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Prefácio
Suely Henrique de Aquino Gomes

O projeto da Ciência Moderna envolveu a estruturação 
de um complexo sistema de comunicação científica que com-
preende canais, mecanismos de acesso à informação e o con-
texto social em que aquela ocorre. A Ciência da Informação 
tradicionalmente classifica os canais de comunicação científica 
em três domínios que interagem numa espécie de gradação do 
estágio da produção do conhecimento científico:  informal, 
semiformal e formal.  

Sem nos delongarmos nas especificações e características ine-
rente a cada um desses domínios, no momento nos contentamos 
em dizer que os canais formais veiculam informações já em um 
estágio avançado de produção e incluem publicações de livros, 
artigos em periódicos, obras de referência e artigos da literatura; 
os canais informais compreendem os contatos realizados entre 
pessoas envolvendo a troca de experiências por meio de reuni-
ões, treinamentos, contatos interpessoais e visitas; já os canais 
semiformais são caracterizados pelo uso simultâneo dos canais 
formais e informais e aqui se incluem os eventos científicos. 
Cada domínio é caracterizado por diferentes comportamentos, 
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contextos, públicos, objetivos, mecanismos, atores envolvidos 
e estágio na produção do conhecimento científico. E, antes de 
serem excludentes e autônomos, são complementares. 

Sobre os canais semiformais, Mueller (200X, sp.) afirma 
que, “por ocasião da realização de eventos como congressos 
ou seminários, ou quando se reúnem em bancas de avaliação de 
teses e dissertações e de concursos docentes” é quando a troca 
de ideias se dá de forma mais intensa e se obtém as informa-
ções mais atuais, muitas ainda no campo das intenções. Nessa 
perspectiva, manter os eventos como instância de diálogo e de 
trocas é parte fundamental do fazer científico; enriquecedor não 
só para os pesquisadores de longa data, mas também para aqueles 
que estão iniciando no campo. É um momento inspirador e de 
intensidade criadora. E essa é a compreensão que nos motivou 
a, mais uma vez, organizar o XI Seminário de Mídia, Cultura e 
Cidadania que teve como tema central de suas mesas principais 
A sociedade midiatizada: disputas, conflitos e controvérsias, do qual foram 
selecionados pela comissão científica os melhores trabalhos que 
ora compõem a presente obra.

O tema aqui abordado é um convite provocador para que 
lancemos um olhar sobre a sociedade contemporânea na es-
perança de que o mesmo desvele os diversificados campos de 
tensionamentos e disputas, tanto na perspectiva macro (nações, 
governos, política) quanto na escala micro (sujeitos, identidades, 
grupos minoritários) que permeiam nossas relações. Mesmo 
não sendo um fenômeno novo ou exclusivo do nosso tempo, 
o processo de midiatização da sociedade traz novas dinâmicas, 
matizes e visibilidades às disputas entre nações, grupos sociais 
e indivíduos. O destaque é que essa conjuntura reverbera nas 
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esferas da cidadania e da cultura, uma vez que a intensificação 
do processo de midiatização reconfigura as bases da vida social 
e está presente nas rotinas de praticamente toda a sociedade, 
seja na política, família, trabalho, religião. As disputas, acre-
ditamos, estão na base dos conflitos, violências (físicas e/ou 
simbólicas) e controvérsias – são nessas instâncias que a vida 
coletiva se complexifica, seu aspecto plural fica mais evidente, 
“onde alianças e oposição se transformam de forma irrespon-
sável; onde nada é tão simples como parece; onde todos estão 
gritando e brigando; onde os conflitos crescem mais severos” 
(VENTURINI, 2010, p. 262)1. Todas as dimensões sociais e 
culturais da vida se transmutam e se redimensionam na medi-
da em que há agenciamentos entre a sociedade com os novos 
“media”. O redirecionamento se dá no sentido de não só a 
sociedade midiatizada lançar luz em determinados campos e 
obscuridade a outros, mas principalmente pela intensificação 
dessa luz que, em muitos casos, leva ao ofuscamento de ques-
tões primordiais e prioritárias para o nosso desenvolvimento 
como seres humanos. 

Enxergar o que está invisível norteia o tom da nossa conver-
sa aqui, com contribuições dos mais diversos autores, a partir de 
diferentes perspectivas teóricas e afetuosas, esperamos tensionar 
nas páginas que se seguem os “Conflitos e as Controvérsias” 
que se inscrevem nos nossos corpos e subjetividades; “As 
diversidades” e tensões de nossos sexos, raças e gêneros; por 

1 VENTURINI, T. Diving in magma: how to explore controversies with 
actor-network theory. Public Understanding of  Science. Vol 19(3).pp. 
258-273. 2010.
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fim, “As controvérsias das nossa sociedade midiatizada” em 
que que mídia e sociedade se pautam mutuamente inaugurando 
distensões e conflitos. 

Esperamos que os trabalhos aqui apresentados, contribuam 
para as discussões no campo da comunicação e desejamos boa 
leitura a todos e todas.



Corpo, arte e mídia: regimes sensíveis e 
políticas de subjetivação contemporâneas2

Adriana Rosa Cruz SANTOS3

1. O corpo

Somos um corpo que acorda, espreguiça, toma café, abra-
ça, pensa, conversa, ama, chora, delira, vai ao cinema, tecla 
olhando uma tela e produzindo sentidos, namora, se assusta, 
pega ônibus lotado, anda pelas ruas, vê o sol, mistura-se ao 
mar, se desespera, sente medo, luta pra estar vivo. Somos um 
corpo que resiste (ou não) a ser transformado em mercadoria, 
permanentemente reinvestido com os signos da eficácia, da 
beleza, da juventude, do prazer ilimitado e fugaz. 

2 Este trabalho é uma versão modificada da conferência de abertura apre-
sentada no XI Seminário de Mídia e Cidadania e IX Seminário de Mídia e 
Cultura, realizados pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
FIC/UFG, no dia 19 de outubro de 2017, na cidade de Goiânia-GO.  

3 Graduada em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
mestre em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e doutora em 
Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É pro-
fessora de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: 
arosacs@uol.com.br
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Tenho pesquisado a composição corpo-subjetividade. Falo 
em composição, ainda de um modo impreciso, pois o voca-
bulário expressa nossas “cracas” epistemológicas e históricas 
e, herdeiros que somos da fratura entre corpo e pensamento, 
constitutiva da tradição ocidental do pensamento, parece difícil 
expressar de modo mais claro, não dicotomizado, o que é uma 
coisa só: não há corpo que não seja habitado e constituído por 
afetos e ideias. Costumo brincar dizendo que o corpo estritamen-
te biológico é o que está no necrotério, o corpo morto. Porque 
este corpo que somos, é um corpo feito de sangue, músculos, 
pele e outros tecidos menos tangíveis: pensamento, afeto, me-
mória. Marcas singulares de uma existência e também marcas 
coletivas, que passam pela inscrição em nossas vísceras e enver-
gaduras do que é ser mulher ou homem, pobre ou rico, normal 
ou abjeto, saudável ou doente, preto ou branco, deficiente ou 
eficiente. A lógica disjuntiva, binária, habita nossos corpos e nos 
constitui subjetivamente. Portanto, aquilo que somos, pensamos, 
desejamos, o modo como nos entendemos e vivemos nossas 
vidas e relações, se constitui num plano coletivo de produção 
de sentidos, corpos, subjetividade. O dentro é uma dobra do 
fora, não há intimidade que não tenha sido meticulosamente 
construída pelas marcas coletivas do que convencionamos 
chamar o “social”, nos entupindo de representações íntimas e 
nos fazendo acreditar numa privacidade originária e, mais uma 
vez, dicotomicamente, opondo um suposto dentro originário, 
nosso “eu”, a tudo o que seria fora, o mundo. (GUATTARI, 
1987; GUATTARI; ROLNIK, 1986) 
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Então, afirmamos que não há uma separação originária, 

constitutiva da oposição eu-mundo. Se tomamos o pensa-
mento das culturas tradicionais, não-ocidentais, vemos que é 
impossível se pensar num eu atomizado, encapsulado em si 
mesmo. Indígenas de todos os continentes, a ancestralidade 
preta expressa no candomblé, na jurema e etc; praticantes da 
medicina milenar chinesa e ayurvédica sabem que o corpo, tal 
como o consideramos, é uma ficção criada pela modernidade 
ocidental. Explico-me: não há corpo como entidade autônoma, 
individuada, autosuficiente como quiseram (e querem!) nos fazer 
crer, mas somos sempre corpo em relação, corpo-máquina, para 
usar uma expressão de Deleuze e Guattari (s.d.), e quando eles 
dizem máquina não estão se referindo a um corpo mecânico, 
mas a um corpo que se constitui, antes de tudo, numa conexão 
com outros corpos. Assim, o que sou, é resultante do acopla-
mento de moléculas, mas também de sentidos, de afetos, de 
marcas que chamamos memória, de sistemas normalizantes, de 
regulagens de socialização, de valores vigentes. Sou, portanto 
uma composição que não pára de se fazer, desfazer, refazer, na 
medida dos novos acontecimentos e circunstâncias do viver. 

O sujeito individuado das sociedades capitalistas é dotado 
de um “corpo individuado”, de um “corpo nu”, um “corpo 
envergonhado”, que deve fazer parte das economias social 
e doméstica. O corpo nu, o corpo vergonhoso fechado 
sobre si, como a língua, autônomo e independente, desta-
cado da multiplicidade de agenciamentos que o constitui, 
é uma construção de nossas sociedades industrializadas, 
que o tornam um corpo “natural”. Não é de modo algum 
evidente, segundo Guattari, que tenhamos “um corpo 
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só porque nos é atribuído um corpo, porque um corpo 
é produzido para nós”. Outros agenciamentos coletivos 
de enunciação e ação “maquinam” outros corpos, outras 
maneiras de se comportar e outras relações com a comu-
nidade. (LAZZARATO, 2014, pp. 70-71).

O corpo, portanto, não se define por sua forma ou por 
suas funções, mas pelas relações que estabelece (DELEUZE, 
2002). E, para Espinosa, são dois tipos de relação que o engen-
dram: 1) a relação particular entre as partículas constitutivas do 
próprio corpo, que dão a ele uma unidade sempre dinâmica e 
provisória, visto que esta unidade se modifica na relação com 
outros corpos; 2) a relação deste corpo – unidade porosa, 
com uma pele que é membrana e regula passagens entre o que 
convencionamos chamar dentro e fora – com outros corpos: 
o sol, o pensamento, o racismo, a violência e outros tantos 
corpos humanos e não-humanos, com os quais entramos em 
relação todos os dias. 

Assim, se um corpo não se define por sua forma – porta-
dora de uma metaestabilidade, ou seja, de um equilíbrio sempre 
instável – nem por suas funções – há plasticidade no corpo, que 
permite às funções variarem, se deslocarem – pelo que, então, 
ele se define? O corpo se define por suas relações, relações 
“internas” entre suas partículas, movimentos de velocidade e 
lentidão (quando cessa o movimento relacional entre as par-
tículas, o corpo se desagrega e morre) e relações “externas” 
com outros corpos, sejam eles humanos ou não. 

Para Espinosa um corpo tem uma dimensão material, a 
materialidade física, extensa e uma dimensão imaterial, a men-
te. Entretanto, diferentemente de Descartes, que dicotomiza e 
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subjuga o corpo à mente, Espinosa afirma a coextensividade cor-
po-mente a partir de uma mútua determinação desses dois atri-
butos, que compõem uma única substância, deus ou natureza. A 
substância una se diz na diversidade de seus modos. Tudo que há 
é um modo da substância. Não há mais um deus transcendente, 
antropomorfizado, mas apenas a vida em sua materialidade e 
diversidade. Se, para Espinosa, não há mais uma transcendência 
divina, também não há valores eternos aos quais devemos nos 
submeter. Em lugar do Bem e Mal, com maiúsculas, categorias 
universais e transcendentes, trata-se agora de bom e mal, com 
minúsculas, sempre contingentes e circunstanciais. Não mais 
uma moral com valores absolutos, mas uma ética contingente, 
a ser construída a partir das relações entre os corpos. “O bom 
existe quando um corpo compõe diretamente a sua relação 
com o nosso, e, com toda ou com uma parte de sua potência, 
aumenta a nossa.” (DELEUZE, 2002, p. 28) 

Para o filósofo holandês todo vivente é dotado de uma 
força de autoperseveração, uma potência de viver, chamada por 
ele de conatus. Um corpo “quer” viver, afirmar sua potência, 
expandir-se. Há relações que o corpo estabelece que diminuem 
sua potência de viver, enfraquecendo-o. Espinosa chama de 
tristeza a experiência de si decorrente da diminuição do co-
natus. Há outras relações, no entanto, que aumentam o vigor 
do corpo, expandindo a sua potência. O afeto daí decorrente 
chama-se alegria. A ética de Espinosa, portanto, implica num 
processo de conhecimento que possibilita a seleção dos encon-
tros e das relações, de modo que possamos escolher aqueles 
que compõem conosco, aumentando o nosso conatus, nossa 
potência de perseverar na existência, em lugar daqueles que 
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nos enfraquecem e decompõem. Chamamos bons encontros 
aqueles que aumentam nosso conatus, nossa força de viver, e 
maus encontros aqueles que diminuem nossa potência. Só que 
esta avaliação não se dá de uma vez por todas, ela é sempre 
imanente às circunstâncias. Uma mesma substância pode ser 
remédio ou veneno, dependendo do momento e da composição. 
E esta avaliação não é apenas racional, ao contrário, ela se dá 
numa conjugação corpo-pensamento, onde o conhecimento 
do mundo advindo do corpo não é considerado enganoso, 
mas, ao contrário, permite um diagnóstico encarnado do real. 
É esta avaliação permanente das composições e seus efeitos 
sobre os corpos, ampliando o conhecimento sobre si e sobre 
o mundo, que constitui a ética de viver espinosana. 

