestida de camisa xadrez e chapéu de palha, isso pra 

gente faz parte do cotidiano. As vezes até, por essa coisa da relatividade, quando tô 

em alguma roda de amigos que é daqui de Goiânia eu zoo com o interior, porque eles 

tem um estereótipo maior sobre o interior. Eu falo “ah vou andar que nem no interior, 

de camisa xadrez, chapéu, fivela e tal” (Fábio, entrevista concedida ao autor em 06 

ago. 2019, grifos nossos). 

 

Fábio diz adotar uma posição de defesa de sua cultura regional quando, enquanto utiliza 

algum site de rede social, se depara com páginas de humor de abrangência nacional 

reproduzindo o estereótipo do goiano “roceiro”, e que, contudo, sente-se à vontade em 

compartilhar com amigos publicações do Goiânia Mil Grau de mesmo teor. O interagente 

assim se apropria do estereótipo em determinadas situações, associando-o aos moradores do 

interior de Goiás para contar alguma piada em seu círculo social de goianienses. Aliando às 

percepções de Fábio a dos demais interagentes, é pertinente destacar como as identificações e 

diferenciações demarcadas na representação humorística da postagem (Figura 9) foram sendo 

reconfiguradas nos relatos de acordo com o contexto de leitura do posicionamento das 

identidades.   

 Sob o olhar do processo comunicacional, percebe-se que a apropriação dos sentidos 

atribuídos ao estereótipo depende dos sujeitos envolvidos nos âmbitos da produção e recepção, 

de forma que, como entende Martín-Barbero (1997; 2002), os sentidos de uma mensagem são 

negociados de acordo com as matrizes culturais em jogo. Há uma perceptível recusa dos 

interagentes em se identificar com a imagem de “um goiano caipira” quando esta é reproduzida 

pelos discursos de pessoas de fora do Estado de Goiás, associando o goianiense a um estigma 

de atraso e decadência. Por outro lado, a comicidade que se tenta promover pelo uso do 

estereótipo aparenta ser mais receptiva quando há certa equivalência de identificação cultural 

entre os interagentes e os produtores do discurso humorístico, reconhecendo-se como 

pertencentes a um mesmo contexto regional. 
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6.3.1 Rural ressignificado: o sertanejo chega ao topo das paradas musicais 

 

Se o estigma da goianice atribui uma carga negativa aos elementos da cultura rural 

vinculados à identidade dos goianos, numa estereotipização baseada em signos de atraso e 

decadência, outras representações valorizam estes laços com as tradições do campo, em 

discursos como o da goianidade (CHAUL, 2011). A ressignificação desejada neste discurso, 

buscando-se uma convergência entre o rural e a modernidade, parece ter ido de encontro à uma 

tendência cultural e mercadológica que se observa não só no contexto regional, mas também à 

nível nacional: a ascensão e sucesso da música sertaneja, atualmente um dos ritmos musicais 

mais ouvidos pelos brasileiros.  

O fenômeno pode ser explicado no que Martín-Barbero (2006) aponta ser um “revival 

identitário” provocado pela inscrição das identidades culturais nos fluxos econômicos e 

informacionais da globalização, tornando-as protagonistas de vários mercados em potencial. 

Representada hoje por uma bem-estabelecida indústria cultural da música sertaneja, a 

comercialização da identidade rural – oriunda das tradições de regiões como Minas Gerais, 

Goiás e o interior paulista – pode ser observada na produção de linhas de roupas típicas, álbuns 

musicais de duplas sertanejas e diversos eventos de entretenimento pelo Brasil. A cidade de 

Goiânia destaca-se como um dos principais polos deste mercado, ao ponto de ser rotulada tanto 

pela mídia regional como pela nacional no estereótipo de uma “cidade sertaneja” (SILVA; 

ALMEIDA, 2010).  

Encontram-se assim vários discursos hegemônicos no cotidiano da capital goiana que 

enfatizam representações da identidade de sua população baseadas neste ritmo musical, 

destacadas, por exemplo, em grandes eventos musicais que movimentam a economia da cidade 

e recebem amplo apoio do poder público. A publicação do Goiânia Mil Grau, apresentada na 

Figura 10, faz referência a um destes eventos afirmados pelo discurso hegemônico como 

tradicionais da cultura local: a Festa Pecuária de Goiânia. Zomba-se da ideia de que os 

goianienses vestem roupas de um estilo essencialmente urbano ao decorrer do ano e que, 

contudo, transformariam suas identidades durante o período de realização do evento, vestindo 

roupas tipicamente relacionadas à música sertaneja. 
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Figura 10 - Postagem da categoria temática Identidades Híbridas 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BfyhbZyBHkW/>. Data de publicação: 01 mar. 2018. Acesso em: 29 jan. 

2019. 

 

 A referência espacial explicitada no texto da publicação (“na pecuária”) se manifestou 

em diversos momentos ao longo das percepções sobre a identidade goianiense, como no espaço 

que os interagentes imaginam a partir da postagem da categoria Regionalismo Goiano (Quadro 

4). A repetição indica certa estabilidade do simbolismo da Festa Pecuária na comunidade 

imaginada analisada, que demonstra se destacar em alguns realces da hidridização rural/urbana 

que ficam latentes no cotidiano local durante a realização do evento.  

As interpretações dos interagentes sobre a postagem da categoria Identidades Híbridas 

endossam que um destes efeitos seria o reposicionamento identitário satirizado pelo Goiânia 

Mil Grau. Ao contrário dos sentidos pejorativos da representação de uma goianice, a 

identidade formulada a partir da comercialização da música sertaneja parece ser mais bem 

aceita pelas apropriações dos goianienses, ao passo que adaptaria características culturais do 

meio rural para o ambiente urbano. Surge desta configuração uma identidade híbrida 

denominada de modos diversos pelos participantes da pesquisa, mas que se conectam em uma 

mesma junção de sentidos que transitam entre o tradicional e o moderno: segundo João, esta 

seria a identidade um “sertanejo atualizado”; para Tony e Bárbara, respectivamente, um 

“cowboy do asfalto” ou “cowboy gourmetizado”:  
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Relaciona mesmo à pecuária. A primeira postagem fala assim que se chamarem o 

goiano de roceiro ele não gosta, mas em época de pecuária todo mundo quer usar esse 

traje né, de roupa de caubói, de roupa de pecuária. É na época de Pecuária que o 

goianiense se rende a esse modo de vida, só que é um sertanejo atualizado, porque 

usam uma calça já diferente, tem um chapéu já mais elaborado, não é de palha, mas 

sim de couro sintético, uma botina com um conforto melhor, não é essa botina dura 

tradicional. Então ele quer fugir do estigma de sertanejo mas tem uma época 

específica do ano que ele aceita se vestir de sertanejo, ele aceita ter essa identidade 

(João, entrevista concedida ao autor em 05 jul. 2019, grifos nossos). 

 

É isso mesmo. Acho que na primeira oportunidade que o goiano tem ele volta às 

tradições, às raízes, mesmo que seja uma coisa que não faça parte da realidade dele. 

A questão do cowboy do asfalto, que é um cowboy e ao mesmo tempo é um cara da 

cidade. Acho que isso é muito verdadeiro, o goiano gosta de um xadrez, um xadrez 
charmoso. E até não é só na pecuária não, nas festas juninas também o goiano se 

traveste nesse perfil (Tony, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019, grifo 

nosso). 

 

Não é caipira esse estilo, é um cowboy gourmetizado. Eles tentam atenuar algumas 

características pra ficar menos feio, porque é feio. Tipo, a bota de bico fino, é muito 

difícil você ver alguém aqui usando, principalmente homem. É adaptado. A camisa 

de xadrez, em valores de moda, é mais aceitável do que um cinto de fivela gigante, 

que o pessoal no interior usa e aqui você não vê tanto (Bárbara, entrevista concedida 

ao autor em 04 jun. 2019, grifo nosso). 

 

 A hibridização é promovida a partir da atenuação dos signos ligados ao tradicionalismo 

regional, adaptando, por exemplo, seu vestuário típico para formatos mais “modernos” e 

adequados ao mercado global. Como é ressaltado pelos interagentes, um chapéu de palha vem 

assim a ser adaptado para um chapéu de couro sintético, uma camisa xadrez tradicional é 

transformada para uma estética mais “charmosa” e botas “mais confortáveis” podem substituir 

o uso de botas de bico fino. Cabe assinalar que muitas destas adaptações são inspiradas na 

cultura country estadunidense propagada nos fluxos da globalização, de forma que sua 

influência pode ser também observada no uso da expressão “cowboy”, termo oriundo da língua 

inglesa, para denominar a representação satirizada na postagem (Figura 10).  

Identificada com a representação por ela remeter às suas experiências como aluna de 

uma faculdade de agronomia, Maria explica quais são as funcionalidades originais das 

vestimentas presentes na representação do “cowboy do asfalto”. A interagente relembra 

situações em que necessitou utilizar estas vestimentas, destacando possuírem propósitos de 

proteção na rotina de trabalho da vida no campo. Seu uso, porém, é ressignificado para o 

propósito comercial da venda de um “estilo sertanejo”: 

Na época que eu estava mais na faculdade eu estava sempre assim também. 

Defendendo um pouco o nosso lado caipira na agronomia, as vezes quando você vai 

pra uma aula de campo você tem que tá com uma botina, uma calça totalmente fechada 

pra poder entrar no meio da plantação, a blusa tem que cobrir tudo que senão você 
torra no sol, o chapéu também te protege, então o que é uma fantasia pra alguns acaba 

sendo uma proteção pra quem tá nesse ambiente de roça, de plantação. Eu consigo me 
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identificar porque já passei por isso, já estive nesse meio rural. Isso aqui faz parte do 

dia a dia das pessoas do meio rural, porque elas estão diariamente ali dentro do campo, 

não é “estilo”. As vezes a pessoa pega ali o cotidiano rural, traz pra gente da cidade 

e acaba virando um “estilo” (Maria, entrevista concedida ao autor em 01 ago. 2019, 

grifo nosso). 

 

Na produção desta identidade híbrida, contraria-se as perspectivas que defendem uma 

suposta pureza e fixidez das identificações culturais. Como ressalta Hall (2005), o 

tradicionalismo das identidades está sendo tensionado pelos fluxos informativos e econômicos 

da globalização, resultando em adaptações como as observadas pelos interagentes. Embora se 

aproprie de traços da cultura rural, a representação presente na postagem não substitui ou 

desintegra nenhuma das identidades regionais simbolicamente construídas em torno dessa 

cultura. Ela corresponde a uma “nova identidade sertaneja” com a qual indivíduos podem se 

sentir reconhecidos, disputando espaço com outras representações dos cenários urbanos que 

circulam em nível global. 

 

6.3.2 Disputas e mutações representacionais no cenário multicultural 

 

Um outro efeito da globalização no contexto sociocultural goianiense pode ser 

observado na formação de um cenário multicultural, composto por identidades alternativas ao 

hegemonismo da indústria cultural regional voltada para a música sertaneja. Criadas 

originalmente no mercado estadunidense, elas são, de acordo com Hall (2005), identidades 

tornadas globais a medida que passaram a ser partilhadas por pessoas de diversos países, dando 

forma a tribos urbanas ligadas a ritmos musicais como o rock, o pop e o hip hop. Esse universo 

multicultural é trazido à discussão quando a disposição das imagens da postagem é 

compreendida pelos interagentes como uma oposição entre pessoas de dois grupos diferentes.  

Ela é demarcada por João na percepção de que há entre eles um notório contraste quanto 

a identificação de uma origem territorial, destacando diferenças de reconhecimento existentes 

entre as identidades globais e as identidades regionais. Para o interagente, a identidade 

representada à esquerda da Figura 10 não é associada a nenhuma localidade específica, de modo 

que estaria associada a uma cultura internacional, enquanto que a identidade à direita possuiria 

um caráter regional associado a imagem de um goiano. Neste ponto, deve-se observar que, 

embora represente uma “nova roupagem” da cultura rural, a identidade sertaneja adaptada para 

os fluxos comerciais ainda carrega uma carga simbólica representativa de uma região, 

produzindo novos sentidos de pertencimento entre os goianos e seu estado natal. 

O sertanejo e suas variações, o sertanejo raiz, universitário, a sofrência. Esse outro tá 

mais relacionado ao pop e hip hop, algo de uma cultura mais internacional, global, 
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não tão regional como esse outro. O que diferencia é a questão de que essa aqui é uma 

roupa que não tem identificação, não tem um elemento que você identifica um lugar, 

eu posso usar ela em qualquer lugar do mundo que não vão me identificar enquanto 

morador de um local e região. Agora essa outra se você sair com essa roupa na rua em 

outro estado todo mundo vai falar que você é de Goiás, essa segunda roupa tem esse 

elemento de identificação, ela puxa muito esse “ser goiano”. Então acho que a 

postagem quer colocar isso, que o goiano recusa a identidade sertaneja querendo ser 

uma pessoa descolada, porém na pecuária ela quer voltar a ser aquele o goiano antigo, 

sertanejo (João, entrevista concedida ao autor em 05 jun. 2019). 

 

Bruce aponta que haveria entre as duas identidades referenciadas na postagem um 

intenso antagonismo no cenário de Goiânia, motivado por disputas cotidianas entre os 

goianienses que são fãs de música sertaneja e os que são fãs de gêneros como o rock e o hip 

hop. Fábio, por sua vez, relativiza estas disputas, observando uma versatilidade de 

posicionamentos da população local em meio às tribos da cidade: 

São pessoas que gostam de sertanejo. Esse outro cara gosta mais de hip hop, de skate, 

gosta mais de rock, talvez. Quem gosta de rock odeia sertanejo, na maioria das vezes, 

e quem gosta de sertanejo também não gosta de rock, então eles meio que mudam ali 

de identidade (Bruce, entrevista concedida ao autor em 24 jun. 2019). 

 

A pessoa por morar em Goiânia já tem ciência das gírias, da zoeira do sertanejo. Por 

mais que ela se reconheça numa tribo de gênero musical, que seja o sertanejo ou 

modão, se ela faz parte de outro grupo mas por um pedaço de tempo quiser mudar ela 

tem a plena capacidade de fazer a troca de estilos (Fábio, entrevista concedida ao autor 

em 06 ago. 2019). 

 

A comicidade da postagem é assim realçada por estas disputas e mutações identitárias 

encontradas na capital goiana, tendo como referência principal a chegada da Festa Pecuária da 

cidade. O contexto de sua realização é satirizado como um destes momentos no qual muitos 

goianienses se posicionariam mais enfaticamente a partir da identidade sertaneja, mesmo que 

ao decorrer do ano se sintam mais próximos de outras identidades globalizadas. O 

reposicionamento remete ao processo contínuo e provisório das identificações na 

contemporaneidade, condicionadas, como analisa e Cuche (2002) e Hall (2005, 2014), às 

experiências de um indivíduo frente a variabilidade de situações nas quais pode se sentir ou não 

pertencente a um grupo. 

A complexidade dos processos de identificação é visível nas respostas dos participantes 

da pesquisa quando são questionados sobre um possível reconhecimento de suas identidades 

pessoais nas representações da postagem. Em uma situação que necessitasse se posicionar a 

partir de alguma delas, João diz se sentir mais próximo da identidade sertaneja. O interagente 

relata que esta identidade era recusada por ele em sua adolescência, mas que com o tempo 

passou a valorizá-la como um elemento simbólico de suas matrizes culturais:    
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Se fosse pra escolher eu escolheria o modelito sertanejo. Por muito tempo eu recusei 

essa imagem mas hoje eu vejo que a gente tem que valorizar sim esses traços de “ser 

goiano” e também é uma forma de identificação né. Eu tenho uma camisa xadrez, 

botina, chapéu, então eu posso vestir esse look. Já com esse primeiro eu não me 

identifico mais, me identifico mais com o segundo (João, entrevista concedida ao 

autor em 05 jun. 2019). 

 

Fábio relativiza a mutabilidade identitária sugestionada na postagem, apontando para si 

mesmo como um exemplo de fã de música sertaneja que em nenhuma situação cotidiana utiliza 

vestimentas vinculadas ao ritmo musical, independente da chegada da Festa Pecuária de 

Goiânia. Nesta mesma direção, Selina contesta a comicidade da postagem por observar uma 

atenuação do uso destas vestimentas entre o público do evento, de modo que seus 

frequentadores estariam optando cada vez mais por roupas casuais: 

Eu por exemplo gosto de sertanejo mas não passo por essa “transformação”. Eu acho 
que é muito aleatório, você tem mesmo um grupo que comumente no dia a dia já se 

veste dessa forma, tem o grupo que quando chega a época da Pecuária vai tentar se 

vestir dessa forma, e tem também os aleatórios, que nem aqui na postagem, que no 

ano inteiro usam uma roupa “urbana” mas gostam de sertanejo. Não me enxergo em 

nenhum dos dois, eu gosto de sertanejo mas não me visto no estilo (Fábio, entrevista 

concedida ao autor em 06 ago. 2019). 

 

Eu acho que esse contexto de Pecuária já mudou um pouco, da roupa mais country 

pra ir na Pecuária, esse ano mesmo eu vi gente indo de camiseta, tênis e boné, roupa 

normal. Isso aqui pra mim é bem forte no interior de Goiás, Goiânia já tá perdendo 

essa característica (Selina, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

Embora não esteja familiarizada com a festa pecuária realizada especificamente na 

capital goiana, Natasha afirma que a publicação apresenta sentidos condizentes com suas 

vivências pessoais da época em que residia em sua cidade natal, Santa Helena de Goiás. A 

interagente assim relata se identificar com o reposicionamento identitário satirizado pelo 

Goiânia Mil Grau, relembrando o impacto que a festa pecuária da cidade provocava em suas 

identificações, transitando entre um estilo “rockeira” e um estilo “pecuária”:  

Isso aqui é a realidade em qualquer cidade de Goiás. Claro que nos interiores você vai 
ver muito isso aqui, normal no dia a dia, principalmente os estudantes de Engenharia 

Agrícola. Mas a galera anda assim normalmente o ano inteiro, eu fui assim. Quando 

eu morava em Santa Helena chegava época de pecuária eu tinha que comprar uma 

bota nova, uma camisa xadrez, mas só para aquele momento. Isso aqui realmente não 

foge muito da realidade, é desse jeito. Como eu nunca fui nessa pecuária aqui de 

Goiânia eu não sei como é o público dela; mas levando em consideração a minha 

vivência lá no interior é exatamente desse jeito, porque eu no ano inteiro era um estilo 

de roupa, era até rockeira, aí chegava a época de pecuária eu tinha que estar estilo 

pecuária, mas passou a pecuária voltava a ser rockeira de novo, voltava a ser normal 

(Natasha, entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019). 

 

A variabilidade de posicionamentos dos interagentes, a partir das interpretações sobre o 

cenário multicultural de Goiânia que vem à discussão na postagem, evidencia como a 
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construção identitária da população goianiense é um processo constante que pode seguir 

diferentes caminhos, de acordo com o que cada um de seus indivíduos experienciar ao longo de 

suas vidas. É assim incerto afirmar que uma única representação, calcada no tradicionalismo 

rural ou em sua adaptação para o mercado sertanejo “globalizado”, seja capaz de unificar e fixar 

os sentidos do que seria “ser goianiense”. Esta dificuldade se complexifica ainda mais quando 

se observa, no interior desta comunidade imaginada, a presença de outros estereótipos que 

demarcam diferenciações entre os próprios habitantes de Goiânia. 