Nesse sentido, delineia-se uma outra perspectiva de corpo, 
um corpo que é habitado por intensidades e dotado de uma 
inteligência própria, não-verbal, que produz um pensamento 
singular, um pensamento encarnado em micropercepções e 
sensações que escapam à forma linguageira regular. Estamos 
falando aqui de uma dimensão da subjetividade que escapa à 
racionalidade instrumental e é fortemente inscrita no corpo, 
constituindo um plano-síntese que, buscando certa tradutibi-
lidade, poderíamos chamar de intuição (que era, curiosamente, 
como Espinosa se referia ao terceiro gênero de conhecimento, 
considerado por ele o “mais completo”) (SPINOZA, 2007). 

O corpo, nessa perspectiva, é um corpo simultaneamente 
uno e múltiplo. Uno porque não cinde materialidade extensa 
e pensamento-afeto, como afirma Spinoza (2007, p. 115): “a 
mente e o corpo, são um único e mesmo indivíduo, concebido 
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ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão”, 
diferentemente da concepção ocidental hegemônica de corpo, 
tributária do dualismo cartesiano, que compreende mente e 
corpo como substâncias hierarquicamente distintas, sendo o 
corpo a sede do erro e da ilusão. E múltiplo, já que se encontra 
em permanente processo de constituição, por meio das variações 
intensivas de suas partículas constituintes e de sua relação com 
os outros corpos, pois, como afirma Espinosa, “o corpo humano 
depende de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que 
continuamente regenerado” (idem, p.113). 

Este corpo múltiplo, constituído por diferentes linhas de 
força, encarna modos de ser forjados por distintas relações 
extensas e intensivas. Para sabermos, portanto, de um corpo, 
é preciso saber que território habita, que tempo o abriga, que 
sociabilidades o engendram, que regimes sensíveis mobilizam 
seus poros, que corpos o afetam, que mundo o coloca de pé.

2. A arte é o corpo 

A última fase do percurso da artista plástica Lygia Clark, 
entre 1976 e 1988, transgride as fronteiras entre arte e clínica 
e toma o corpo como ponto de investigação e experimentação 
das intensidades que o percorrem e constituem. Por meio de 
materiais e objetos simples, mas capazes de acionar um corpo 
outro, Lygia constrói um acervo com o qual passa a realizar 
sessões individuais em casa. Os objetos relacionais, como ela os 
denomina, são feitos de diferentes materiais – sacos plásticos 
cheios de ar, cheios de água; almofadas de areia, bolinhas de 
isopor, grãos variados; meias finas com bolas de gude; redes 
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de acondicionar limões com pedrinhas; etc. – e caracterizam-se 
pela grande plasticidade formal, diversidade material e por não 
apresentarem um sentido ou função prévios. Os sentidos são 
singulares, construídos durante as sessões, na relação com o 
corpo de cada participante. Destes, o único objeto que conserva 
sua forma estável é uma pequena pedra, que é colocada na mão 
do participante, garantindo-lhe um ponto de ancoragem em 
meio à intensa mobilização sensorial. Por este motivo, a artista 
chamou-a de prova do real (CARNEIRO, 2004; ROLNIK, s.d.). 

O trabalho com os objetos relacionais é a última etapa 
de um percurso estético que empreendeu deslocamentos em 
diferentes âmbitos. A atividade artística ultrapassou o espaço 
tradicionalmente destinado a ela – dos museus e galerias – e 
passou a se desenvolver na casa da artista, a partir de uma relação 
próxima e regular com os participantes. O caráter processual 
do uso dos objetos relacionais nas sessões de Estruturação do 
Self  implodiu a noção de obra de arte como ápice do proces-
so criativo, a ser exibido e exposto num espaço especializado. 
Não se tratava mais de realizar uma obra, com materialidade 
e forma definidas, mas de afirmar como proposição estética 
os efeitos de subjetivação desencadeados pelas sessões com 
os objetos relacionais. Doravante, não há mais as polaridades 
fixas do artista e do espectador, nem um produto-obra, mas 
somente um processo onde o agora propositor, na relação esta-
belecida com o participante por meio dos objetos, instaura um 
processo entre dois, capaz de ampliar a transitividade entre o 
plano das formas constituídas – as percepções, a linguagem, 
o corpo empírico – e o plano das forças, das intensidades que 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 21
marcam no corpo a memória dos encontros e acontecimentos 
(ROLNIK, 1996/2002). A arte desfaz-se de seus limites formais 
e passa a integrar os processos de subjetivação. É na imanência 
do gesto, do ato, que se dá a operação estética de criação de 
novas formas de vida: 

O que se transformou é a maneira de comunicar a propo-
sição. Agora são vocês que dão expressão ao meu pensamento, 
tirando daí a experiência vital que desejam. Esta experiência se 
vive no instante. Tudo se passa como se hoje o homem pudesse 
captar um fragmento de tempo suspenso, como se toda uma 
eternidade habitasse no ato da participação. Este sentimento de 
totalidade camuflado no ato precisa ser recebido com alegria para 
ensinar a viver sobre a base do precário. É preciso absorver este 
sentido do precário para descobrir na imanência do ato o sentido 
da existência. (CLARK apud CARNEIRO, 2004, pp. 136-137) 

A Estruturação do Self, modo como Lygia designou o tra-
balho com os objetos relacionais, consistia na realização de 
encontros regulares com os clientes (que podiam ser artistas, 
intelectuais ou mesmo prostitutas da vizinhança) numa sala do 
seu apartamento, chamada por ela de “consultório”. As ses-
sões podiam acontecer de uma a três vezes por semana, com 
duração média de uma hora, durante muitos meses ou alguns 
anos. Os clientes se deitavam num grande colchão de bolinhas 
de isopor e recebiam em diferentes partes do corpo os objetos 
escolhidos por Lygia, que os deixava repousando por longo 
período. Olhos fechados, cobertos por uma venda ou uma 
pequena almofada pesada e ouvidos tampados por duas gran-
des conchas produziam um desligamento do mundo, a perda 
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das possibilidades regulares de percepção e uma imersão na 
experiência sensorial proposta. Após a sessão os participantes 
relatavam o que haviam sentido. Lygia também utilizava suas 
próprias mãos em massagens, toques, esfregões. No entanto 
o processo, ainda que abrisse espaço para a palavra, não apre-
sentava a linguagem como centro para o qual deveria convergir 
e submeter-se a experimentação sensorial. A palavra não era 
usada para interpretar a sensação, antes tecia com ela um plano 
de expressão da conexão objeto-corpo. Apesar do suporte da 
experiência estética ser o corpo empírico, Lygia afirmava estar 
mais interessada naquilo que estava “além da coisa corporal” 
(ROLNIK, s.d.), o corpo intensivo, o que, num vocabulário 
esquizoanalítico poderíamos chamar de corpo-sem-órgãos. O 
corpo-sem-órgãos (CsO), noção cunhada por Artaud e retomada 
por Deleuze e Guattari (1996), refere-se ao corpo intensivo, ao 
corpo enquanto plano de criação e circulação de intensidades. 
A obstrução da visão e da audição, sentidos formais do corpo, 
durante a experiência com os objetos relacionais, propiciava o 
contato com uma experiência sensível regularmente recoberta 
ou invisibilizada pela percepção extensiva dos órgãos do sentido. 

“É a fantasmática do corpo, aliás, que me interessa, e não o corpo 
em si”. Esta é a chave para entender as propostas de Lygia com 
o corpo. As intervenções com objetos diversos se exercem no 
sentido de estimular a manifestação da fantasmática. Ver, lançar-
-se em imagens resultantes de alucinações, sonhos e mirações, 
consistem em projeções de uma fantasmática. No entanto, as 
imagens, mesmo interiores, oníricas, ainda são cerebrais, tendem 
a afastar estes fantasmas de uma vivência direta. Só depois de 
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metabolizada no corpo, é que a fantasmática ganha a palavra 
vivida e se presentifica. “O que é a palavra para mim senão a mo-
duladora de ideias – ideias vivenciadas através do ventre, palavra escrita 
é a vivência pelos olhos. É o verbo revertido ao ventre, mastigado por ele, 
bolo alimentar do cérebro. Só a cabeça não tem a verdadeira experiência. 
É a casca do verbo que a largou” (CARNEIRO, 2004, p. 115)4.

Os objetos relacionais acionam uma zona intensiva – a 
memória do corpo – que possibilita aos participantes entrarem 
em contato direto com as marcas de sua história, produzidas nos 
encontros com outros corpos. Tudo se passa como se os objetos 
tocassem uma dimensão intangível do corpo, desembaraçando 
a comunicação entre os planos da percepção e da sensação, da 
memória representativa (que apreende formas) e da memória 
corporal (que capta marcas intensivas dos acontecimentos), 
possibilitando uma expressão ampliada. O acionamento da 
memória do corpo possibilita expurgar sua fantasmática, cons-
tituída na fratura entre os planos intensivo e extensivo, diante 
da dificuldade em acolher, processar e expressar as marcas dos 
encontros desestabilizadores. 

No encontro com os objetos relacionais a memória inten-
siva devém palavra e sentido, juntando o que arbitrariamente foi 
separado pela excessiva estratificação do corpo. Neste processo, 
restaura-se a pulsação do corpo-sem-órgãos e a plasticidade 
subjetiva, ampliando o contato entre o participante e o que 

4 Os trechos em itálico e entre aspas referem-se a falas de Lygia Clark. O 
primeiro trecho da citação é de carta a Hélio Oiticica, de 06/07/1974. O 
último trecho é de 1964 e foi extraído de um catálogo de exposição do 
Museu de Arte de Belo Horizonte.
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o cerca e sua capacidade de tomar a vida como experiência 
incessante de re-criação (ROLNIK, s.d.).

O toque do Objeto Relacional no corpo de um jovem 
com vivências psicóticas, em uma das primeiras sessões, 
produziu nele uma breve imagem de um papel branco 
sendo rasgado. Simultaneamente, sentiu uma dor aguda 
perpassar-lhe o corpo. Logo viu-se em sonho, numa taba 
indígena, onde um chefe religioso lhe oferecia um objeto 
sagrado – uma cabaça transpassada por fios, que o jovem 
associa, quando narra o sonho, a um útero costurado 
que o “reintegraria ao mundo”. A dilaceração do corpo 
(rasgos e vazios) pelo toque plurissensorial do Objeto 
Relacional, traz, contrariamente, a expansão da vida como 
um religamento ao mundo. Uma fusão (corpo+cosmo) que 
reafirma a individualidade. (WANDERLEY, 2002, p. 34).

Na Estruturação do Self, o trabalho regular e constante pos-
sibilita a expressão de afetos contidos no corpo, assim como seu 
deslocamento e desdobramento, a partir de outras convocações 
sensoriais. O corpo empírico, através das virtualizações dispa-
radas pelos objetos, retoma sua intimidade com a intensividade 
do corpo. Os objetos relacionais e a intervenção do propositor 
possibilitam a criação de um corpo-sem-órgãos (CsO) que se 
estrutura como um si (self) em permanente processo de (re)
criação, em contraste com a perspectiva ocidental hegemônica, 
que reduz o si ao psiquismo (estrutura ou substância) encapsu-
lado no corpo. O si é simultaneamente dentro e fora, dimensão 
subjetiva e dimensão material da existência encarnadas, forjado 
nos diferentes acontecimentos de uma vida. A arte não é domínio 
do artista, o si não é propriedade “interior” do indivíduo, o corpo 
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não é apenas organismo e materialidade empírica. A arte não 
cessa de desmanchar o artista em proveito das forças de criação 
que o interpelam; o si paradoxal não cessa de implodir a unidade 
privada individual ao ser membrana, vitalidade de movimento 
e expressão de um dentro-fora; o corpo-sem-órgãos não cessa 
de movimentar o corpo empírico-material-com órgãos, em 
proveito de outros corpos por vir. 

A pele, superfície de contato com os objetos e captadora 
de sensorialidades táteis, possibilita transmutar qualidade for-
mal extensa em quantum intensivo e vice-versa: “Sentiu uma 
dor nas costas, como de uma facada, traição. Coloquei a mão 
longamente no local, por baixo do ombro, e a dor desapareceu” 
(CLARK apud ROLNIK, 2005). Neste corpo que se expande e 
se contrai sem cessar, José Gil, filósofo moçambicano, destaca 
o caráter estratégico da pele-membrana: “A pele é um elemento 
essencial, porque paradoxal, do corpo paradoxal: ao mesmo 
tempo interior e exterior, interface entre o espaço exterior e o 
interior, constitui o operador da reversão do fundo do corpo 
na superfície” (GIL, 2002, p. 114).

A pele expressa a dimensão porosa do corpo, garantindo sua 
integridade formal individuada e, simultaneamente, a abertura 
para o fora que o constitui. A pele é um entre que permite a 
transitividade indissociável entre dentro/fora, profundidade do 
corpo-com-órgãos/superfície distendida do corpo-sem-órgãos. 
O objeto relacional se funde com a pele, conforme os relatos dos 
participantes e possibilita trânsitos entre os diferentes corpos que 
habitam o corpo, propiciando sua permanente reconfiguração. 