 

6.4 Por dentro da comunidade imaginada: as diferenciações entre os habitantes de 

Goiânia 

 

 Os efeitos dos estereótipos em simplificar e fixar sentidos sobre a identidade de 

determinados grupos pairam sob a imaginação coletiva em instâncias diversas. Se o estereótipo 

do “goiano sertanejo” é utilizado em certa perspectiva para generalizar a identidade do 

goianiense, outras representações estereotipadas são produzidas no imaginário da população de 

Goiânia a partir de distinções existentes entre os grupos sociais que a compõem. Assim, é 

comum encontrar neste contexto local sentidos cômicos que circulam atribuindo características 

peculiares aos moradores de uma região da cidade, aos frequentadores de determinado 

shopping, ou aos estudantes de um colégio, por exemplo. Como ressalta Possenti (1998, 2006), 

estes estereótipos são em boa parte construídos com base em preconceitos; todavia, o discurso 

humorístico permitiria dizer algo mais ou menos proibido, ocultado em outras situações de 

modo a não contrariar a ordem social. No humor do Goiânia Mil Grau, muitas postagens da 

categoria Zombaria de Grupos Sociais trazem à tona as distinções demarcadas em uma destas 

questões tácitas: a desigualdade socioeconômica de Goiânia.  

 Apontada pela Organização das Nações Unidas como a décima cidade mais desigual 

em distribuição de renda no mundo (O POPULAR, 2012), a capital goiana apresenta vários 

contrastes e contradições entre as condições de vida de sua população, sendo habitual detectar 

discrepâncias sociais e econômicas entre moradores de seus setores considerados nobres e de 

seus setores periféricos. A postagem do Goiânia Mil Grau, representada na Figura 11, 

demonstra tentar satirizar esta distinção: é traçado um paralelo entre os moradores dos bairros 

Marista42, Crimeia Oeste43 e Urias Magalhães44, associando o primeiro, um dos bairros nobres 

                                                
42 Setor da região sul de Goiânia, possuía 6.508 habitantes no ano de 2010 (GOIÂNIA, 2014). 
43 Setor da região do meia-ponte de Goiânia, possuía 3.897 habitantes no ano de 2010 (GOIÂNIA, 2014). 
44 Setor da região do meia-ponte de Goiânia, possuía 11.615 habitantes no ano de 2010 (GOIÂNIA, 2014). 
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de Goiânia, a figura da princesa Cinderella45 calçando um sapato de cristal. Em contraposição, 

os bairros Crimeia Oeste e Urias Magalhães, ambos predominantemente residenciais, são 

associados à figura da personagem calçando um chinelo.  

  

Figura 11 - Postagem da categoria temática Zombaria de Grupos Sociais 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BgEJPxBhGVk/>. Data de publicação: 08 mar. 2018. Acesso em: 29 jan. 

2019. 

  

A desigualdade socioeconômica não é uma característica exclusiva do contexto 

goianiense e recorrentemente é uma fonte de referência para diversas produções humorísticas. 

Entretanto, o modo como ela demarca diferenciações entre grupos da capital goiana demanda 

o conhecimento sobre a rede de significados local, ao passo que os sentidos da desigualdade 

são associados a localidades específicas no imaginário da população goianiense, como um 

determinado bairro, shopping ou terminal de ônibus. A leitura dos interagentes sobre a 

postagem manifesta estas associações a partir do reconhecimento de dois grupos e os traços 

identitários que se supõe diferenciá-los. Isso demonstra, baseado em Propp (1992), como 

podem ser cômicas não apenas as singularidades percebidas entre duas comunidades diferentes, 

mas também entre pessoas de uma mesma comunidade quando se distinguem notoriamente em 

                                                
45 Personagem da animação Cinderella, produzido em 1950 pelo estúdio norte-americano Walt-Disney. 
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algo. Os interagentes assim produziram os sentidos representados no Quadro 5, a partir dos 

quais pode-se ter uma compreensão mais detalhada das variantes que compõem a comunidade 

goianiense imaginada: 

 

Quadro 5 – Sentidos reconhecidos na postagem da temática Zombaria de grupos sociais 

Interagente Espaço imaginado Temporalidades 
Grupo social 1 / 

características 

Grupo social 2 / 

características 

Bárbara 

Lugar rico, prédios 

altos 

// 

Lugar de rolezeiros, 
Portal Shopping 

Desenvolvimento 

// 

Pobreza 

Classes mais altas / 

sapato bom, bolsa cara 

Classes baixíssimas / 

“chinela”, pratica 

“rolêzinho” 

Bruce 

Shopping  

// 

 Feira de rua 

Vida de luxo 

// 

Simplicidade 

Pessoas “com mais 

condição” / elitizado, 

arrogante, roupa de 

marca 

Pessoas de condição 

“mais baixa” /  

maloqueiro, “Zé 

droguinha”, perigoso, 

usa muita gíria 

João 

Bairro nobre, 

condomínio de luxo 

// 
Bairro tradicional 

Modernidade 

// 

Tradição 

Classe A / rico, 

poderoso 

Classe média baixa / 

compra fiado, simples 

Selina Shopping 

Isolamento 

// 

Convivência 

aproximada 

Jovem de região nobre 

/ “desumilde”, mal-

educado, roupa de 

marca 

Jovem de região 

periférica / humilde, 

simpático, roupa simples 

Tony 

“Bloquinhos do 

Marista”; rua de sua 

residência 

Desenvolvimento 

// 

Pobreza 

Pessoas “abastadas” 

financeiramente / pele 

branca 
Rolezeiros / pele negra 

Maria 

Setor Bueno 

// 

Setor Novo Mundo 

Isolamento social 

// 

Convivência 

aproximada 

Classe A / alto poder 

aquisitivo, rico, 

“princesinha” 

Periféricos / “mala”, 

chinelo, pobre, largado 

Fábio 

Região central da 

cidade, alameda 

Ricardo Paranhos 

 // 

Região Noroeste, 
setor periférico 

Desfruta de 

tempo “livre” 

// 

Rotina cansativa 

Classe A / pele 

branca, bem vestido 

Periféricos / 

miscigenação de raças, 

roupa simples 

Natasha 

Região nobre de 

Goiânia 

// 

Região do terminal 

Padre Pelágio 

Desenvolvimento 

// 

Pobreza 

Classe alta / 

“princesinha” 
Classe baixa / favelada 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

 Os sentidos foram sendo expressados à medida que os interagentes teciam suas 

interpretações sobre a significação da postagem (Figura 11) no contexto de Goiânia, em meio 

à concordâncias e contestações quanto a previsibilidade sugestionada em sua composição 

cômica. O paralelo traçado por ela reflete nas percepções de Bruce alguns dos preconceitos 

atrelados a moradores de bairros periféricos, em generalizações pejorativas como “zé 
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droguinha” e “povão”. Para João, a demarcação das diferenças estabelecidas pela postagem é 

também verossímil com a realidade, de modo que a exemplifica através da comparação de suas 

experiências cotidianas no setor em que trabalha (setor Sul) e no setor em que reside (setor 

Balneário Meia-Ponte). 

Acontece muito né. As meninas do Criméia, do Urias, é mais desse tipo aqui, elas 

gostam de andar com os zé droguinha e tem que tá estilizado né (risos), tem que tá 

com uma chinelinha estilizada. O de cima é setor Marista, mais elitizado né. Marista, 

Bueno. A galera gosta de ter uma roupinha de marca, um sapato de marca. 

Principalmente quando você frequenta um ambiente mais desses setores que nem o 

Setor Marista, você pode perceber as pessoas usando mais roupa de marca, coisa mais 

chique. Agora quando você vai em algum evento tipo nesses setores mais humildes, 

como o Criméia, aí você vê a galerona, o povão, principalmente em evento de entrada 

grátis. Outro detalhe, a gente vê mais aqui ó, a diferença maior: setor Marista, você 

consegue ver mais esse tipo de pessoa em shopping; Setor Crimeia, você consegue 
ver mais em feira né, feira na rua (Bruce, entrevista concedida ao autor em 24 jun. 

2019). 

 

Eles colocam bem a questão das particularidades dos bairros da cidade, que o Setor 
Marista é um setor nobre, onde tem uns barzinhos, consultórios, onde rola a vida 

agitada de Goiânia. Aqui em Goiânia o pessoal tem a mania de se arrumar muito pra 

sair, você vai no Marista com sua melhor roupa e com seu melhor calçado. E no 

Criméia/Urias é só geralmente um bairro normal, tradicional, que você não precisa se 

arrumar. Então é a diferença entre o bairro rico e o bairro normal ou pobre. Eu trabalho 

no setor Sul e lá as pessoas costumam andar mais arrumadas, mas no meu bairro as 

vezes eu saio, vou comprar algo na rua por lá e nem de cabelo penteado eu vou. Mas 

se eu for pro setor Sul eu tenho que pentear cabelo, tenho que me arrumar (João, 

entrevista concedida ao autor em 05 jul. 2019). 

 

As associações de sentido propostas pela postagem são contraditas nos relatos de outros 

participantes da pesquisa, que apontam para incongruências em sua intenção de simplificar e 

fixar características aos moradores dos bairros citados. Na interpretação de Selina, a postagem 

não condiz com a realidade por inverter a lógica de suas percepções sobre o assunto. Segundo 

a interagente, haveria uma maior preocupação entre moradores de regiões periféricas em 

expressar um status social através do uso de vestimentas mais caras, enquanto que os moradores 

das regiões nobres de Goiânia supostamente vestiriam roupas simples. Fábio também aponta 

para uma destas incongruências, segundo o interagente, presente no exagero em representar os 

setores Criméia e Urias Magalhães como pertencentes à periferia da cidade: 

Eu acho que é exatamente o oposto da postagem. Eu acho que o pessoal que mora ali 

no Marista e Bueno, moradores de áreas mais nobres, não tem essa preocupação tão 

grande com estarem arrumados. É um povo que eu vejo que vai no supermercado de 

chinelo e camiseta simples, eu não vejo mulheres fazendo compras de salto no 

Empório Prime, por exemplo. Na periferia eu já vejo que as pessoas têm a 

preocupação maior de estarem arrumados pra ninguém saber que são da periferia. 

Então essa postagem pra mim não reflete muito a realidade, ela exatamente o oposto. 
Tipo, as pessoas da periferia têm uma preocupação maior com status do que as pessoas 

que moram em bairros nobres. Em shopping, por exemplo. Você vai no shopping e vê 

que as pessoas que realmente tão muito arrumadas geralmente foram de ônibus, são 

pessoas que vão comprar na C&A e na Riachuello. Geralmente as pessoas que tão 
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comprando em lojas chiques tão bem simples, foi almoçar no shopping e aproveitou 

pra fazer uma compra de 2 mil reais. Eu vejo nesse contexto, você vê muito essa 

disparidade social. Eu percebo muito isso quando vou no shopping, geralmente as 

pessoas que moram na periferia vão lá mais arrumadas, mais maquiadas, e as pessoas 

que moram do lado do shopping vão do jeito que elas estão em casa (Selina, entrevista 

concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

Você vê que a segregação social em Goiânia também é evidente através dos memes, 

e olha que o Crimeia e o Urias não são setores periféricos né, não tá nada tão grave, a 

postagem tá meio exagerada.  Eu estagiei muito tempo num colégio no setor Marista 

e eu saía 17h30, via todo mundo andando nas calçadas, caminhando numa pista na 

Ricardo Paranhos. Então conversei com uma amiga minha do curso de Geografia 

sobre isso, as pessoas ricas terem acesso a cidade por morarem em bairro nobre, onde 

as pessoas podem desfrutar do tempo, enquanto que nesse mesmo horário quem 
realmente precisa se virar tá nos ônibus lotados indo pra casa, pessoas que moram no 

Jd. Curitiba, na Noroeste, no Jardim do Cerrado, depois do Vera Cruz. Mas nessa 

postagem está de certa forma exagerada, pois o Crimeia e o Urias não são setores que 

hoje em dia podem ser considerados de extrema periferia (Fábio, entrevista concedida 

ao autor em 06 ago. 2019). 

 

Os relatos convergem com mais veemência quando o paralelo traçado pela postagem 

aciona, no imaginário dos interagentes, percepções relacionadas às múltiplas espacialidades e 

temporalidades da capital goiana. Mesmo em meio a contradições sobre as escolhas criativas 

da postagem, os participantes da pesquisa conseguem ir além dos bairros referenciados e 

descrevem outras localidades que também expressariam a desigualdade socioeconômica de 

Goiânia. São estabelecidas oposições semânticas entre locais específicos que se supõe 

contrastarem pela desigualdade, como o setor Bueno (bairro de renda per capita elevada) e setor 

Novo Mundo (bairro popular); alameda Ricardo Paranhos (via pública que concentra empresas 

e restaurantes de renome) e terminal Padre Pelágio (terminal de ônibus com alto fluxo de 

passageiros); e oposições entre cenários abrangentes, como “lugar rico” e “lugar de rolezeiros”, 

região central da cidade e região noroeste, shopping e feira ao ar livre.  

Estas distinções espaciais demarcadas no imaginário dos interagentes aparentam separar 

a cidade de Goiânia em dois contextos temporais: de um lado, uma metrópole desenvolvida 

economicamente, onde sua população mais abastada vive uma vida de luxo, de acesso fácil ao 

lazer; de outro lado, uma metrópole em que boa parte de sua população reside em regiões 

periféricas, possui um estilo de vida considerado simples e que é estigmatizado. O paradoxo é 

explicitado nos sentidos produzidos pelos interagentes a partir da percepção de que dois grupos 

sociais da população goianiense estão sendo satirizados na postagem, aos quais destacam suas 

diferenças e semelhanças a seguir. 
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6.4.1 Estigmas socioeconômicos no interior da coletividade 

 

A caracterização dos dois grupos da população goianiense, identificados pelos 

interagentes na postagem da Figura 11, denotam alguns estigmas e distinções reducionistas 

presentes na comunidade imaginada. É importante ressaltar que nem todos estes sentidos podem 

refletir propriamente nas opiniões pessoais dos participantes, mas também aquilo que 

reconhecem ser fixado pelo senso comum da rede de significados local. São aspectos da 

realidade social já recortados e simplificados pela cultura na qual estão inseridos, de modo que, 

segundo Ecléa Bosi (2004), a construção das percepções de um indivíduo é interpelada por 

estereótipos que facilitam sua interpretação sobre a sociedade que o cerca, apresentando 

padrões correntes de sentido.  

Os dois grupos são assim definidos na oposição entre pessoas de “classe alta” e pessoas 

de “classe média-baixa”, representados no Quadro 4 como grupo social 1 e grupo social 2: ao 

primeiro, constrói-se a imagem de um indivíduo de pele branca, vestindo roupas e acessórios 

de luxo, de personalidade arrogante, mal-educado e resumido em expressões como “desumilde” 

e princesinha”; ao segundo, um indivíduo de pele negra, vestindo roupas simples, que varia 

entre a idealização de uma pessoa humilde ou perigosa, sendo resumida em estigmas como 

“maloqueiro”, “rolezeiro” e “favelado”. Bárbara e Bruce relatam diferenças percebidas em 

relação ao uso de gírias e vestimentas específicas entre estes dois grupos sociais, baseando-se 

em suas vivências na capital goiana: 

Eu estudava lá na Alfa, aí você entra no ônibus e você sabe que tá naquela região 

noroeste. Aí de acordo com que você vai passando nos terminais vai mudando tudo. 

É diferente demais. A vestimenta é diferente, os menininhos lá com short teck tel e 

aqueles óculos espelhados daquela região. Você vai pra um Jardim América da vida 

e não vê isso. Até questão de comunicação, eu lembro que eu pegava um ônibus, acho 

que era o 171, olha o número do ônibus né, era o Jd. Curitiba. Ele sai da praça A e ia 

pro Jd. Curitiba. Aí ele passava no fundo da faculdade. Se você ver o jeito que as 

pessoas conversavam ali, as gírias, as vezes gírias que eu até não entendia, sabe. E aí 

você chega num Santa Genoveva da vida, que você pega o Jaó lá do centro pra ir pro 

santa Genoveva, o povo nem conversava, aqueles meninos sem marca de pobreza na 

cara, só com uniforme de colégio caro (Bárbara, entrevista concedida ao autor em 04 

jun. 2019). 

 

Pessoas de condição mais baixa, salário mínimo, no Crimeia e Urias. E na outra pessoa 

com mais condição, que mora em condomínio. A característica desse pessoal do 

Criméia e Urias é de usar muita gíria, no jeito de falar, “iaí mano”, “fazer um corre”, 
usa bastante gíria. Agora do Setor Marista é mais enjoado né, já não fala tanta gíria, 

tem as formas de se comunicar mas não é tão evidente como do Criméia. Você já 

repara assim de cara né, a forma de falar. Pra mim é a forma de falar. Acho que eu tô 

ali no meio, nem tenho muito dinheiro e nem me visto como esse pessoal aqui, mas 

quando a pessoa que é goianiense e bate o olho ela consegue identificar e consegue 

entender a mensagem, mas eu não me identifico com nenhum deles não (Bruce, 

entrevista concedida ao autor em 24 jun. 2019). 
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 Para João, os hábitos de consumo dos dois grupos são um dos aspectos que se destacam 

em suas distinções, de forma que os goianienses da “classe alta” supostamente fazem suas 

compras em lojas caras do shopping Flamboyant46, enquanto que os goianienses da “classe 

média-baixa” comprariam em comércios populares, como “mercadinhos de bairro”. Morador 

do setor Urias Magalhães, Tony caracteriza os grupos a partir de diferenças fenotípicas e 

considera a satirização proposta pela postagem como condizente com o que observa em sua 

vizinhança: 

A classe A né, que seriam os ricos e poderosos de Goiânia, e a classe média baixa. 

Essa pessoa da classe A é uma pessoa que tem vários imóveis e carros, mora num 

condomínio de luxo, compra só em lojas exclusivas que ficam no Flamboyant, que é 

um shopping elitizado da cidade. Já o dos bairros mais pobres são essas pessoas que 

compram no mercadinho de bairro, compram fiado, vão na 44 comprar roupa, essas 

pessoas que vão atrás de preços mais baixos e de promoção (João, entrevista 

concedida ao autor em 05 jul. 2019). 

 

É bem pesado caracterizar, mas eu acho que gente branca e gente negra. Por exemplo, 

no Marista você não vê gente negra, a não ser que esteja usando uniforme. Já olhando 

pra realidade do Urias é o oposto, a presença de gente negra é muito maior, inclusive 
tem muito haitiano lá. [...] Eu acho engraçado porque é a realidade do meu setor. Acho 

que mesmo que as pessoas, por algum motivo, ascendam economicamente no setor 

elas não abandonariam essa questão do brincar na rua, o jeito de vestir, acho que não 

teria uma mudança significativa nisso (Tony, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 

2019). 