Nessa operação, o corpo anestesiado pelo capitalismo mun-
dial integrado (GUATTARI, 1997) é instado a acionar outros 



26 Disputas na sociedade midiatizada: controvérsias, conflitos e violência

regimes sensíveis, que produzem fissuras nos modos hegemô-
nicos de sentir, pensar, desejar, viver. O contato com os objetos 
relacionais produz corpo sem órgãos, aciona um corpo intensivo 
adormecido, desarticulando as estratificações e coagulações 
intensivas operadas pelas políticas de subjetivação capitalísticas. 

A subjetividade permanece hoje massivamente controlada 
por dispositivos de poder e de saber que colocam as inovações 
técnicas, científicas e artísticas a serviço das mais retrógradas 
figuras da socialidade. E, no entanto, é possível conceber outras 
modalidades de produção subjetiva – estas processuais e singu-
larizantes. Essas formas alternativas de reapropriação existencial 
e de autovalorização podem tornar-se, amanhã, a razão de viver 
de coletividades humanas e de indivíduos que se recusam a 
entregar-se à entropia mortífera, característica do período que 
estamos atravessando. (GUATTARI, 1993, p.p.190-191) 

O dispositivo estético criado por Lygia possibilita a ex-
pansão das possibilidades sensíveis e subjetivas dos corpos, 
na contramão das políticas de subjetivação hegemônicas no 
capitalismo contemporâneo. E, ao fazê-lo, constitui-se, como 
propõe Guattari, em alternativa de “reapropriação existencial e 
de autovalorização”, criando outras paisagens existenciais, onde 
a arte é força intercessora de novas formas de vida. 

3. Capitalismo, mídia, subjetividade 

Pequeno instantâneo da janela: pessoas correndo sempre. 
Em busca de trabalho, de sucesso, de felicidade, de um belo 
corpo, do último lançamento tecnológico, da última notícia. 
Procurando afastar o envelhecimento, a morte, a doença, a dor, 
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o acaso, o medo de ser assaltado ou atacado por terroristas, de 
ser surpreendido pela dúvida, pela dívida, pelos riscos inerentes 
ao viver. Referências correndo sempre, fluidez e inconstância 
das relações, das modas, das moedas, dos projetos políticos, das 
tecnologias, dos valores, saberes e sabores fast-food. Um tempo 
que corre, sem sair do lugar: eterno presente sem espessura, 
onde o que vale é o AGORA oco do consumo. Processos de 
desterritorialização (GUATTARI:ROLNIK, 1996) turbinados 
que esgarçam o corpo e a alma em velocidades infinitas, abrin-
do-os para contornos móveis, que se adaptam dolorosamente 
às exigências insaciáveis do mercado. Como efeito colateral, 
reterritorializações maciças expressas nos microfascismos co-
tidianos, nas clausuras identitárias, nas totalizações religiosas e 
políticas. Ao esvaziamento veloz e permanente dos territórios 
existenciais, o corpo reage pedindo terra firme, qualquer terra 
– mesmo que seja de concreto, que jaza imóvel e mortificada 
– materializa a salvação possível do momento. 

No capitalismo contemporâneo a vida coletiva, em seus 
aspectos sociais, econômicos e culturais, se expressa singular-
mente na vida de cada vivente, inclusive e, sobretudo hoje, em 
seus aspectos subjetivos. Trata-se de um processo de coen-
gendramento entre as dimensões ditas individual e coletiva do 
viver, entre os modos como a vida se organiza coletivamente e 
a forma como cada um sente, percebe a si mesmo e o mundo, 
como deseja, se relaciona, vive. 

Não existe uma subjetividade do tipo ‘recipiente’ em que 
se colocariam coisas essencialmente exteriores, as quais seriam 
‘interiorizadas’. As tais ‘coisas’ são elementos que intervêm na 
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própria sintagmática da subjetivação inconsciente. São exemplos 
de coisas desse tipo: um certo jeito de utilizar a linguagem, de 
se articular ao modo de subjetivação coletiva (sobretudo da 
mídia); uma relação com o universo das tomadas elétricas, nas 
quais se pode ser eletrocutado; uma relação com o universo de 
circulação na cidade. Todos esses são elementos constitutivos 
da subjetividade [...] (GUATTARI, 1986, p. 34). 

Guattari, nessa passagem, dá uma pista para pensar o lugar 
estratégico ocupado pela mídia como equipamento de pro-
dução de subjetividade na contemporaneidade. Mais do que 
meramente “influenciar” as pessoas, a mídia cria universos 
de referência e de sentido que engendram regimes sensíveis, 
modos de relação, subjetividade. Lazzarato (2004) afirma que o 
capitalismo contemporâneo, modulado pela lógica ondulatória 
e fluida da empresa, não produz apenas produtos mas, sobre-
tudo, os mundos em que estes produtos existem, investindo de 
forma ampliada nosso sistema desejante, fazendo-nos querer 
consumir não apenas um objeto, mas aderir ao estilo de vida 
que o inclui e o extrapola. 

Assim, ao vermos uma propaganda de automóvel, nos 
conectamos a signos masculinos de virilidade, sucesso, ousadia, 
aventura, dos quais o veículo é apenas o suporte material. Não 
compramos (ou desejamos) um carro apenas pela sua capaci-
dade de nos transportar, mas pelos signos que ele propaga e 
somos instados a desejar, pela possibilidade de nos inserir em 
certo universo existencial, por nos facultar a entrada no tipo 
de vida valorizado socialmente. No imaginário coletivo as 
qualidades do carro passam a ser de quem o comprar. Ter um 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 29
carro turbina “subjetiva” e socialmente seu possuidor. Diante 
do esburacamento de si operado pelo capitalismo, capturada a 
potência de constituir-se singularmente nas múltiplas relações 
de uma vida, novas e velozes mercadorias se apresentam pra 
se aninhar e preencher o vazio-buraco-negro. A mídia modula, 
portanto, a ideia que fazemos de nós mesmos, o modo como 
nos reconhecemos (ou desconhecemos), as formas como nos 
relacionamos com as pessoas, com os enunciados, com o “so-
cial”. Ela produz regimes sensíveis e subjetividade. A esse 
respeito, João Freire Filho, em artigo que destaca a força da 
mídia na produção da forma adolescência/juventude, afirma: 

A participação da mídia na construção das formas e das 
normas da adolescência e da juventude se consubstancia, em regra, 
através de enunciados que proclamam – apenas e tão-somente 
– desvelar a natureza destas etapas qualitativamente distintas do 
desenvolvimento humano. Encarados, amiúde, como fenôme-
nos biológicos universais, a adolescência e a juventude devem ser 
compreendidas, ao contrário, como artefatos de governamentalidade, 
construídos e operacionalizados na intersecção de discursos 
políticos, acadêmicos e mercadológicos que estabelecem ser 
aceitáveis, desejáveis ou temerárias determinadas características, 
configurações, associações e atitudes das populações denomi-
nadas jovens (FREIRE FILHO, s. d.) 

A dimensão da subjetividade e da produção imaterial da 
existência é central no capitalismo contemporâneo. Capitalismo 
conexionista, pós-industrial, de sobreprodução (DELEUZE, 
1992; BOLTANSKI, CHIAPELLO, 2009; LAZZARATO, 
2014), diferentes designações que se expressariam, segundo 
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Deleuze, num tipo de desenho muito singular, a sociedade 
de controle. Sendo uma modulação da sociedade disciplinar 
(FOUCAULT, 2000), a sociedade de controle revela as muta-
ções no modo de produção capitalista, que passa a se organizar 
em torno do consumo e não da produção, tornando-se cada 
vez mais imaterial, mais leve e veloz, capitalismo de sobrepro-
dução. Nesse novo arranjo sociosubjetivo não predominaria 
mais a forma-indivíduo, como na sociedade disciplinar, mas 
modulações flexíveis, instáveis, que não constituem mais 
indivíduos fechados, identitários, mas modos de existência 
ondulatórios, flexíveis e aptos para o consumo, divíduos, na 
expressão de Deleuze. Intensifica-se também a regulação e o 
controle da dimensão subjetiva pelo capital e a mídia emerge 
como um de seus mais importantes dispositivos de controle 
“a céu aberto” (DELEUZE, 1992). 

Entretanto, no momento atual – final de 2019 – , temos 
experimentado de forma amis acirrada a complexificação deste 
cenário no país, a partir da conjugação do ataque ultraliberal às 
limitadas conquistas sociais a práticas e discursos fascistas de 
aniquilação alteritária, dando ensejo a certa reterritorialização 
identitarizante, alimentada pelo ódio e pela demonização de 
toda e qualquer perspectiva dissonante à normopatia vigente. 
Conjuga-se neste tempo estranho que habitamos divíduos flexíveis 
e ondulatórios a individualidades fortemente identitarizadas, 
com contornos fixados pelo olhar despótico-colonizador. 

Neste contexto, as mídias sociais emergem ainda mais for-
temente como dispositivo de subjetivação, na construção de 
narrativas de pós-verdade e perseguição às dissonâncias e dissi-
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dências, por meio do investimento maciço nas marcas coloniais 
predatórias, racistas, misóginas, trans/homofóbicas que social-
mente nos constituem. Amplia-se também o escopo do que se 
considera o “inimigo interno” a ser combatido, não mais apenas 
os “subversivos” do período da ditadura civil-militar ou as chama-
das “classes perigosas” (COIMBRA, 1995), mas o pensamento 
livre encarnado na juventude, seu modo de vida, seus espaços 
de escolarização/formação, suas lutas para não morrer5.

Toda essa fixação com a juventude não é loucura. Ela tem 
método. Pois se a juventude brasileira é um setor em sedi-
ção potencial, é daí que vem os primeiros movimentos das 
novas configurações políticas (CENTELHA, 2019, p.70). 

A juventude aprendeu a não esperar nada. Por isso mesmo 
ela é hoje o maior problema do Partido Empresarial-militar. 
Ela é a primeira manifestação do ingovernável. E, em 
mais de uma ocasião, fez as ruas queimarem (idem, p. 72).

Das ruas para as telas, as novas tecnologias e a emergência 
das chamadas redes sociais têm transformado nossos modos 
de viver e reconfigurado as relações entre público e privado, 
fazendo do cotidiano mais uma mercadoria a ser exibida no 
mercado virtual, de preferência com muitos sorrisos, photoshop 
e imagens de sucesso e felicidade. Desta forma, 

5 Como informamos na primeira nota de rodapé, este texto foi original-
mente elaborado em 2017, com vistas ao SEMIC. Não exploraremos, 
portanto, aqui, o estratégico papel da mídia na sustentação do novo regime 
conservador fascistizante vigente, visto não ser este o tema do presente 
trabalho, mas não seria possível omitir esta questão no grave momento 
histórico em que vivemos.  
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[...] o capitalismo contemporâneo mobiliza nossa força 
desejante e nossos afetos na sustentação de um projeto 
societário onde a lógica do consumo rápido converte 
tudo em mercadoria descartável. Trata-se, portanto, de 
governar a partir das dimensões imateriais da existência: 
nossas ideias, nossos afetos, nossos regimes perceptivos 
(SANTOS, 2017).

Nesse contexto, a mídia assume um papel central na pro-
dução da subjetividade coletiva. A capacidade de processar os 
acontecimentos é substituída pela sucessão frenética de ima-
gens, que nos coloca na apassivada situação de consumidores 
de informações, modelizações subjetivas, visões de mundo e 
estilos de vida. 

A vida aqui é reduzida a plano de inscrição e reprodução 
de um consumo desenfreado, que nos deixa sempre ávidos pela 
próxima novidade, fazendo do tempo uma sucessão monótona 
de mercadorias que já nascem obsoletas. Somos homens endivi-
dados (DELEUZE, 1992). Nunca terminamos nada, pois nada 
nos parece suficientemente bom e inteiro, há sempre uma etapa 
posterior a ser atingida, como num videogame interminável, 
um aperfeiçoamento a ser feito, algo mais a ser conquistado. 
É a sensação de que sempre falta algo, de incompletude, de 
termos uma dívida impagável, que nos conecta eficazmente à 
máquina do consumo: trocamos de roupa, de amor, de projeto, 
de vida. Como poderíamos consumir se estivéssemos satisfeitos 
com o que somos-temos? 

Neste processo o corpo é anestesiado na sua potência 
política de criação, de engendramento de formas de vida e 
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reduzido matéria de inscrição e proliferação da lógica capitalis-
ta. O capitalismo contemporâneo enquanto força que investe 
os corpos e deles extrai sua mais-valia, tende a restringir a 
dimensão intensiva do corpo, nosso corpo-sem-órgãos a um 
parque de diversões sensorial, onde podemos nos esbaldar 
numa montanha-russa de sensações fugazes e “intensas”, que 
cumprem o papel de nos distrair, fazendo de conta que ainda 
estamos vivos: embalos dançantes com drogas sintéticas, es-
portes radicais de risco controlado e adrenalina garantida, sexo 
turbinado bioquimicamente ou no anonimato dos dark rooms, 
excitação incontrolável na compra do último gadget. E assim, 
temos a sensação de que não somos os zumbis estadunidenses 
(alguém disse que não é à toa que os filmes de zumbi fazem 
tanto sucesso por lá...6), mortos-vivos vagando a esmo entre as 
prateleiras e os sites. Esses instantâneos sensoriais nos fazem 
sentir a pulsação do corpo e, desse modo, conseguimos sentir 
que ainda estamos (?) vivos. Muitas adolescentes (e adultos 
também), diante do oco existencial promovido pelo modo de 
vida capitalístico, se cortam e se mutilam, “para ver se sentem 
alguma coisa”. Outras usam aplicativos de encontros como uma 
roleta-russa sexual “pra ver se algo acontece”. Como afirmou 
Suely Rolnik (2004), referindo às políticas de subjetivação no 
capitalismo contemporâneo, o corpo vibrátil (ou, poderíamos 
afirmar, o corpo-sem-órgãos) está em coma e essas estratégias, 
sem que pese aqui julgamento moral, são buscas intuitivas 
empreendidas pra nos sentirmos vivos, pra restaurar algo da 
vibratilidade do nosso corpo, ainda que por um caminho já 

6 COMITÊ INVISÍVEL, 2016. 
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previamente definido, sobrecodificado pelo capital, que instau-
ram o sexo compulsório, o consumo ilimitado e a adrenalização 
sensorial como signos da felicidade. 

O que a operação estética de Lygia Clark com os objetos 
relacionais faz é tirar o corpo-sem-órgãos do coma, acordá-lo 
e, ao fazê-lo, instaura regimes de percepção outros, que, por 
sua vez, engendram políticas de subjetivação dissonantes em 
relação às hegemônicas. Se o que sustenta o capitalismo no 
biopoder (FOUCAULT, 2000) é a vida que levamos, é a adesão 
involuntária e visceral de nossos corpos, desejos e pensamento 
a um modo de vida que nos vampiriza e esgota, o que seria 
pensar a revolução hoje? Perguntando de outro modo: se nossos 
corpos se constituíssem em outros regimes de semiotização, 
percepção e subjetivação, encarnando nas existências singulares 
a vibratilidade do corpo, a máquina capitalística se sustentaria? 

A essa máquina de produção de subjetividade eu opo-
ria a ideia que é possível desenvolver modos de subjetivação 
singulares, aquilo que poderíamos chamar de “processos de 
singularização’: uma maneira de recusar todos esses proces-
sos de encodificação preestabelecidos, todos esses modos de 
manipulação e telecomando, recusá-los para construir, de certa 
forma, modos de sensibilidade, modos de relação com ou ou-
tro, modos de produção, modos de criatividade que produzam 
uma subjetividade singular. Uma singularização existencial que 
coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma 
vontade de construir o mundo no qual nos encontramos, com 
a instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, 
os tipos de valores que não são os nossos. (GUATTARI in 
GUATTARI; ROLNIK, 1986, pp. 16-17).
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Nossa hipótese/aposta é que construir outros mundos 

possíveis passa necessariamente por instaurar regimes percep-
tivos capazes de deflagrar processos de subjetivação outros. 
E, nesse sentido, a arte é fundamental, mas também a mídia, 
como principal equipamento de semiotização e instauração 
de regimes sensíveis, de modos de perceber o mundo e a si 
mesmo, de dar forma à existência. Como furar o mass media e 
engendrar modos de comunicação/semiotização/ subjetivação 
que instaurem regimes sensíveis outros? 

Só uma tomada de consciência da terceira voz, no sentido 
da auto-referência – a passagem da era consensual midiática a 
uma era dissensual pós-midiática – permitirá a cada um assumir 
plenamente suas potencialidades processuais e fazer, talvez, 
com que esse planeta, hoje vivido como um inferno por quatro 
quintos da sua população, transforme-se num universo de 
encantamentos criadores (GUATTARI, 1993, p. 188).

Tem algo no processo estético proposto por Lygia Clark 
(ROLNIK, 2002) que nos faz ver-sentir como é possível instau-
rar brechas nos regimes de subjetivação a partir do acionamento 
do corpo intensivo. É preciso certa dose de encantamento, de 
suspensão do real, de acionamento da dimensão virtual do viver 
para instaurar um plano possível de fabulação e criação. Como 
afirmou Foucault, a resistência é sempre primeira, pois a vida, 
em seu processo de engendramento, escapa por todos os lados 
às tentativas de regulação e controle. A criação é sempre o novo, 
o que ainda não existe, por isso inapreensível pelos códigos 
e controles vigentes. Desencarceremos, pois, a vida presa nas 
imagens, nos enunciados, nos corpos, para que “um universo 
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de encantamentos criadores” e um mundo onde caibamos 
muitxs e tantos outrxs por vir possa inaugurar...
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Controvérsias na comunicação e saúde: 
biolutas entre médicos e pacientes 
bariátricas nas redes de biossociabilidade
Deyvisson Pereira da COSTA7

Introdução

Este trabalho visa compreender o relacionamento media-
do pelas informações disponíveis na rede mundial de com-
putadores entre profissionais da saúde e pacientes. Busca-se 
especificamente identificar e discutir algumas transformações 
nas relações de poder entre cirurgiões e pacientes bariátricas 
a partir da observação das interações entre as pacientes que 
narraram publicamente a experiência terapêutica cirúrgica com 
a finalidade de emagrecimento para saúde, beleza e bem-estar.

Diferentes grupos – médicos, enfermeiros, psicólogos, 
nutricionistas, etc – são responsáveis por viabilizar e realizar 
o procedimento cirúrgico. Ao mesmo tempo, também é pre-

7 Doutorado em Comunicação Social (UFMG), Professor Comunicação 
Social, habilitação Jornalismo (Campus Universitário do Araguaia/UFMT), 
E-mail: deyvissoncosta@yahoo.com.br
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ciso reconhecer que os médicos detém proeminência neste 
processo terapêutico uma vez que sem as autorizações e os 
laudos expedidos exclusivamente pelos especialistas a cirurgia 
não pode acontecer.

Atualmente, o processo informativo sobre questões de 
saúde encontra-se entremeado pelas tecnologias que transfor-
mam o acesso às informações médicas pelo público em geral, 
especialmente pelos pacientes. A temática saúde se tornou 
uma das principais problemáticas de interesse do indivíduo 
contemporâneo. “É cada vez maior o número de pessoas que 
acessam a internet para obter alguma informação sobre sua 
condição de saúde, a de um parente ou amigo” (PEREIRA 
NETO et al, 2015, p. 1656). Vislumbrar-se-ia agora a emergên-
cia do “paciente informado” ou “paciente expert”, ou seja, uma 
pessoa que conquistou habilidades e conhecimentos necessá-
rios para desempenhar um papel ativo no processo de decisão 
que envolve sua saúde e a gestão de suas condições de vida 
(DONALDSON, 2003 apud PEREIRA NETO, 2015, p. 1656).

Com fontes infinitas e possibilidades de interação entre 
os usuários, a internet pode subverter as formas tradicionais 
de relacionamento entre os sujeitos envolvidos nos processos 
terapêuticos. Neste sentido, investiga-se como se relacionam as 
pacientes bariátricas - que se sentem, de alguma forma, enten-
didas sobre a própria obesidade - com os profissionais médicos 
e os saberes biomédicos disponíveis nas redes sociotécnicas 
a partir da observação de narrativas publicadas por elas em 
blogs na internet. Tal pesquisa se localiza na articulação entre 
internet, saúde e sociedade no contexto da comunicação e saúde 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 41
definida como um campo de lutas e estratégias, mais que um 
aglomerado consensual de práticas de cuidado e informação. 

1. O paciente bem informado na comunicação e saúde 2.0

Com o desenvolvimento e o aprimoramento das tecnologias 
empregadas na área da comunicação, os indivíduos participam 
de transformações constantes na forma com lidam com a co-
municação e a informação. Essa onipresença comunicacional e 
informacional em que vive-se pode ser nomeada de ubiquidade 
tecnológica. O conceito de ubíquo sucintamente quer dizer 
circunstância ou condição daquilo que existe ou se encontra em 
todas as partes, locais, pessoas, objetos etc (COPETTI, 2014). 

Com impactos diretos sobre as práticas de cuidado com o 
corpo, a ubiquidade e sua aplicação na área da saúde viabiliza 
o desenvolvimento de dispositivos que podem auxiliar o auto-
cuidado de pacientes em tratamento ou de qualquer indivíduo 
que deseja informações com o intuito de ter melhor controle 
da própria saúde. Neste contexto, a comunicação para saúde 
na internet dissemina informações e e oferece serviços sobre 
o tema. “O termo Web 2.0, cunhado na área da internet, é 
agora utilizado para a comunicação, para as ciências sociais, 
para a administração. E isso não poderia ficar longe da saúde” 
(PETRA DA SILVA, 2010).

O termo Comunicação e Saúde 2.0 também implica em 
deslocamentos nos modos de relacionamento entre indivídu-
os e profissionais da saúde. Trata-se de um processo de nível 
global que ocasiona mudanças no cuidado da saúde associando 
as tecnologias de informação e comunicação aos processos 
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terapêuticos nas trocas e interações entre profissionais e pa-
cientes. As interações entre indivíduos mediadas pelas máquinas 
resultariam em novas experiências de comunicação e informação 
em saúde. Com o surgimento da Web 2.0, por consequência, 
se desenvolve a Saúde 2.0 permitindo na prática que os atores 
da área da saúde se interajam em fóruns virtuais que tratam de 
assuntos sobre doenças e prognósticos. 

Nas redes telemáticas, em tese, não existiria uma hierarquia, 
pois até o paciente poderia contribuir com as informações que 
detém. É possível visualizar a atuação da Saúde 2.0 em blogs, 
canais de compartilhamento de vídeos, redes sociais, softwares 
e aplicativos para celulares, além daqueles tradicionais, como 
mecanismos de busca. “Se o Google é o caminho por exce-
lência para a busca de qualquer conteúdo, é nele também que 
se buscam informações para problemas de saúde, diagnósticos 
ou possíveis tratamentos” (MÁXIMO, 2015, p. 27).

Esse tipo de discussão sobre Saúde 2.0 ainda é recente no 
Brasil, entretanto, os mecanismos da Web 2.0 já estão consoli-
dadas para boa parte da população brasileira. Há relevância nos 
estudos das novas relações entre as instituições, os profissionais 
de saúde e a população por intermédio da Web 2.0 e da Saúde 
2.0, além de suas implicações culturais, sociais e institucionais. 
Enfoca-se aqui as transformações culturais decorrentes das 
interações entre pacientes e de seu enfrentamento ao poder 
médico e destaca-se a necessidade de diferenciar expressões 
relativas às interfaces entre os campos da comunicação e saúde. 
Araújo e Cardoso (2009) definem “comunicação e saúde” como 
um termo que indica uma forma específica de ver, entender, 
atuar e estabelecer vínculo entre campos sociais. 
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As formas ‘comunicação em saúde’, ‘comunicação para a 
saúde’, ‘comunicação na saúde’, bastante utilizadas, refle-
tem em geral a visão instrumental de comunicação, mais 
corrente nas instituições de saúde. Falar em comunicação 
‘e’ saúde aponta para uma distinção, e uma opção teórica e 
política (...) Permite também perceber que o lugar de onde 
se fala pode definir a abordagem privilegiada e circunscre-
ver os objetos, as metodologias e as práticas. Quando se 
fala do lugar da comunicação - (…) - a abordagem tende 
a ser a da saúde como conteúdo ou objeto que permitiria 
avançar na compreensão dos dispositivos de comunicação   
da sociedade, midiáticos ou não (ARAÚJO, CARDOSO, 
2007, p. 20-21).

2. Poder médico, empoderamento e responsabilização 
do paciente pela própria saúde

Diferentemente de outros pensadores que pretenderam 
estudar o poder, Michel Foucault propõe pensá-lo a partir 
dos seus efeitos e não de uma definição. Em outras palavras, 
o poder não é algo que se detenha, mas se exerce. Ao invés 
de indagar o que é o poder, trata-se de investigar com ele se 
exerce, de considerar o poder enquanto relações de força, poli-
morfo e onipresente: provém de todos os lugares e aparece em 
todas as situações de afrontamento e luta. Em suma, “o poder 
não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa 
potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma 
situação estratégica complexa numa sociedade determinada” 
(FOUCAULT, 2010, p. 103).
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Tal perspectiva permite discutir e estudar as relações de 
força que se exercem nos contextos de cuidado com a saúde. 
O mérito dessa proposta decorre da exploração dos efeitos 
do poder e na forma como este opera ao não assumir que o 
progresso seria sinônimo de libertação, mas ligado intima-
mente à produção e circulação de saberes· O poder produz 
verdades, saberes e discursos. Para Foucault (2010), a verdade 
deve ser vista não como um conjunto de coisas verdadeiras a 
serem aceitas, mas sim como um conjunto de regras com o 
qual se pode distinguir o verdadeiro do falso e atribuir efeitos 
específicos de poder ao verdadeiro. No contexto terapêutico

num primeiro momento, os médicos recorrem ao poder 
associado ao seu saber, considerando- se as pessoas me-
lhor posicionadas para resolver todos os problemas do 
doente. Os profissionais de saúde servem-se ainda dos 
familiares como extensão do seu poder no seio familiar, 
sendo o processo informativo um meio de aculturação, 
usando e abusando muitas vezes de estratégias de persu-
asão, ao invés de ajudar à autodeterminação dos doentes.  
Contudo, este relacionamento assemelha-se mais a um 
conluio entre profissionais e doentes do que a estratégias 
de dominação, em que o poder pode ser considerado 
produtivo (FERNANDES, 2008, p. 13).