 

As supostas diferenças entre as temporalidades vividas pelos dois grupos sociais são 

explicitadas no pensamento de outros participantes da pesquisa. Uma delas é observada por 

Selina, que destaca haver uma variação na intensidade dos laços afetivos no cotidiano dos 

bairros nobres e dos bairros periféricos, provocada pelo isolamento social que parece 

acompanhar o desenvolvimento urbano. Isto corresponderia a perda de uma “cultura de bairro”, 

onde vizinhos se conhecem e se identificam enquanto pertencentes a uma mesma coletividade.    

Moradores de áreas mais nobres de Goiânia são pessoas mais internalizadas, pessoas 

que talvez por morar em apartamento não tem muito aquela cultura de vizinho, são 

pessoas mais individualistas. Bairros periféricos, na minha opinião, tem pessoas mais 
expansivas, tem uma cultura de ajuda. Eu falo pelo bairro que eu morava, tem muito 

aquela preocupação com o vizinho, “nossa, a casa de fulano tá fechada há muito 

tempo, será que ele tá bem”, que as vezes parece fofoca, mas pode ser preocupação 

com o outro. São laços sociais mais estreitos em bairros periféricos, coisa que em 

bairros nobres eu não vejo muito, tem gente que eu já ouvi falar que era vizinho há 

dez anos e nunca tinha se visto. Bueno e Marista por exemplo, são bairros que eu 

percebo que tem pessoas mais internalizadas, e bairros periféricos tipo o meu, parque 

Santa Rita, Jardim Alphaville, Setor Vera Cruz, são lugares que percebo uma 

convivência mais aproximada (Selina, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019, 

grifo nosso). 

 

                                                
46 Shopping localizado no setor Jardim Goiás, uma das regiões de maior renda per capita de Goiânia. 
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A percepção da interagente vai ao encontro às análises de Martín-Barbero (2004) sobre 

o espaço dos bairros no meio urbano, de modo que são destacados pelo autor como uma fonte 

de referência primária para a construção de uma “socialidade”. Ao contrário dos bairros 

residenciais de classe alta, onde as relações se baseariam cada vez menos em laços familiares e 

de vizinhança, segundo o autor, “pertencer a um bairro significa para as classes populares a 

inserção num âmbito onde se é reconhecido em qualquer circunstância” (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p. 147). 

João apresenta uma interpretação correlata a de Selina, baseada em nuances 

identificadas por ele quanto ao contraste entre signos de modernidade e tradição na cidade de 

Goiânia. Como ele aponta, os bairros da região nobre da capital goiana possuiriam uma 

estrutura urbana de “primeiro mundo” e um ritmo de vida acelerado; em contrapartida, o dia a 

dia nos bairros periféricos expressaria traços mais tradicionalistas, que se assemelham à 

coletividade presente em bairros históricos como o setor Campinas47, o mais antigo da capital 

goiana:  

Quem mora no Bueno ou no Jardim Goiás já tem um outro nível de padrão de vida, 

eles não têm a vivência de conhecer talvez umas certas nuances que a cidade tem. Lá 

nos setores como Marista e Bueno você vê coisas de “primeiro mundo”, a gente vê 

coisas modernas, e quando você vem pra cá tem a feira livre, tem coisas da periferia. 
Você vê essa característica que é muito latente em Goiânia, o lado da área nobre da 

cidade e o que é da periferia, você consegue sentir essa diferença. Também tem a 

questão dos bairros tradicionais, tipo Campinas. Se você sair da avenida 24 de outubro 

e entrar nas ruas ali, tem ruas que são de moradores tradicionais, e se chegar um 

morador novo todos eles se comunicam pra identificar aquele morador novo que 

chegou. E é Campinas né, tá ali bem na região central. Tem a Cidade Jardim também 

que é um bairro antigo, o Balneário também, apesar de que ele é afastado do centro, 

se chegar uma pessoa nova os vizinhos todos ficam de olho. Já lá no Bueno não tem 

isso por causa da alta rotatividade e intensa criação de prédios, não tem como você 

ficar monitorando quem chegou pra morar. Lá a cidade tem outro perfil, e aqui não. 

Esses bairros mais antigos preservam muito dessa característica do interior, da 
proximidade da vizinhança, e esses bairros nobres onde tem o comércio, essa 

diversificação de serviços, geralmente não tem essa preocupação porque não tem 

como você controlar, conhecer todas as pessoas (João, entrevista concedida ao autor 

em 05 jul. 2019, grifo nosso). 

 

Semelhanças entre os dois grupos sociais também são percebidas no imaginário dos 

participantes da pesquisa. Eles se aproximariam da composição de uma coletividade, de 

indivíduos reconhecidos a partir de uma mesma identidade cultural, quando alguns dos 

elementos da cultura rural/sertaneja vinculada ao goiano manifestam-se nas percepções dos 

interagentes sobre a população goianiense. Alia-se a esta associação o sentimento de 

                                                
47 O setor é mais antigo que a própria cidade de Goiânia, tendo completado 209 anos de existência em 2019. Isto 

se deve ao fato de que sua região é a mesma do povoado que já se encontrava estabelecido no território do estado 

de Goiás delimitado para a construção da “nova capital” (CHAUL, 1999). 
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pertencimento a um mesmo território, no qual compartilham uma rede de significados singular, 

mais facilmente acessada por quem está inserido no contexto local. Nesse horizonte, Bruce e 

Tony observam que os dois grupos sociais podem compartilhar de uma mesma culinária típica 

e um mesmo gosto musical, voltado para a música sertaneja; e João ressalta a possibilidade de 

ambos transitarem pelos espaços da capital goiana em suas rotinas:  

Eles podem gostar da mesma comida, podem gostar de um arroz com pequi, por 

exemplo. Pode ser algo semelhante. Pode acontecer de gostarem do mesmo tipo de 
música, como o sertanejo (Bruce, entrevista concedida ao autor em 24 jun. 2019). 

 

Essas pessoas podem transitar na cidade, não é porque uma pessoa é do setor Marista 
que ela não pode frequentar o Criméia ou Urias, e a pessoa que mora no Urias pode ir 

no Marista. Elas estão no mesmo ambiente. O que aproxima é essa possibilidade de 

transitar pelos espaços da cidade (João, entrevista concedida ao autor em 05 jul. 2019). 

 

Que moram em Goiânia. Porque o sotaque não dá, pelo fato de a gente ter muito 

contato com maranhense, no caso nós moradores de regiões mais periféricas. Então a 

questão do falar não dá pra gente assimilar, dizer que “eles falam do mesmo jeito”. 

Talvez porque o goianiense come da mesma comida, compartilha do mesmo gosto. O 

gosto musical voltado pro sertanejo, tanto pro goianiense rico quanto pro pobre, é uma 

coisa que une bastante (Tony, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

Assim compreendidos como sujeitos de uma mesma “coletividade goianiense”, apesar 

das diversas diferenciações demarcadas entre eles, imagina-se que os indivíduos dos dois 

grupos sociais estão familiarizados com o cotidiano de Goiânia e suas significações: 

A pessoa, seja quem mora na periferia ou a que mora no setor mais central, tem 

conhecimento da cidade. Mesmo que uma pessoa more num setor central ela tem 

conhecimento sobre a realidade de Goiânia, ela pode não conviver com algumas 

coisas do dia a dia daqui, mas ela sabe que existe. Se ela ver esse meme ela vai 

entender ele, não importa se ela realmente more ou não no Marista (Fábio, entrevista 
concedida ao autor em 06 ago. 2019, grifo nosso). 

 

Acho engraçado, porque a pessoa que não é goianiense não sabe que o Setor Marista 

é de pessoas com condição financeira maior e que do Crimeia Oeste são pessoas que 
não tem tanta condição, e vive ali do jeito que acha melhor. Essa pessoa não saberia 

disso de jeito nenhum, porque não tem tanto conhecimento da cidade, das regiões e 

setores (Bruce, entrevista concedida ao autor em 24 jun. 2019). 

 

As semelhanças e diferenças relatadas apontam para evidências sobre como a rede de 

significados do cenário goianiense aproxima seus habitantes em torno da construção de um 

imaginário em comum, de maneira que, embora residam em regiões da cidade afastadas umas 

das outras, os interagentes conseguem produzir sentidos sobre elementos bem específicos do 

contexto local. Mesmo que não estejam em contato frequente com algum destes elementos, 

como o caso de uma localidade ou algum grupo social com o qual não convivem rotineiramente, 

imagens sobre eles vão sendo resgatadas em seus pensamentos. Em determinadas leituras dos 
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habitantes de Goiânia, os elementos podem ainda estar articulados em relações mais complexas, 

por exemplo, observando-se recusas dos grupos sociais em serem identificados à algum espaço 

popular da cidade.  

 

6.4.2 Encontros e recusas na espacialidade urbana idealizada 

 

Goiânia é uma metrópole de crescimento urbano ainda recente, em comparação com 

capitais centenárias do Brasil. De acordo com Nascimento e Oliveira (2015), a população da 

jovem capital goiana cresceu rapidamente ao longo das décadas de sua existência, tendo 

expandido em cerca de 1.364.198 habitantes entre 1940 e 2014. Este considerável aumento 

populacional foi consequentemente acompanhado de uma expansão urbana que ultrapassou o 

tamanho territorial estimado da “Goiânia planejada” (CHAUL, 1999), de forma que centenas 

de novos bairros foram sendo criados em torno de seu projeto inicial. Localizada em uma área 

728,841 km² (IBGE, 2018), Goiânia possui certas configurações recorrentes do processo de 

urbanização das metrópoles contemporâneas, como o enfraquecimento do sentimento de 

pertencimento a uma mesma coletividade entre seus moradores, dispersos em realidades 

espaço-temporais que podem ser bem distintas dentro de uma mesma cidade.  