Ainda, segundo Fernandes (2008), as manifestações de 
poder se materializam inicialmente na classificação dos doen-
tes em várias categorias e subcategorias, das quais destacamos 
aquelas vinculadas à relação dos doentes com o conhecimento/
informação.  
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Figura 1 - Subcategorias dos doentes que fazem diálise, relativamente à sua relação 
com o conhecimento/informação e à adesão ao regime terapêutico

A classificação de parte dos pacientes como intelectual da 
própria enfermidade por alguns médicos é interpretada por 
Fernandes (2008) como uma não aceitação do questionamento 
ao saber dominante.  Tais pacientes representam “um desafio 
ao poder/ saber médico, que não reconhece ao doente a capa-
cidade nem os conhecimentos para discutir a terapêutica em 
pé de igualdade” (p. 17). 

Já a subcategoria “doente que quer saber tudo acerca da 
sua situação” refere-se ao dever do paciente em saber o que 
necessita para melhor cumprir e aceitar as terapêuticas propostas 
pelos médicos. Tal perspectiva visa torná-los autônomos sem 
domínio de um conhecimento que lhes permitam interferir 
com o saber dominante. “Esta é a única concepção assumida 
pelos doentes, podendo-se inferir que os doentes preferem ser 
completamente informados.  Todas as restantes subcategorias, 
são construções dos profissionais.” (2008, p. 17). A subcatego-
ria o doente que nada quer saber aceitando pacificamente as 
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terapêuticas é o tipo de paciente respeitado pelos profissionais, 
pois são vistos como repositórios dos saberes e das disciplinas 
médicas, traduzindo-se em corpos docilizados. 

No entanto, desde a popularização da internet com as 
possibilidades de busca de informações, o monopólio do saber 
médico foi abalado. Inicialmente, os profissionais de saúde se 
viram ameaçados, mas nos últimos anos, “a abordagem apoca-
líptica sobre a capacidade de o “paciente informado” contribuir 
para a desprofissionalização do médico diminuiu” (PEREIRA 
NETO et al, 2015, p. 1656). Diante de investimentos financeiros 
e simbólicos por empresas, governos e profissionais da saúde, 
a internet e as redes telemáticas passaram a serem consideradas 
aliadas para o autocuidado, especialmente das doenças crônicas.  

Segundo os autores (PEREIRA NETO et al, 2015, LOPES, 
2015), os usuários presentes nos grupos de discussão sobre 
saúde, mesmo ao proporem alternativas terapêuticas, ainda 
recorrem aos conhecimentos médico-científicos compartilhados 
pelos frequentadores. 

A identidade do “paciente informado” é, portanto, pres-
crita e regulada institucionalmente: todo “paciente in-
formado” pressupõe um médico. Sua existência remete 
à formação discursiva que constitui a medicina moderna 
A autoridade científica do médico decorre da medicina 
alopática dominante no mundo ocidental. Por essa razão, 
não nos parece razoável pensar que o “paciente informa-
do” seja alguém que, obrigatoriamente, conteste o saber 
médico. Ele, em última instância, reitera o saber médico. 
(PEREIRA et al, 2014, p. 1666).
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Apesar de o “paciente bem informado” não subverter o 

modelo biomédico, as informações produzidas, consumidas e 
com partilhadas contribuiriam para um fenômeno corretado – o 
empoderamento do paciente quando “as pesquisas extensa e in-
tensa de informações sobre sua patologia permitem ao indivíduo 
um campo maior de ação e de escolhas sobre sua condição de 
saúde, deslocando, em parte, a assimetria que há séculos caracteriza 
a relação médico/paciente” (PEREIRA NETO, 2015, p. 1667).

Nas discussões sobre o impacto dos saberes biomédicos 
outros autores posicionam o empoderamento no quadro geral 
de uma responsabilização dos indivíduos sobre a própria saúde. 
O empoderamento de pacientes tratar-se-ia de “uma expressão 
exemplar do quadro mais amplo de sistemas de valores relacio-
nados à responsabilização individual pela saúde” (LOPES, 2015, 
p. 486) apesar de um maior grau de complexidades desta ques-
tão quando observa-se as interações entre pacientes crônicos. 
Neste sentido, atentamo-nos a seguir para interações concretas 
que incrementam sutilezas envolvidas no empoderamento e 
na responsabilização dos indivíduos por sua própria saúde no 
processo de emagrecimento via cirurgia bariátrica. 

3. Biolutas em regimes de biosociabilidades

Também conhecida com gastroplastia, a cirurgia bariátrica é 
aplicada desde meados da década de 1960. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), de uma 
maneira geral, as técnicas reconhecidas pelo Ministério da Saúde 
são indicadas para indivíduos com IMC superior a 50, superior a 
40 para indivíduos sem sucessos em outros tipos de tratamento 
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e para pessoas com IMC acima de 35 quando apresentarem 
quadro de altos riscos cardiovasculares, diabetes, apneia etc. As 
técnicas visam reduzir a capacidade e o espaço do estômago: o 
“novo” órgão fica com um tamanho de cerca de 50 ml.

Após a cirurgia, os pacientes passam por semanas de ali-
mentação líquida até serem reintroduzidos alimentos sólidos. 
As visitas ao cirurgião são periódicas e o acompanhamento 
da perda de peso é sistemático. As pacientes recebem alta do 
tratamento um ano após a realização do procedimento e se-
guem para as cirurgias reparadoras, por exemplo, para retirar 
o excesso de pele quando necessário. Em geral, a duração dos 
blogs coincide com o período de tratamento8. 

A obesidade é considerada pelo discurso biomédico uma 
doença, sendo assumida em certa medida como tal pelas auto-
ras-leitoras dos blogs. Além dos constrangimentos por possuir 
um corpo fora dos padrões, na maioria dos casos, a decisão de 
realizar a cirurgia é justificada, explicitamente, pelas condições 
de saúde, mais do que as estéticas. 

Antes eu mesmo era contra esse tipo de cirurgia, sempre 
achava que era uma desculpa de GORDO. [...] Quando 
percebi já estava com o colesterol mais alto do que já era 
há anos, pressão alta e 100 kg no meu corpo que era tão 
desejado [no passado] resolvi, parar de tomar fórmulas e 
emagrecer com saúde [através da cirurgia]9.

8 Observa-se postagens e comentários de doze autoras de blogs que intera-
giram entre si entre março e julho de 2014.

9 Disponível em: christianesiqueira.blogspot.com.br/2010/07/apartir-de-hoje.
html. Acesso em 20/08/2014



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 49
Os sentidos atribuídos pelas autoras à própria condição 

corporal, ao procedimento médico e ao percurso individual, à 
primeira vista, indicariam adesão completa ao ideal biomédico 
de paciente que não quer saber nada e aceita pacificamente as 
terapêuticas. No entanto, é possível perceber nuances e des-
compassos entre sentidos atribuídos pelos profissionais e pelas 
pacientes, pois o sentido sanitário é único nos regulamentos 
e protocolos médicos, mas não se confirma exclusivo quando 
observamos as narrativas com mais atenção. Os sentidos hi-
bridizam-se e não é possível distinguir claramente onde uns e 
outros se separam. No entanto, certamente ganham destaque 
e visibilidade os apelos sanitários.

A recomendação da cirurgia para a patologia da obesidade 
motiva a busca por informações e até a manutenção de um blog 
que narra essa experiência de realizar o procedimento. Todas 
as autoras buscaram outras formas de emagrecimento antes da 
realização da cirurgia, especialmente a Reeducação Alimentar 
(RA) e prometem a partir desta técnica cumprirem todas as 
recomendações médicas para o sucesso do procedimento. 
Mesmo assim, a resistência do próprio corpo e do sujeito im-
pedem uma trajetória linear e sem retrocessos. O corpo resiste 
ao poder disciplinar do autocontrole. “É aí que vejo que não 
é milagre, depende da minha força de vontade não engordar... 
o problema é que ela some de vez em quando!”10, ironiza uma 
das autoras. Neste caso, a auto-ironia pode ser considerada uma 

10 Disponível em: emagrecendoparaafelicidade.blogspot.com.br/2012/05/
hoje-fiz-avaliacao-fisica-e-vou-dizer.html#comment-form. Acesso em 
20/082014.
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estratégia de defesa do indivíduo frente às altas exigências de 
controle sobre o corpo.

Serem consideradas doentes cumpridoras é uma avaliação 
positiva que as pacientes bariátricas desejam receber os mé-
dicos auto-ironias com esta explicitam estratégias de defesas 
frente avaliações negativas tanto dos médicos como de outros 
indivíduos que acreditam no descontrole e incompetência dos 
obesos em cuidarem de si mesmos e do próprio corpo. 

A capacidade de mobilização dos blogs não reside em uma 
economia visual, mas advém da força da experiência relatada, nas 
interações e nas possibilidades de repostas coletivas às situações 
comuns enfrentadas cotidianamente. Se falta traquejo para uns 
autora operar s recursos visuais, uma paciente é categórica e 
se posiciona diante de uma pesquisa fortemente vinculada à 
retórica do risco convocando suas leitoras a também toma-
rem posição sobre a temática obesidade e inteligência. “Será? 
Somos tão inteligentes, nossa!! Discordo dessa pesquisa”11.  Os 
comentários que se seguem desdobram algo não explicitado no 
texto de divulgação da pesquisa: a associação entre obesidade e 
ignorância. Uma leitora diz: “além de gorda.... burra!!!” Outra: 
“capaz mesmo, só que faltava essa, demência na cabeça deles, 
pensa, fiz o mestrado quando estava super gorda, terminei, e fui 
muito mais rápida do que muita magrinha que tinha na turma”. 

Independente da validade ou do valor científico e acadêmico 
da pesquisa mencionada, certo é que as mulheres realizam, em 
certa medida, uma ressignificação da reportagem, valendo-se 
de informações, links, textos e imagens concebidos no interior 

11 Disponível em: priscilabittancourt.blogspot.com.br/2010/07/fiquei-rosa-
-chicletee.html Acesso em 20/08/2014.
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de práticas discursivas do jornalismo sobre as descobertas 
científicas, deslocando os sentidos. Timidamente, os blogs e 
suas autoras/leitoras propõem novas interpretações ou mesmo 
rechaçam determinados sentidos. Neste caso, a razão prática 
dos saberes da experiência se vale do campo científico, mas 
a ele não se sobrepondo ou se submetendo completamente. 

Aparentemente pontual, situações de apropriação dos 
enunciados científicos pelas autoras são comuns. “Só faltava 
essa agora... esse povo não tem o que fazer, fica aí gerando 
mais preconceito em cima dos obesos”, lembra uma leitura 
que comentou a postagem citada acima. Neste caso, a rede de 
blogs também serve como sismógrafo das relações de poder em 
torno dos cuidados com o corpo. Assim, descrever essas redes 
de vizinhança e interações que ocorrem nesses blogs implica 
atentarmo-nos a tais aspectos. 

Um dos momentos de maior tensão com o saber-poder 
médico pode ser identificado no percurso entre sabatinas e 
anamneses para autorização para as cirurgias. Na preparação 
para a cirurgia, as narrativas e a constituição de uma rede de 
assistência às interessadas em realizar o procedimento cirúrgico 
não se restringem a informações sobre os exames, os valores, 
as experiências de vida que estão expostas, mas também táticas 
para prosseguir em meio à burocracia sanitária pública ou pri-
vada, relacionando-se com os médicos e outros profissionais. 

Ao responder a um questionário proposto por uma amiga, 
Karine12 descreve, parcialmente, sua relação com os profis-
sionais de saúde. A motivação em responder às perguntas é a 

12  Disponível em:  metamorfozedekarine.blogspot.com.br/2012/01/meu-
-primeiro-questionario.html. Acesso em 20/08/2018
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colaboração com as leitoras e sua advertência é comum: “Não 
sou médica nem especialista, escrevi o que eu achei certo”. 
Seu testemunho se refere aos modos como se comportou nas 
consultas com especialistas: 

Eu disse principalmente para os psicólogos que todos 
me apoiavam, mesmo não apoiando, não entrei na minha 
vida pessoal e fui bem informada sobre tudo da cirurgia 
para ele ver que eu estava bem informada e sabia que 
eu queria. O resto é moleza, só os endócrinos que não 
gostam muito de dar os laudos, mas você se imponha e 
diz que está decidida e que não vai mudar de opinião e se 
ela não der você procura outra... Foi assim que eu fiz!!!13

Os laudos são exclusividade de instâncias médicas altamente 
especializadas: psicólogos, médicos, nutricionistas, cardiologistas, 
pneumologistas, endócrinos, etc. Mais que apontar incompetência 
desses profissionais, descaso, descuido, ou despreparo, a fala da 
autora permite identificar algumas nuances dessa relação que, à 
primeira vista, seria de total subserviência. Os protocolos preveem 
a entrega do corpo para completa investigação e, ainda, relatos 
em entrevistas, grupos de apoio, consultas, blogs. As informações 
subtraídas à revelia liberam ou interditam a cirurgia. No entanto, 
como observamos, há uma pedagogia para a anamnese composta 
de táticas propostas pelas autoras dos blogs.