Nesse contexto, Canclini (2008b) analisa que as redes de comunicação são essenciais 

na tentativa de articular as redes de significados do cotidiano popular urbano, enfatizando 

conjuntos de imagens que oferecem certos níveis de percepção coletiva ao imaginário da 

população citadina. Esta configuração é possível de ser observada, no cenário goianiense, na 

repetição de determinados sentidos sobre a cidade nos discursos da mídia local, por exemplo, a 

representação de espaços da capital goiana que são popularmente conhecidos mesmo entre 

àqueles habitantes que não os frequentam rotineiramente. É assim comum detectar que alguns 

parques, avenidas e centros comerciais estão mais presentes no noticiário televisivo, nos jornais 

e programas de rádio de Goiânia, apresentando recortes do dia a dia na metrópole goiana.  

Aproveitando da estabilidade destes recortes no imaginário dos goianienses, muitos 

deles são explorados na comicidade de publicações do Goiânia Mil Grau em combinação com 

signos da cultura midiática global. A postagem apresentada à esquerda da Figura 12 é um destes 

casos: referencia-se a rua 44, um dos mais movimentados pontos de comércio manufatureiro de 

Goiânia, personificado na imagem de um vendedor de loja; em associação com uma cena de 

Harry Potter e a Câmara Secreta (WARNER BROS. PICTURES, 2002), de modo a satirizar 

supostas expressões verbais utilizadas pelos vendedores do polo comercial como se fossem 

ditas pelo protagonista do filme. 
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Figura 12 - colagem de imagens sobre a categoria temática Figuras do cotidiano popular 

goianiense48 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2019) a partir de <https://www.instagram.com/p/Bp_4WAYgN1S/>. Data de 

publicação: 10 nov. 2018. Acesso em: 29 jan. 2019. 

 

A referência à rua 44 evoca na imaginação dos interagentes um conjunto de 

significações que demonstram seu simbolismo no cotidiano popular goianiense, sendo 

identificado como uma das localidades mais conhecidas da cidade. A diversificação do local de 

residência dos participantes da pesquisa reforça a estabilidade que o polo comercial possui na 

rede de significados local, ao passo que mesmo àqueles que são moradores de setores distantes 

uns dos outros conseguem caracterizá-lo em sentidos correlacionados. Tony, por exemplo, 

reside em um setor mais ao norte de Goiânia, enquanto Bárbara reside em um setor mais ao sul. 

Ambos estão familiarizados com as expressões utilizadas pelos lojistas da rua 44 para atrair 

seus clientes, à medida que vivências são rememoradas em suas leituras sobre a postagem: 

Ela remete a parte da cidade mais famosa pra fazer compras, pros pobres lógico 

(risos), que é a 44. Você vai lá e tem vendedor ambulante, te abordando, tipo falando 

“vamo comprar isso aqui”, “brusinha 5 reais” (Bárbara, entrevista concedida ao autor 
em 04 jun. 2019). 

 

A 44 eu acho que é um ponto bem conhecido da cidade. Eu acho engraçado, sei que 

eles conversam assim porque eu trabalhei muito na feira hippie, mas hoje não é um 
lugar que eu frequento. Comecei a trabalhar na feira hippie aos meus onze anos de 

idade e fui parar em torno dos vinte e três anos. Então esse tipo de linguagem é bem 

presente mesmo. Praticamente meus domingos eram resumidos àquilo (Tony, 

entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019). 

 

                                                
48 Apenas a imagem apresentada à esquerda da colagem foi apresentada no momento das entrevistas, solicitando-

se que os interagentes tecessem suas interpretações sobre a postagem. A imagem da rua 44, apresentada à direita, 

foi inserida neste capítulo para fins ilustrativos.  
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 Avançando por além da caracterização dos vendedores da rua 44 já explícita na 

publicação, percebe-se que outros sentidos citados pelos interagentes fazem parte da imagem 

construída em seus imaginários sobre a espacialidade em questão. O polo comercial é detalhado 

como um local de fluxo intenso de pessoas, semelhante ao de outros comércios populares de 

Goiânia, que oferece certo risco à segurança de seus frequentadores. Ainda assim, imagina-se 

ser um ambiente acessível a todos os grupos sociais da cidade: 

A 44 hoje em dia pelo fato de ter crescido muito e ser um local que é tido com um 

movimento muito perigoso, muitas pessoas tem receio de ir lá. Muitas pessoas não 

gostam de ir na 44 porque foi construída uma ideia de que lá é muito perigoso e cheio 

de muvuca. Eu frequento a 44, vou bastante lá. Isso daqui representa não só a 44, se 
você for na Bernardo Sayão, ali na região da 24 de outubro vai ser parecido, isso aqui 

tem um caráter de um local bem popular mesmo, de centro comercial (Fábio, 

entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019 grifo nosso). 

 

A 44 é clássica pra todas as pessoas, independente da classe social alguém um dia já 

passou por lá, nem que seja só pra saber onde é a 44 que o pessoal tanto fala. Eu acho 

que caracteriza o cotidiano justamente por isso, é um ponto turístico, virou um ponto 

turístico de Goiânia que é acessível a qualquer pessoa, de qualquer classe (Maria, 

entrevista concedida ao autor em 01 ago. 2019, grifo nosso). 

 

É a rua 44 mesmo, e a Feira Hippie né. Muvuca, corre corre, canseira, porque eu moro 

aqui, mas eu evito de todas as formas de ir na rua 44, justamente porque quando a 

gente passa lá, é vendedor de um lado e de outro na sua cabeça tentando te induzir a 

levar os produtos e à medida que você anda, isso cansa. Normalmente quando eu vou 

na Rua 44 é quando alguma pessoa do interior vem pra Goiânia e quer que eu 

acompanhe, porque eles amam ir na Rua 44 pra comprar roupa por lá ser um lugar 

que vende roupa muito barata, a 44 é o show, é o shopping do povo mesmo (Natasha, 

entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019, grifo nosso). 

 

Apesar de ser uma espacialidade bem conhecida pela população da capital goiana, os 

estereótipos associados à rua 44 motivam algumas recusas entre os goianienses em terem suas 

identidades atreladas a ela. Seu caráter popular presente no imaginário da cidade seria o 

principal motivo, característica que pode ser observada quando os interagentes são instigados a 

refletir sobre quais grupos sociais vêm à mente quando se imagina um frequentador da rua 44:  

De classe social mais baixa. A 44 hoje em dia ela tem umas lojas que não são tão 

populares, então você já tem uma classe ali que já começa a ir lá especificamente na 

loja ou galeria tal, porque ela sabe que lá vai ter acesso a algo mais caro e realmente 

melhor. Então acho que hoje a 44 tá bem heterogênea, porém ainda concentra numa 

classe mais baixa da população. Tem gente de setores nobres que jamais vão ir lá 

fazer compras (Fábio, entrevista concedida ao autor em 06 ago. 2019, grifo nosso). 

 

Não vejo só um contexto periférico, porque já vi muita gente que mora em bairros 

nobres indo fazer compras na 44, mas vejo também nesse contexto muita dona de 

casa, pessoas que tem empregos com salários mais baixos, é um público muito da 44. 
[...] Querendo ou não, por mais que seja um local lotado existe uma facilidade ali pra 

você comprar tudo que precisa. Vejo muita mãe de família na 44, que tem que comprar 

roupa pra criança (Selina, entrevista concedida ao autor em 08 jul. 2019, grifo nosso). 
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Destaca-se a percepção dos interagentes de que o polo comercial conseguiria congregar 

os hábitos de consumo tanto de moradores de bairros nobres quanto de moradores de bairros 

periféricos, contudo, os estigmas envoltos na desigualdade socioeconômica aparentam 

desarticular entre grupos da população local a noção que a rua 44 é uma espacialidade 

pertencente a suas realidades. Maria, por exemplo, observa existir entre pessoas de poder 

aquisitivo alto um sentimento de vergonha em admitir que frequentam a região: “eu tenho um 

amiga que tem um poder aquisitivo maior e ela não fala ‘quarenta e quatro’, quando você 

pergunta onde ela comprou ela fala que foi na ‘fourty-four’ (risos)” (Maria, entrevista concedida 

ao autor em 01 ago. 2019). 

A idealização da existência de espacialidades que reúnem a população goianiense em 

torno de uma mesma coletividade urbana apresenta uma série de contrariedades, como 

evidenciado nas percepções dos interagentes sobre os significados socioculturais que emergem 

da postagem da Figura 12, pertencente à categoria Figuras do cotidiano popular goianiense. 

Embora haja uma ênfase da mídia local em tentar mediar a trama de signos que aproximariam 

os goianienses da sensação de compartilhar-se um imaginário em comum, como é o caso da 

imagem estabelecida sobre a rua 44, as diversas diferenciações que se intensificam nos 

processos de urbanização parecem tensionar esta mediação. O que se percebe é a presença de 

múltiplas barreiras identitárias, socioeconômicas e espaço-temporais que tornam o sentimento 

de reconhecer-se uns nos outros mais provisório, condicionado a situações específicas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Para a investigação de uma temática ainda pouco aprofundada no campo da 

comunicação, o humor regional na internet, foi necessário partir de um olhar que reunisse 

diferentes reflexões teóricas das ciências sociais para compreender as relações existentes entre 

uma comunidade virtual do Instagram, as potencialidades interativas dessa mídia e um cenário 

sociocultural específico. Como aponta Santaella (2013), as relações humanas antes 

estabelecidas apenas através de contatos presenciais vêm se manifestando nos sites de redes 

sociais, e nesse contexto, as teias de sentidos cômicos das coletividades de uma cidade, região 

ou país também estão sendo transportadas para o meio digital.    