Certamente, não podemos afirmar que os laudos autori-
zando a realização das cirurgias são determinados pela firmeza 
da paciente. Mas, impor-se, demonstrar estar informada, saber 

13  Disponível em:  metamorfozedekarine.blogspot.com.br/2012/01/meu-
-primeiro-questionario.html. Acesso em 20/08/2018
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e dizer o que se quer, são conselhos fartamente distribuídos 
na rede. Assim, é certo dizer que essa autora, e outras, inves-
tem pessoalmente na proposta de operação de tal forma que 
algumas, sem dúvida, sentem que se operaram talvez mais do 
que foram operadas.

Para Foucault (1988), a resistência ao dispositivo biopolítico 
encontra-se no próprio objeto desse poder, ou seja, na vida. 
Ela só pode se tornar resistência na medida em que o poder a 
tornou objeto de ação. “A vida constitui, portanto, o alvo de 
lutas biopolíticas, mesmo sob a forma de lutas por um direito 
à vida, à saúde, ao corpo, à higiene, à felicidade e à satisfação 
das necessidades” (ORTEGA, 2003, p. 11). A formação de 
grupos biopolíticos faz parte dos mecanismos de organização 
social difusa em torno de critérios sanitários.

Considerações finais

Buscou-se neste trabalho identificar e discutir algumas 
transformações no relacionamento entre médicos e pacientes 
obesas em tratamento cirúrgico para emagrecimento observan-
do as interações entre mulheres autoras de blogs dedicados a 
narrar publicamente a experiência terapêutica e interagir com 
outras pacientes. Tal proposta implica reconhecer que os que os 
profissionais de saúde trabalham com o poder,  não contra ele, 
bem como os pacientes podem assumir tacitamente posições 
de submissão. Tais relações de poder encontram-se desestabi-
lizados com a implantação da Comunicação e Saúde 2.0, ou 
seja, o campo de lutas e controvérsias que envolvem o cuidado 
consigo e com o corpo reposiciona os sujeitos envolvidos nos 
processos terapêuticos. 
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Efeito direto das novas tecnologias da comunicação, os 
blogs são um exemplo do crescente interesse sobre a saúde e a 
participação de dispositivos comunicacionais nos processos de 
cuidado sanitário com o corpo. Eles produzem relatos cotidianos 
de pessoas anônimas sobre as técnicas e tecnologias biomédicas 
mesclando experiência, testemunho e autocuidado. Neles, muitas 
vezes, aquele que fala é, ao mesmo tempo, aquele de quem se fala. 

A emergência do “paciente informado” – que sabe cada 
vez mais sobre sua condição de doente e interage com outros 
doentes – desestabiliza as assimetrias históricas, mas também 
implica em uma responsabilização do sujeito sobre si mesmo 
e sua condição sanitária. 

Referências

ARAÚJO, Inesita Soares de; CARDOSO, Janine Miranda. 
Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. 

ARAÚJO, Inesita Soares; CARDOSO, Janine Miranda. In: 
FIOCRUZ. Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 
Fundação Oswaldo Cruz. Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, 2009.

COPETTI, Luciele. Ubiquidade tecnológica na comunicação 
para a saúde: considerações sobre BioGlass Google Glass. In: 
VIII SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER, 2014, São 
Paulo. Comunicação e Cultura na Era de Tecnologias Midiáticas 
Onipresentes e Oniscientes. São Paulo, 2014. v. 1. p. 1-20

FERNANDES, Manoel Agostino. Poder no relacionamento 
entre profissionais e doentes. Pensar Enfermagem, número 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 55
12, Lisboa, Portugal, número 2, volume 12, 2008. Disponível em 
http://pensarenfermagem.esel.pt/files/2008_12_2_13-23(4).
pdf. Acesso em 02/10/2017. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 2010. 

LOPES, Andrea Aparecida Ferreira. Cuidado e Empoderamento: 
a construção do sujeito responsável pela própria saúde na expe-
riência da diabetes. Revista Sociedade – São Paulo número 2, 
volume 24 2015 486-500.

MAXIMO, Maria Elisa. O “paciente bem informado”: pri-
meiras notas de um estudo etnográfico. Vivência: Revista 
de Antropologia – Natal (RN), número 45, p. 23-34, 2015. 

ORTEGA, Francisco. Práticas de ascese corporal e constitui-
ção de bioidentidades. Cadernos de Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 11, n.1,p. 59-77, 2003.

PEREIRA NETO, André; BARBOSA, Letícia; SILVA, Adriano 
da; DANTAS, Monica Lucia Gomes. O paciente informado e 
os saberes médicos: um estudo de etnografia virtual em comu-
nidades de doentes no Facebook. História, Ciências, Saúde 
– Manguinhos, Rio de Janeiro, v.22, supl., dez. 2015, p.1653-167

PETRA DA SILVA, Thiago . Medicina em rede: Um olhar da 
comunicação sobre a Saúde 2.0. In:  Congresso de la Associação 
Latinoamericana de Investigadores da Comunicação (ALAIC), 
10, 2010, Bogotá, Colômbia. X Congresso de la Associação 
Latinoamericana de Investigadores da Comunicação 
(ALAIC), 2010.  Disponível em:  http://www.academia.edu/
attachments/1326962/download_file?st=MTUwNjk4NTA-



56 Disputas na sociedade midiatizada: controvérsias, conflitos e violência

5MiwyMDAuMTI5LjI0OS45&s=swp-splash-paper-cover . 
Acesso em: 02/10/2017

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA BARIÁTRICA 
E METABÓLICA. Cirurgia Bariátrica. Acesso em: 20/08/2014.



Meu corpo, meu lugar ou como o corpo 
queer é uma heteropia para além de cultura
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Introdução

 Nascemos todos ensanguentados e envoltos em um sebo 
branco e pegajoso (vérnix caseosa). Depois de algumas horas 
do trabalho de parto, estamos com o nosso destino pré-de-
finido: quando se trata do sexo masculinos, deveremos ser 
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durões, terminantemente proibidos de chorar, engajarmos em 
determinadas relações sexuais, obrigado a ter certas posturas e 
adotar uma certa paleta de cores. Às meninas, cabem ser dóceis, 
cordatas, prestativas e cuidadoras.

É isso que a cultura faz com as pessoas, dissimula e natu-
raliza tudo que é a cultural. Até o ponto de parecer a natureza. 
Afinal, nada em nós é puramente natural (CUCHE, 1999). O 
sistema de gendramento17 da nossa cultura ao se pautar no 
sexo (variável biológica) do indivíduo mais que inserir esse 
sujeito em um campo de significado invoca performativamente 
esse indivíduo. 

Todos nós, ao nascer ou ter o sexo biológico “descober-
to” através das tecnologias médicas somos invocados per-
formativamente a ter determinado tipo de comportamento 
ou ser um determinado tipo de indivíduo (BUTLER, 2000; 
PRECIADO, 2014). Essa interpelação, segundo Preciado não 

17 A distinção entre gênero e sexo foi uma alternativa encontrada por Simone 
de Beauvoir (e uma parcela considerável das feministas/pesquisadoras) 
para dar um estatuto ao gênero como objeto de estudos sociais.  Butler 
(2000), via Foucault (2012), compreende que o sexo também não é algo 
exclusivamente biológico. Com a História da Sexualidade: A vontade de saber 
pode-se perceber que inclusive o sexo (objeto de estudo na biologia) se 
valeu de discursos para ser edificado. Ou seja, ele não é somente biológico, 
mas uma construção histórica e política.  Neste sentido, a dicotomia sexo/
gênero, encontra-se superada pelo estudo do gênero em Butler. Para autora, 
precisamos nos desvencilhar do primado do natural, do biológico. Não 
existiria algo somente cultural, mas sempre discursivo, histórico e político. 
Essas construções históricas e políticas encontram-se naturalizados. Ou 
seja, aquilo que é, no fundo, construção passa a ser considerado natural, é 
naturalizada. As construções científicas, os fatos científicos se tornam fatos 
sociais por esses processos de naturalização.
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é só performativa, ou seja, que determina um tipo de um eu, ela 
é também prostética: “faz corpos” (PRECIADO, 2014, p. 130).

Esse fazer os corpos da interpelação performativa, que 
acontece no seio de uma cultura, não leva em consideração 
qualquer processo físico, psicológico ou de desejo do sujeito, 
ela apenas faz, ditatoriamente o que melhor lhe parece na-
quele período e, por meio de diversos e tênues discursos, cria 
silenciamentos e exposições, como estratégias que objetivam 
controlar e criar sentidos e verdades, “delineado a inscrição dos 
discursos em formações discursivas que sustentam os saberes 
em circulação numa determinada época” (FOUCAULT apud 
GREGOLIN, 2007, p. 17).

Mas nem sempre é assim. Todo processo de determinação 
de uma representação específica acontece por meio de jogo de 
relação de poderes, um poder que se estabelece horizontalmente 
no nível das pessoas e esse poder só se torna possível porque 
acontece também de forma produtiva e possui seus pontos 
de resistência (FOUCAULT, 1979). Nesse caso, podemos ver 
como ponto de resistência os sujeitos que não se enquadram e 
não seguem essas determinações da interpelação performativa.

Imersos em diagramas característicos da nossa cultura e 
do dispositivo18 da sexualidade que serve para determinar uma 

18 Deleuze (1996), ao fazer sua própria leitura de dispositivo no trabalho de 
Michel Foucault, caracteriza-o como constituído por três linhas principais: 
as linhas de visibilidade, na qual o social dá mais ou menos luz para determi-
nada área da vida; as linhas de enunciação, diretamente ligadas às linhas de 
visibilidade, onde há a criação discursiva a respeito de algo, pautado no dito 
e no não dito; as linhas de força/poder que se caracterizam por manter uma 
determinada ordem, por último e é o que seria a novidade do trabalho de 
Foucault existe a linha de subjetividade, na qual o indivíduo através da sua 
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ordem social, sujeitos encontram e/ou criam formas próprias 
de vivenciar, transformar e construir seus próprios corpos. 
Seja através da expressão de um desejo desviante, como os 
homossexuais, bissexuais e lésbicas; seja através de um processo 
próprio de construção do corpo como as travestis e transexuais; 
ou ainda através de performances artísticas como o caso das 
drags queens ou drag kings. Isso sem contar as várias outras facetas 
que poderíamos colocar aqui como os intersexuais, pansexuais 
e afins. Esses sujeitos podem todos ser caracterizados como 
queers, que acabou se tornando um termo guarda-chuva para 
englobar as diversas possibilidades das nossas sexualidades que 
vão além da tecnologia social heteronomativa19.

O movimento queer20 tem figurado como um importante 
elemento de mudança na cultura política, visto que seus par-
ticipantes estão se consolidando cada vez mais como atores 
sociais de influência. 

Historicamente, os queers tiveram sua reputação manchada 
ou se resumiram a ser objeto de estudo nos discursos sociais e 

subjetividade e processos subjetivantes próprios conseguem subverter esse 
sistema de controle, algo que é possibilitado pelo próprio dispositivo.

19 Conjunto de instituições tanto linguísticas como médicas ou domésticas que 
produzem constantemente corpos-homem ou corpos-mulher (PRECIADO, 
2014, p. 28).

20 “Algumas vezes o termo queer é utilizado como um termo síntese para se 
referir, de forma conjunta, a gays e lésbicas. Esse uso é, no entanto, pouco 
sugestivo das implicações políticas envolvidas na eleição do termo, feita por 
parte do movimento homossexual, exatamente para marcar (e distinguir) sua 
posição não assimilacionista e não-normativa. Deve ser registrado, ainda, 
que a preferência por queer representa, pelo menos na ótica de alguns, uma 
rejeição ao caráter médico que estaria implícito na expressão homossexual” 
(LOURO, 2001, p. 546).
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modelos de representação conforme as necessidades ideológi-
cas da classe dominante. Esses indivíduos passaram a debater 
com as autoridades políticas e intelectuais sobre seus direitos, 
principalmente direitos básicos, como o de serem respeitados, 
como indivíduos de características e desejos únicos. Neste 
percurso de apropriação do espaço público há uma negativa da 
heterorrepresentação que, até outrora, era hegemônica. O fato 
desses sujeitos se apropriarem deste espaço dá corpus a uma série 
de indagações sobre a reelaboração simbólica, a ressonância da 
heterorrepresentatividade e a possível negação deste modelo. 

Para que o espaço imagético, cultural e de produção de 
sentido gere entendimento é necessário que essa produção de 
sentido esteja inserida em determinado contexto histórico e que 
esteja presente em um mapa de sentido da qual fazem parte os 
indivíduos dessa cultura. Ou seja, uma estrutura imaginativa de 
entendimento do real, cuja linguagem é carregada de elementos 
simbólicos que são compreendidos por diferentes grupos. 

É preciso entender a sexualidade aqui como um “fenômeno 
do supersaber [da sexualidade] (...) no plano social, no plano cul-
tural, em formas teóricas ou simplificadas” ao passo que no plano 
individual há um “desconhecimento pelo sujeito do seu próprio 
desejo” (FOUCAULT, 2006, p. 59). Embora esses fenômenos 
pareçam contraditórios eles coexistem (e até se relacionam!) dada 
à constituição cultural e social, sobretudo no ocidente.

A sexualidade passa a ter mais espaço, aplicabilidade e es-
tudo no âmbito público do que em estado privado, o que não 
acontecia antes devido, em partes, pelos elementos e processos 
culturais das sociedades ocidentais, governadas e elaboradas 
através das concepções da moral burguesa e do cristianismo. 
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Através do conhecimento que os queers passaram a ter 
das próprias sexualidades, com os movimentos de libertação 
e por meio das representações criadas – por e para eles – há 
a criação de uma identidade21, que deve ser vista como “cla-
ramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada 
e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e 
perturbadora” (LOURO, 2001, p. 546). Os sujeitos até então 
marginais, vislumbram na Teoria Queer, uma tentativa de existir 
socialmente, através da ocupação e visibilidade nos espaços 
públicos e políticos.  