 Se cultura pode ser entendida na existência de estruturas de significados que se articulam 

no cotidiano através dos fluxos comportamentais de um grupo (GEERTZ, 2015), é certo dizer 

que o crescente uso dos sites de redes sociais no dia a dia das pessoas é um objeto de análise 

promissor para se observar as sociedades contemporâneas. Numa temática que instiga tantos 

pontos de discussão como o humor, esta utilização de uma tecnologia comunicativa para o 

consumo de conteúdos do gênero pôde revelar algumas tensões, controversas e identificações 

existentes na população de uma metrópole de múltiplas temporalidades. Cabe aqui ressaltar que 

a prática não pode ser generalizada para todos os habitantes de Goiânia, considerando-se as 

distinções existentes em meio às realidades que podem ser encontradas no cenário da capital 

goiana. Uma destas problemáticas é explícita na desigualdade socioeconômica desta população, 

de modo que suas camadas populares ainda encontram barreiras financeiras quanto ao acesso 

às tecnologias de informação.   

Especificamente, nossa proposta investigativa teve como foco uma amostra da 

população goianiense já incluída no meio digital, atendo-se àqueles habitantes que são 

habituados com o uso e manutenção de perfis pessoais em sites de redes sociais. Os indivíduos 

selecionados fazem parte de uma mesma comunidade virtual, formada no interesse em comum 

de acompanhar um conteúdo humorístico que satiriza elementos de um imaginário 

territorialmente delimitado. 

A construção de uma perspectiva qualitativa proporcionou o aprofundamento nos 

significados socioculturais que alimentam os laços deste sistema, permitindo assim que 

fossemos além da observação das configurações instrumentais de uma tecnologia comunicativa, 

examinando seu aspecto relacional. Foram assim coletados relatos diversificados nos polos de 

análise, nos quais foi possível costurar uma aproximação entre as experimentações dos 

participantes da pesquisa em um espaço on-line e suas vivências cotidianas no território que 
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habitam. Como discute Martín-Barbero (2018) e Hine (2015), a integração é uma das mutações 

culturais instigadas pela popularização da internet e o uso das tecnologias que a envolvem, de 

modo que vêm sendo incorporadas como uma extensão da vida nas sociedades contemporâneas. 

Nessa aproximação, foi possível destacar os vínculos existentes entre a comunidade 

virtual e a comunidade goianiense imaginada, evidenciados à medida que o humor do Goiânia 

Mil Grau explora alguns sentidos que permeiam a memória coletiva da capital goiana na 

intenção de gerar o riso em seus espectadores. O processo acaba assim sendo alimentado por 

representações conhecidas no contexto de Goiânia sobre a identidade de sua população, as 

quais, segundo Baczko (1985), são estabelecidas no imaginário das coletividades ao produzirem 

imagens de si e de grupos exteriores.  

A simplificação e fixação de características que muitas destas figuras expressam foi o 

escopo principal de nossa tentativa de compreender a significação sociocultural do humor, 

delimitada na análise dos estereótipos sobre o goianiense presentes nas postagens do perfil. O 

fascínio que o uso destas estandardizações pelo gênero humorístico causa em suas audiências 

pôde ser delineado a partir de autores como Bhabha (2010), Saliba (2002), Bosi (2004) e 

Possenti (1998, 2006): são representações que se impregnam na imaginação das sociedades, 

evocando efeitos de previsibilidade muitas vezes baseados no reforço de estigmas sociais.  

A investigação sobre a natureza dos estereótipos categorizados no Goiânia Mil Grau, 

não obstante, partiu da perspectiva de discutir as negociações existentes no sistema 

comunicacional tecido entre produtores e interagentes do perfil, considerando-se a 

manifestação de possíveis apropriações de um grupo de receptores ativos, capazes de 

produzirem sentidos baseados em suas experiências culturais. Este objetivo, inicialmente 

extenso, adquiriu seus direcionamentos específicos através de um mapeamento híbrido, 

construído na delimitação de eixos que pudessem representar a incorporação do sistema 

comunicacional estudado à rede simbólica de um território delimitado. Completando o mapa, o 

estudo das mediações selecionadas enfatizou as significações consideradas como essenciais 

para observar nuances da construção identitária de uma população através de uma comunidade 

virtual.       

No âmbito da elaboração das postagens do perfil, seus produtores são pessoas 

habituadas desde jovens ao consumo de conteúdos humorísticos na internet, de maneira que 

possuem referenciais cômicos inspirados em influenciadores digitais, blogs e páginas de redes 

sociais do gênero. Familiarizados com os formatos e tendências do humor no meio digital, 

Leonardo, Edmar e Erykson buscam adaptar signos dos fluxos midiáticos que circulam 

globalmente para a rede simbólica do contexto goianiense, mesclando, por exemplo, imagens 
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meme aos sentidos cômicos locais. A estratégia procura ativar identificações nas matrizes 

culturais dos receptores entre àquelas ligadas às suas relações com o cotidiano na cidade de 

Goiânia, onde detectou-se a utilização dos estereótipos presentes nesse cenário como um dos 

recursos facilitadores do reconhecimento dos sentidos das publicações.  

Entre os interagentes, produtores e representações humorísticas do Goiânia Mil Grau, 

observou-se os traços de um universo de referenciais em comum, formado na proximidade das 

percepções dos atores envolvidos no sistema comunicacional com os sentidos cômicos que 

circulam pela comunidade goianiense imaginada. Como explica Propp (1992), são códigos 

peculiares que provocam o riso dentro da coletividade, mais difíceis de serem acessados por 

quem não está inserido nela. No universo mapeado, semelhanças e diferenças percebidas entre 

os grupos que compõem a população de Goiânia emergiram em meio a estes códigos, ao passo 

que se destacaram na variedade de estereótipos que se tornam tema para as publicações do 

perfil.    

Nas reflexões dos interagentes sobre as postagens do perfil, foram reveladas associações 

e recusas de sentido que tornam latentes a relação dos estereótipos detectados com o imaginário 

local. No eixo do espaço simbólico de Goiânia, as percepções observadas indicaram uma gama 

de cenários construídos na imaginação dos entrevistados a partir da leitura destas representações 

humorísticas, transitando em meio a localidades específicas e generalizadas do território 

habitado pelo grupo. Os estereótipos ainda evocaram múltiplas temporalidades que se misturam 

na capital goiana: do rural ao urbano, do esfriamento à proximidade dos laços afetivos com a 

vizinhança, perpassando pelas realidades discrepantes provocadas pela desigualdade 

socioeconômica e pelas articulações do regional com os mercados globais.  

Todavia, a pesquisa permitiu percebermos que a relação dos estereótipos presentes no 

perfil com a rede simbólica recriada no imaginário dos interagentes guarda uma série de tensões 

sobre a construção identitária dos goianienses. Foi possível constatar que as identificações 

negociadas dependem do posicionamento dos sujeitos envolvidos no sistema comunicacional, 

à medida que um mesmo estereótipo pode ser aceito pelos habitantes de Goiânia como 

representativo de suas características culturais, quando reproduzido por um discurso 

reconhecido como pertencente ao contexto regional, mas que aparenta adquirir uma carga 

simbólica depreciativa quando vindo do imaginário externo criado sobre a cidade. Encontra-se 

também um afastamento de percepções internas sobre a composição de uma coletividade coesa, 

estabelecida em torno de uma identidade unificadora da população goianiense, cenário que é 

também agravado, entre outros motivos, pelos estigmas que demarcam distinções entre os 

próprios grupos que a compõem.   
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 A identidade regional que se imagina encontrar não só entre os goianienses, como 

também entre os goianos de modo geral, assim convive e negocia com diversas construções 

identitárias no cenário de Goiânia, atreladas à dimensão das experiências de reconhecimento e 

diferenciação a partir das quais sua população imagina ser vista por outros (HALL, 2005; 

CUCHE, 2002; WOODWARD, 2014). No Goiânia Mil Grau, a multiplicidade de 

identificações presentes neste contexto sociocultural é captada por produtores de conteúdo que 

o vivenciam e dialogam com uma comunidade virtual de indivíduos também inseridos nele, 

mas que nem sempre concordam com as deduções expressadas nas publicações do perfil.  

 Perfis como o Goiânia Mil Grau e outros propagadores de conteúdo humorístico nos 

sites de redes sociais geralmente possuem muitas características em comum, facilmente 

compreendidas por públicos abrangentes ao não referenciarem particularidades de alguma 

cultura específica. Algumas delas são próprias do humor, independente do formato midiático 

em que o discurso é transmitido. Outras destas características são potencializadas pelas 

configurações comunicacionais de uma mídia, como o riso compartilhado entre as 

possibilidades interativas oferecidas na internet.  O diferencial mais explícito do Goiânia Mil 

Grau repousa em seus vínculos com uma rede de sentidos local/regional, cuja compreensão 

exige o acionamento de determinadas matrizes culturais, ainda que estes signos estejam 

mesclados com imagens do aparato midiático global.  

Frente às postagens do perfil, os interagentes se deparam com elementos de suas 

vivências no dia a dia da capital goiana sendo refletidos na tela de seus aparelhos eletrônicos, 

as compartilham com amigos e conhecidos também inseridos neste contexto, e em alguns casos, 

contribuem com suas próprias sugestões de conteúdo. Apesar das visões apocalípticas que 

temem por uma suposta homogeneização cultural imposta pelo espaço/tempo de uma sociedade 

global, as teias de significados locais/regionais ainda despertam o fascínio das pessoas. O 

Goiânia Mil Grau pode não influenciar diretamente na construção identitária dos goianienses, 

indicando rumos a serem seguidos, mas nutre sentimentos de pertença, entretém sua 

comunidade virtual e promove experiências de “rir de si mesmo”.  