Inicialmente utilizado como um xingamento – tal como 
“bicha”, “viado”, “sapatão” ou até “excêntrico” no Brasil – o 
termo Queer foi apropriado por esses movimentos pra criticar 
a “heteronormatividade compulsória da sociedade”, nesse 
sentido, os indivíduos buscam e criam debates em oposição 
e contestação aos binarismos vigentes no que tange a gênero 
e sexualidade, propondo então “uma compreensão de uma 
estilística de si a partir de um movimento pós-identitário”, no 
qual as identidades não são (e não precisam) ser fixas, mas antes 
são celebrações móveis (NEPOMUCENO, 2009).

21 Ao mencionar que há uma verdadeira explosão discursiva sobre o conceito 
de identidade, Stuart Hall (2012) vai recuperar o que Derrida menciona sobre 
alguns conceitos que estão sob rasura e a identidade seria um desses conceitos. 
Para o autor, “o sinal de ‘rasura’ (x) indica que eles não servem mais – não são 
mais “bons para pensar” – em sua forma original, não-reconstruída. Mas uma 
vez que eles não foram dialeticamente superados e que não existem outros 
conceitos, inteiramente diferentes, que possam substituí-los, não existe nada 
a fazer senão continuar a pensar com eles – embora agora em suas formas 
destotalizadas e desconstruídas, não se trabalhando mais no paradigma no 
qual eles foram originalmente gerados (HALL, 2012, p. 104)
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Nessa perspectiva intransigente de utilizar-se do que te-

órica e socialmente os transformariam em acusados, doentes 
e insultados, esse movimento busca, ainda, segundo Guacira 
Louro (2006),

Uma nova posição de sujeito ou um lugar social estabele-
cido, queer indica um movimento, uma inclinação. Supõe 
a não-acomodação, admite a ambiguidade, o não lugar, o trânsito, 
o estar-entre. Portanto, mais do que uma identidade, queer 
sinaliza uma disposição ou um modo de ser e de viver 
(LOURO, 2008, p. 108, grifo nosso).

O corpo, topia

Eduardo Galeano, jornalista e escritor uruguaio, em um de 
seus poemas, intitulado Janela sobre o corpo aponta que:

A igreja diz: O corpo é uma culpa.

A ciência diz: O corpo é uma máquina.

A publicidade diz: O corpo é um negócio.  

O corpo diz: Eu sou uma festa (Eduardo Galeano).

A poesia e a arte como um todo são elementos frutos e 
inseridos no seu próprio tempo. Capazes de alterar, serem alte-
rados e construir o ambiente em que estão inseridos. O que o 
autor coloca são algumas das diversas posições e espaços que 
o corpo ocupa na nossa sociedade.

Esse corpo, no sentido lato ou figurado, é resultado de uma 
vasta simbiose que acontece onde ele está inserido. É nesse corpo, 
topia implacável (FOUCAULT, 2013, p. 7), que sofre, que chora, 



64 Disputas na sociedade midiatizada: controvérsias, conflitos e violência

que ri, que dança, que faz festa (que é festa) que são travadas 
relações de poder, um “poder heterotópico” (SANTAELLA, 
2003, p. X), um poder que não vemos, mas sentimos ao ser 
estabelecido, um poder microfísico (FOUCAULT, 1979). 

É nesse poder e nessas relações de poder estabelecidas 
sobre o corpo que os sujeitos queers transitam. Em um processo 
de resistência, de si fazer, de ser e de (sobre) viver. Criando 
novos espaços, novas heterotopias corporais, um espaço em 
que a diferença não quer assimilada, nem tolerada, como o disse 
Gamson (2002), mas um espaço novo, um outro lugar, total-
mente distinto, mas por vezes construído por uma sobreposição 
dos locais existentes (o que é característico das heterotopias), 
um lugar que resiste. Um contraespaço, destinado a apagar os 
outros espaços, como afirma Foucault (2013).

Em um jogo sobre ser ou não ser uma utopia, Foucault 
(2013), coloca o corpo em um processo de luta constante, em 
busca de uma verdade sobre si próprio que seria um dos ele-
mentos responsáveis por transformar esse indivíduo em um 
sujeito do desejo, do prazer.

Para ele, o corpo é o lugar de onde nunca poderemos sair 
e por mais que nos movimentemos no espaço geográfico é o 
corpo o lugar onde sempre estaremos, tentando ser governados, 
tolhidos, normatizados pelo saber-poder, a cultura e todas as 
construções sociais que são estabelecidas e por vezes naturali-
zadas sobre o corpo e o uso que fazemos deles.

Ao ver o corpo no espelho percebemos, com base nas con-
dições que nos são dadas, o quanto nosso corpo é algo frágil, 
quebrável, ignóbil, por vezes até desprezível e deteriorável, ou 
seja, “o lugar sem recurso ao qual estou condenado” e para 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 65
apagar esse corpo frágil, construímos (e somos construídos por) 
utopias, processos nunca alcançados, mas que de uma forma 
ou outra um lugar possível para o corpo, embora sejam “luga-
res fora de todos os lugares” onde nosso corpo seria perfeito, 
belo, assexuado, limpo, extirpado dos pecados, redondo, ou 
seja, inexistente, feérico (FOUCAULT, 2013, p. 8).

A utopia, segundo o autor, é o lugar fora de todos os lugares. 
Os homens da cultura ocidental criaram utopias responsáveis 
por uma perspectiva do corpo que fosse além do alcançável, 
do possível, imerso no mágico. 

Veja-se, uma das utopias mais inextirpável é um corpo in-
corporel, que não sofre, que não se deteriora, um corpo sempre 
belo, um ciborgue22, talvez.  No sistema de sexualidade binário 
heteronormativo não é isso que são os sujeitos transexuais e 
interssexuais? Sujeitos às tecnologias médico-estética se trans-
formam, através de processos instituídos como necessários, 
esse corpo cada vez mais incorpóreo, cada vez mais longe de 
onde estavam, cada vez mais um lugar nenhum?

O ponto desse trabalho não é justificar a questão médica da 
transgenilatização, mas questioná-la já. Embora seja necessária 
uma ressalva de como esses processos são efetuados e as mo-
dificações físicas e simbólicas que acontecem no corpo desses 

22 Dona Haraway, vai apontar que todos nós já somos de certa forma um 
ciborgue, isso porque a na nossa cultura já estabelecemos tantas conexões 
e diagramas com a tecnologia que chega a ser difícil dizer onde acaba o 
homem e a tecnologia começa ou, o que é ainda mais incisivo, há homem 
sem essa tecnologia? Para a autora, um ciborgue é “um organismo ciberné-
tico, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social 
e também uma criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais 
vividas, significa nossa construção política mais importante, significa uma 
ficção capaz de mudar o mundo” (HARAWAY, 2009, p. 36).
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indivíduos23. O ponto aqui é entender como o corpo queer se po-
siciona como um lugar, um outro lugar, questionando as questões 
da cultura relacionadas à sexualidade que teimam em docilizar 
os corpos e fazê-lo enquadrar-se em um processo binário entre 
masculino ou feminino, homem ou mulher, vagina ou pênis. 

Há ainda outras utopias, essas talvez mais perigosas, que 
segundo o autor, são responsáveis por apagar os corpos, por 
fazer desses corpos (nossos corpos) algo insuficiente, algo que 
só terá plenitude na morte, na alma. Micênicos e egípcios du-
rante muito tempo enfeitaram seus mortos, talvez o momento 
em que o corpo estivesse mais suntuoso, para receber enfim a 
plenitude corporal em outra dimensão. Ou, ainda, mais próximo 
de nós, as lápides, nossa própria representação material nos 
cemitérios, que transformam corpos em formas geométricas, 
metálicas, cubos de mármore, brancos ou negros, elevando o 
corpo a uma instância sólida, eterna como deus. 

A alma, entretanto, não precisa de movimento dos outros 
homens (como é o caso da lápide) ela apenas existe e vive 
sobre o corpo, além do corpo, melhor que o corpo. Segundo 
Foucault (2013) a alma vive no corpo, mas certamente escapa 

23 Beatriz Preciado (2014) menciona a questão médica dos intersexuais e dos 
transexuais, dois pontos que explicariam muito bem como a nossa cultura 
binária e sexista nos transforma a todos em sujeitos “operados”. Primeiro: 
A partir de um órgão sexual preciso, este marco abstrato de construção 
do “humano”, nos é permitido reconstruir a totalidade do corpo. O corpo 
só tem sentido como sexual, um corpo sem sexo é monstruoso (p. 131); 
Segundo: as modificações médicas e cirúrgicas em crianças hermafroditas 
e intersexuais são pautadas em um processo por meio do qual o sujeito 
possa se tornar, ou seja, um devir-sexo: em outras palavras as modificações 
médicas são feitas com base em um possível devir-pênis ou devir-vagina, 
já que com um “órgão não completo” esse sujeito não possui sentido.
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dele. A alma é a melhor forma do corpo: sobrevive quando o 
corpo putrefa, é ágil, purificada, viçosa e não tem sexo. 

Por meio dessas e outras utopias, segundo o autor, o corpo 
desaparece, é apagado, é destruído, para, na morte, ser res-
tituído deslumbrante e perpétuo. É preciso deixar claro que 
essas utopias são criadas pelo corpo, logo pela cultura em que 
este corpo está inserido e nessa relação de poder, assim como 
todas as outras existem movimentos de resistência. Sujeitos 
que, conhecendo a si mesmo e o dispositivo ao qual estão em 
luta, não se rendem a esses diagramas e criam novas formas de 
existir, novas formas de viver, novas formas de ser lugar, lugares 
ainda mais obstinados que a alma, o túmulo e/ou o féerico. 

Esses corpos são os corpos queers, corpos que esse trabalho 
percebe e mostra como heterotopias, ou seja, “outros lugares”, 
que Foucault (2013) caracteriza como totalmente contrário às 
utopias. Perceba-se que, por mais o autor utilize esse conceito 
para a arquitetura, para discernir os lugares criados pela nossa 
cultura que simbolizem esse “espaço outro”, o corpo queer é o 
próprio espaço, a topia implacável de que fala o autor.

Um corpo, uma heterotopia

Todas as sociedades possuem lugares que são localizáveis, 
que não existe história, onde o tempo não passa. Lugares cuja 
função é guardar um pouco do mundo, acumular e assegurar 
o conhecimento, lugares dialéticos entre a ficção e a realidade. 

Todos esses lugares, criados pelo homem e sua cultura, 
surgem porque ninguém é capaz de viver em espaços brancos, 
quadriculados, neutros. A vida só acontece fora da folha de 
papel, da delimitação de um projeto geométrico. Só se vive, 
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ama e morre em um espaço recordado, matizado, com suas 
várias particularidades. Esse espaço pode ser entendido sob 
a perspectiva inicial (arquitetônica), como sendo um espaço 
de perspectiva geográfica, ou em um processo de bricolagem 
(entre o corpo utópico e as heterotopias), esse espaço pode ser 
visto como um corpo, já que 

Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a 
todos os outros lugares do mundo e, na verdade, está em 
outro lugar que não o mundo. Pois é em todo dele que as 
coisas estão dispostas, é em relação a ele – e em relação a 
ele como em relação ao um soberano – que há um acima, 
um abaixo, uma direita, uma esquerda, um diante, um atrás, 
um próximo, um longínquo. O corpo é o ponto zero do 
mundo, lá onde os caminhos e os espaços do mundo, lá 
onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está 
em parte alguma: ele está no coração do mundo, este 
pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, 
avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também 
as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino 
(FOUCAULT, 2013, p. 14);

Esse corpo, enquanto um lugar e, e no caso do queer, uma 
heterotopia é lugar onde as pessoas vivem. É lá onde esse 
espaço/corpo, em uma relação de troca constante, cria perfor-
mativamente novos espaços sociais. Esses outros lugares que 
podem ser vistos como contra-espaços, locais onde as utopias 
menores se realizam plenamente, onde o queer pode se tornar 
quem ele almeja ser. Nesses lugares, que são criados e instaura-
dos nesses indivíduos, esse sujeito pode estar em uma relação 
constante de sobreposição entre o ser homem e ser mulher.
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Foucault propõe também uma nova ciência, que têm como 

objeto de estudo esses novos espaços, as contestações míticas 
e reais do espaço em que vivemos. Na opinião dele, 

Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso reser-
var esse nome para o que verdadeiramente não tem lugar 
algum, mas as hetero-topias, espaços absolutamente outros; e 
forçosamente, a ciência em questão se chamaria, se chamará, 
já se chama ‘heterotopologia’ (FOUCAULT, 2013, p. 21).

Dentre esses espaços outros das sociedades – já que na 
sua concepção todas as sociedades, desde a mais primitiva, 
possuem suas próprias heterotopias – existem as heterotopias 
de desvio, heterotopias biológicas, heterotopias de justaposi-
ção temporais para a eternização ou efemeridade de algo. Em 
todos os casos, elas têm como “regra justapor em um lugar 
real, vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam ser 
incompatíveis” (FOUCAULT, 2013, p. 24).