Neste fim de percurso, é inevitável reconhecer que a proposta de investigação dos três 

âmbitos de um sistema comunicacional, realizada em um tempo curto de execução, tende a 

deixar de lado certos aspectos que poderiam ser melhor aprofundados. A pesquisa pôde apontar, 

contudo, a relevância da produção de mais estudos sobre as mediações culturais que percorrem 

pelo humor regional on-line. É um produto midiático que se debruça em repertórios de 

significados plurais, oferecendo pistas para a observação de vivências, estigmas e vinculações 

sociais nos espaços habitados por sociedades cada vez mais conectadas às tecnologias digitais.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PRODUTORES DO GOIÂNIA 

MIL GRAU 

 

I. Perfil do produtor 

01 – Nome: 

02 – Idade: 

03 – Local de nascimento: 

04 – Endereço: 

05 – Profissão: 

06 – Escolaridade: 

(   ) ensino básico incompleto 

(   ) ensino básico completo 

(   ) ensino médio 

(   ) ensino superior 

07 – Renda:  

(   ) 1 salário        

(   ) 2 salários       

(   ) 2 a 4 salários      

(   ) mais de 4 salários 

 

II. Identificação cultural 

08 – A quanto tempo vive em Goiânia? 

09 – O que é ser goianiense para você? 

10 – Você se sente goianiense? Por que? 

11 – Quais características diferem o goianiense dos moradores de outras cidades e regiões do 

Brasil? 

12 – Percebe diferenças entre moradores de determinados bairros de Goiânia? Quais? 

13 – O que difere o goianiense do goiano em geral? E de estrangeiros em geral? 

14 – Quais são as características positivas dos goianienses? Porquê? Como se manifestam ou 

tornam-se perceptíveis para você? 
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15 – Quais são as características negativas dos goianienses? Porquê? Como se manifestam ou 

tornam-se perceptíveis para você? 

16 – Das características citadas, com quais você se identifica mais? E com quais se identifica 

menos? Por que? 

17 – Você se sente representado no conteúdo que publicam na fanpage? Por que? De que 

modo? 

 

III. Processos de produção 

18 – Qual é sua função na equipe de produtores do Goiânia Mil Grau? 

19 – Como surgiu a ideia de criar a fanpage Goiânia Mil Grau? 

20 – Como as postagens da fanpage são elaboradas? É um trabalho em equipe ou individual? 

21 – Fazem reuniões de pauta? Como elas são? 

22 – Quais referenciais do gênero do humor você teve ao decorrer da sua vida? E atualmente? 

Como se identifica com eles? (humoristas, personagens, programas etc). 

23 – Acompanham várias mídias para buscar referências para a produção do humor das 

postagens? Quais mídias e por que? 

24 – Qual é o público do Goiânia Mil Grau? Como os conteúdos da fanpage se relacionam a 

este público? 

25 – Como o cotidiano da cidade de Goiânia é utilizado na produção das postagens? 

26 – Quais temas aparecem com mais frequência na fanpage? Por que estes temas? 

27 – Qual tipo de publicação causa mais repercussão? Por que você acha que isso ocorre? 

28 – O que o humor do Goiânia Mil Grau tem de diferente de outros comediantes/perfis daqui 

de Goiás? E o que tem de semelhante? 

29 – Ao representarem humoristicamente a identidade do goianiense, quais características 

utilizam nas postagens? De que modo? Exemplifique. 

30 – Existem estereótipos que podem ser usados no humor da fanpage? Quais? De que modo? 

31 – Tomam cuidado para não reproduzirem algum estereótipo negativo? Quais estereótipos 

são evitados? Já houveram críticas? 

32 – Quais são as características visuais do “humor mil grau”? E as características textuais? 
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IV. Interação com os seguidores 

33 – Como acompanham os comentários publicados por seus seguidores nas postagens da 

fanpage?  

34 – Quais estratégias utilizam para interagir com seus seguidores? Promovem brincadeiras 

em determinadas postagens? 

35 – Em até que ponto aceitam sugestões dos seguidores da fanpage sobre algum conteúdo? 

De que modo utilizam essas sugestões? 

36 – A recepção às postagens costuma alterar em algo nos conteúdos produzidos? De que 

forma? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS INTERAGENTES DO 

GOIÂNIA MIL GRAU 

 

I. Perfil do seguidor 

01 – Nome: 

02 – Idade: 

03 – Gênero: Masculino(    ) Feminino(    ) Outro:_____________.   

04 – Local de nascimento: 

05 – Endereço: 

06 – Profissão: 

07 – Escolaridade: 

(   ) ensino básico incompleto 

(   ) ensino básico completo 

(   ) ensino médio 

(   ) ensino superior 

08 – Renda:  

(   ) 1 salário        

(   ) 2 salários       

(   ) 2 a 4 salários      

(   ) mais de 4 salários 

 

II. Identificação cultural com Goiânia 

09 – A quanto tempo vive em Goiânia? 

10 – O que é ser goianiense para você? Cite elementos que representam o goianiense e 

justifique. 

11 – Você se sente goianiense? Por que? 

12 – Quais características diferem o goianiense dos moradores de outras cidades e regiões do 

Brasil? 

13 – Percebe diferenças entre moradores de determinados bairros de Goiânia? Quais? 

14 – O que difere o goianiense do goiano em geral? E de estrangeiros em geral? 
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15 – Quais são as características positivas dos goianienses? Porquê? Como se manifestam ou 

tornam-se perceptíveis para você? 

16 – Quais são as características negativas dos goianienses? Porquê? Como se manifestam ou 

tornam-se perceptíveis para você? 

17 – Das características citadas, com quais você se identifica mais? E com quais se identifica 

menos? Por que? 

18 – Você se sente representado no conteúdo que é publicado pelo Goiânia Mil Grau? Por que? 

De que modo?  

19 – O que você acha que foge à realidade de Goiânia no que é representado no perfil? 

 

III. Sentidos de coletividade baseados nas postagens do perfil 

20 – Você se preocupa com as coisas que acontecem em Goiânia? Quais são suas maiores 

preocupações? Como acompanha estas questões? 

21 – Você se preocupa com as coisas que acontecem no mundo? Quais são suas maiores 

preocupações? Como acompanha estas questões? 

(LEITURA DAS FIGURAS 01, 02, 03 E 04) 

22 – Como a postagem está relacionada ao contexto de Goiânia?  

23 – Como percebe isto no seu dia a dia?  

24 – Ela é engraçada para você? Por que? 

25 – Que cenário a postagem constrói na sua imaginação? 

26 – Você vê lugares semelhantes a este na realidade? 

27 – Qual(is) identidade(s) você consegue reconhecer na postagem? Que sentidos a(s) 

caracterizam? 

28 – Você se enxerga na(s) identidade(s) representada(s) na postagem? A partir de que 

características? 

29 – Quais características diferenciam este(s) grupo(s)? Como a postagem estabelece essa 

diferença? 

30 – Percebe alguma forma de preconceito com essa(s) identidade(s)? De que tipo? 

31 – Para você, quais estereótipos são atribuídos ao goianiense nestas postagens?  
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32 – Os sentidos desses estereótipos têm alguma relação com a realidade? De que modo? Por 

que? 

33 – O Goiânia Mil Grau se aproveita destes estereótipos? De que forma? 

 

IV. Usos sociais do humor online no cotidiano 

34 – Quais referenciais do gênero do humor você teve ao decorrer da sua vida? E atualmente? 

Como se identifica com eles? (humoristas, personagens, programas etc)  

35 – Quais tipos de humor você prefere (paródia, charge, meme, sarcasmo etc)? Por que? 

36 – E quais tipos de humor prefere acompanhar na internet? Por que?  

37 – O que acha do uso de estereótipos no humor? Acha graça de algum? E de qual não gosta? 

Justifique. 

38 – Por quais redes sociais acompanha o Goiânia Mil Grau? 

39 – O que acha engraçado ou não nos conteúdos publicados pelo perfil? Por que?  

40 – Acompanha outras páginas/perfis dos sites de redes sociais que apresentam conteúdo 

humorístico? O que te motiva a acompanha-las? Dê alguns exemplos. 

41 – Consegue identificar elementos do seu dia-a-dia nas postagens do Goiânia Mil Grau? Quais 

elementos?  

42 – Com quais elementos se identifica mais? Como isso se aproxima do seu cotidiano?   

 

V. Interatividade com o perfil 

43 – Como conheceu o Goiânia Mil Grau?  

44 – O que te atraiu para a leitura e acompanhamento das postagens do perfil? É só o humor ou 

tem algo a mais? 

45 – Quais temas explorados pelo Goiânia Mil Grau te interessam mais? Vê repetições? 

46 – Em quais momentos você consome as postagens do perfil? Através de quais dispositivos? 

47 – Conversa com alguém sobre as postagens? De que modo (Marcando em postagens, 

compartilhando nos stories etc)? Por que? 

48 – Costuma interagir com as postagens curtindo e publicando comentários nelas? O que te 

motiva a fazê-lo? 
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49 – Publicou comentário com teor de crítica em alguma postagem do perfil? Qual foi a crítica? 

Por que a fez?  

50 – E algum comentário bem-humorado? Entrou na brincadeira proposta pela postagem? 

Como? 

51 – Produziu algum conteúdo e enviou para ser publicado no perfil? O que te motivou a fazê-

lo? Enviaria novamente? 

52 – Como foi a sensação de ver um conteúdo enviado por você sendo publicado no perfil? 

53 – Acompanhou a repercussão do seu conteúdo no perfil? Por que? 

54 – Mantêm algum tipo de contato com os produtores do perfil? Como é essa relação? 

55 – Conhece mais alguém que já tenha enviado algum conteúdo para o Goiânia Mil Grau? 

 