Essa ciência nova proposta por Foucault apresenta seis 
princípios elementares que a fazem funcionar, tais princípios 
servem ao autor como elementos de base que justificam e in-
serem essa ciência do espaço no campo do saber das ciências 
sociais e servem como uma classificação a esses espaços cria-
dos pelas sociedades ocidentais para aqueles lugares que não 
existem, mas que são plenamente localizáveis. As heterotopias 
são, de fato, segundo o autor, 

Há, [...] e isso provavelmente em qualquer cultura, em 
qualquer civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares 
que são delineados na própria instituição da sociedade, 
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e que são espécies de contra-posicionamentos, espécies 
de utopias efetivamente realizadas nas quais os posicio-
namentos reais, todos os outros posicionamentos reais 
que se podem encontrar no interior da cultura estão ao 
mesmo tempo representados, contestados e invertidos, 
espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, 
embora eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lu-
gares, por serem absolutamente diferentes de todos os 
posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, 
eu os chamarei, em oposição às utopias, de heterotopias 
(FOUCAULT, 2001, p. 415).

Segundo o autor, o primeiro princípio é que todos os agru-
pamentos humanos possuem na sua história, das mais variadas 
formas algum indício de heterotopia. Percebe-se primeiro que 
as heterotopias estão associadas à cultura e à sociedade, como 
também elas podem assumir diversas formas dependendo do 
contexto em que estão inseridas. 

O autor dá exemplos ao afirmar que nas sociedades, con-
sideradas primitivas, existiam heterotopias de crise que serviam às 
pessoas que atravessavam por períodos críticos, como o caso de 
adolescentes na descoberta das sexualidades em escolas de mili-
tares e seminários ou ainda para mulheres no período menstrual.

Já nas sociedades modernas as heterotopias com essa função 
são vistas como heterotopias de desvio, ou seja, lugares destinados 
à “concertar” os comportamentos desviantes, lugares para que 
as pessoas escapem a norma. Como é o caso, por exemplo, 
das prisões, das casas de respouso, dos hospitais psiquiátricos.

Há ainda, “localizada” entre essas duas heterotopias, a via-
gem de núpcias. Que é tanto uma heterotopia de crise, quando, 
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por exemplo, a mulher supostamente vai perder a virgindade e 
vai passar por um momento crítico entre deixar de ser menina 
e se tornar mulher, como também terá uma prática desviante, 
que é perder a “pureza”. Por isso a necessidade da viagem, 
para que isso aconteça em um outro lugar, um contraespaço: 
um trem, um motel, a própria viagem.

No que tange à sexualidade, não seria o corpo transexual 
uma heterotopia de desvio? Determinar de forma binária, mé-
dica, legal e política um espaço para esse sujeito, uma forma 
para esse corpo, uma invocação performativa uma forma por 
meio da qual o corpo se localiza e é localizado na sociedade?

Beatriz Preciado vê o corpo como sendo um “espaço de 
construção biopolítica, como lugar de opressão, mas também 
como centro de resistência” e esse corpo só teria sentido 
com um sexo, só existe após passar por um processo médico 
“reorganizado”, somente após ter a postura (o sexo) deviante 
corrigida. Para a autora, é a partir de um órgão sexual pre-
ciso, este marco abstrato de construção do “humano”, nos 
é permitido reconstruir a totalidade do corpo. O corpo só 
tem sentido como sexual, um corpo sem sexo é monstruso24 
(PRECIADO, 2014, p. 131).

O segundo princípio da ciência proposta por Foucault 
indica que as heterotopias tem formas de funcionamento dis-
tintas dependendo da sociedade, do momento histórico e da 
cultura em que estão inseridas. O cemitério, por exemplo, é 

24 A tal ponto de ser uma utopia, como a alma, que é criada pelos humanos 
para ser uma evolução, mas ainda assim disforme, redonda, assexuada, 
pertencente à outro plano cuja função principal é o apagamento do corpo 
(FOUCAULT, 2013), como já mencionado.
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uma heterotopia destinada a guardar o tempo eternamente. 
À princípio localizado no centro da cidade ao lado da igreja a 
partir do século XIX, quando a morte dessacralizada, é paula-
tinamente movido para a periferia. 

Pensando o corpo queer como uma heterotopia podemos 
perceber as diversas alterações que ele tem causado e sofrido 
na nossa sociedade. Como é o caso das modificações sofridas 
na arte do drag, que outrora era vista como uma simulação do 
ser mulher e hoje já se multiplica de diversas formas, inclusive 
por homens que homens que se “montam25”, mas que mantém 
a barba. Ou em como isso têm alcançado outros patamares, à 
exemplo da série de TV RuPaul Drag Race, que é uma competição 
de drags apresentada por uma drag queen, de projeção mundial.

O terceiro princípio da heterotopologia proposta por 
Foucault diz respeito à sobreposição dos espaços que seriam, 
por si só, incompatíveis. É o caso, por exemplo, segundo o 
autor, dos jardins que servem como pequenos conglomerados 
de vários lugares do mundo, ou as três dimensões do cinema, 
ou ainda o teatro.

No corpo queer, esse é um dos traços heterotópicos mais 
nítidos, dado que ultimamente chega a ser comum a mistura 
entre o ser homem e mulher na liquidez das nossas sociedades 
e na fluidez com que temos, por exemplo, nos vestido. Só na 
música brasileira explodiram nos últimos anos vários nomes 
que são claros exemplos disso, como o Liniker de brincos, ba-

25 Giria comum no meio LGBTT se refere ao processo de arrumar, de colocar 
roupa, maquiagem, peruca, salto como drag, mas também é utilizada entre 
as travestis.
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tom, turbante e barba; ou o Johnny Hooker vestido de tule; a 
transgressão de todas as imposições de gênero pelo MC Linn da 
Quebrada, tanto nas letras como no se vestir, ou ainda as várias 
drags que alcançaram projeção nacional tal como Pabllo Vittar, 
Glória Groove, Aretuza Lovi, sem contar os percursores como 
é o caso do Ney Matogrosso, Dzi Croquettes e Claúdia Wonder.

O quarto princípio está ligado ao processo por meio do 
qual os indivíduos estabelecem uma ruptura com o seu tempo, 
criando assim heterocronias, ou seja, formas de viver intensa-
mente ou apagar o tempo. Enquanto existem heterotopias que 
servem para acumular o tempo, como acontece com museus 
e bibliotecas, existem também heterotopias crônicas, ligadas à 
passagem e a fulgacidade do tempo, como é o caso das feiras 
e festas, a exemplo do carnaval e cidades turísticas.

Já no que tange ao corpo queer podemos perceber esse 
princípio ligado ao drag, ao se montar, cuja principal função era 
servir de entretenimento. Criar um espaço novo que durasse 
pelo tempo do espetáculo, geralmente, cômico, mas que tam-
bém possui outras proporções de acumulação com a gravação 
de discos, criação de filmes e afins.

 O quinto princípio da heterotopologia está ligado ao seu 
suposto sistema de abertura e fechamento, que funcionam em 
um processo de mostrar e esconder que tanto as tornam pe-
netráveis quanto a isolam. O exemplo citado pelo autor é dos 
motéis, que ao mesmo tempo em que esconde a sexualidade 
tida como ilegal, a abriga de ser praticada em plena luz do dia 
e em vias públicas. 

Qualquer sexualidade desviante está sujeita por si só a 
esse princípio. Não só elas, como todas as sexualidades estão 
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sujeitas sempre a um grupo de discursos que tentam sempre 
determinar o que é certo, o que é errado, que tentam enumerar, 
classificar, gerir, entender, estudar as várias possibilidades de 
sexualidades, diagramas esses que na maioria das vezes partem de 
processos próprios sem um “conhecimento de caso” e, embora 
não precise ter uma sexualidade desviante para falar de uma, é 
preciso ter em mente que a sexualidade é além da incitação dos 
corpos, toda uma rede de saberes e discursos que criam “por 
fora” diversas determinações e invocações performativas para 
os corpos que “estão dentro” (FOUCAULT, 2012).

No seu último princípio as heteropias se caracterizam por 
sua relação com os outros espaços: como as heterotopias de ilusão 
que materializam espaços de ilusão que, por si só, denunciam 
o caráter ilusório do real, à exemplo dos bordeis; ou as hetero-
topias de compensação que criam um espaço tão meticulosamente 
organizado, a ponto de contrastar com a desorganização cir-
cunvizinha, à exemplo das colônias jesuítas.

Esse talvez seja um dos traços heterotopicos mais importan-
tes do corpo queer. Isso porque esse corpo, ao se mostrar como 
uma heterotopia de ilusão e uma heteropia de compensação 
consegue primeiro ter uma forma própria de feminilidade, por 
exemplo, que denuncia a suplementaridade que acreditamos ser 
natural e inerente às mulheres e segundo que o criam de uma 
forma tão concisa, organizada e própria que nos faz perceber 
como a nossa sociedade é pautada em um binarismo fadado 
ao fracasso, mas que constrói corpos e ao fazê-lo sempre dei-
xa de forma outras hipóteses, outras formas de vida, outras 
sexualidades, outros corpos.
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Considerações Finais

O que trouxemos à discussão no presente trabalho é que 
a cultura ocidental em que estamos inseridos tenta o tempo 
todo determinar os corpos, criar formas, estabelecer diagramas, 
determinar lugares para o corpo, criando assim processos, nem 
sempre pacíficos, quase sempre atrelados à violência física 
ou simbólica, voltados para produzir sujeitos sempre dóceis, 
avaliados pelas normas que eles seguem. Mais que isso, essas 
normas servem também para inaugurar comportamentos e 
posturas mediante a sua instauração.

Essa cultura é mantida por relações de poder e de discursos 
próprios, e acaba criando suplementaridades, na qual o signo 
será sempre menor que o significante e assim, acaba por ex-
cluir as várias possibilidades que existem por sua necessidade 
categórica de nomear tudo, criando identidades e diferenças, 
logo sujeitos abjetos.

Como onde há poder há também resistência, existem, 
claramente, nessa cultura corpos que conseguem subverter as 
normas, instaurar novas formas de comportamento, inaugurar 
outros processos de experimentação do próprio corpo, da 
sexualidade e do prazer.

Esses sujeitos, os queers, conseguem na sua experiência de 
si criar a si através da estética da existência, como obras de arte 
em busca de um bem viver que lhes são próprios, conforme 
defende Foucault. São esses sujeitos que constroem a si mes-
mo como heterotopias. Que entendem a questão está além do 
ser ou não ser, mas de criar uma verdade própria, através da 
subjetividade, que lhes garantam liberdade.
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É mais que ser atriz ou ator do seu próprio filme, é ser 
atroz com regras que são tão veementemente reforçadas que 
chegam a ser caricaturescas. São sujeitos que estão à frente, que 
enfrentam que assumem os riscos. São sujeitos que têm peito, 
mas também não têm ou têm e querem tirar. São heterotopias 
corporais que são construídos assim, além da genitália, são 
construções de corpo inteiro, ocupações de si!

Eles reinventam e/ou bagunçam as certezas mais ferrenhas 
que temos sobre o que é sexo, na sua confusão própria, eles 
em seus campos de batalham brigam por algo que é natural: 
poder simplesmente ser e mostrar que sexualidade é genial e 
não genital!
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Novas abordagens e perspectivas 
da homossexualidade: a cobertura 
do Globoesporte.com sobre o 
preconceito no futebol
Ana Carolina Rocha Pessôa TEMER26

 Luiz Fernando Rodrigues LEMES27

Introdução

“A ideologia da torcida do Corinthians, pro (sic) corintiano, 
é só homem mesmo. Homossexual, simpatizante, para nós, não 
cabe. [...] Nós somos machistas, no futebol nós somos machis-
tas”. A declaração de um torcedor concedida ao programa A 
Liga, da TV Bandeirantes, em 2014, evidencia a intolerância que 
os homossexuais enfrentam nos estádios brasileiros. Essa ati-
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bvg@gmail.com.
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tude, que não é exclusividade de uma torcida, é reforçada por 
cantos homofóbicos para desestabilizar adversários e rebaixar 
torcedores rivais. 

A homossexualidade é um dos temas mais adversos no 
esporte mais praticado no Brasil. O goleiro do Alecrim, de 
Natal (Rio Grande do Norte), Jamerson Michel da Costa, 
mais conhecido pelo apelido Messi, por exemplo, foi um dos 
primeiros a assumir a homossexualidade no país quando ainda 
atuava pelo Palmeira de Goianinha. Outro caso emblemático 
é do atacante Vilson Zwirtes, que atuou por três anos pelo 
Lajeadense, do Rio Grande do Sul, até voltar ao futebol de 
várzea após manifestações homofóbicas de torcedores e resis-
tência de dirigentes esportivos em contratar um homossexual 
para compor elenco. Com isso, presencia-se o afastamento de 
torcedores homossexuais dos estádios e raros casos de atletas 
que optaram por assumir a orientação sexual.

Apesar desses exemplos, o debate sobre a homofobia no 
futebol ainda é incipiente na mídia brasileira. Portanto, este 
artigo é uma sequência do trabalho Preconceito nas quatro linhas: 
critérios de noticiabilidade e homofobia nas notícias esportivas, apresenta-
do durante o XI Seminário de Mídia e Cidadania do Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 
de Goiás (PPGCOM-UFG), em 2017. O objetivo é fazer uma 
comparação com os principais avanços no debate sobre a ho-
mossexualidade no futebol brasileiro. Para isso, assim como no 
primeiro artigo, foram selecionadas notícias do Globoesporte.com, 
principal site sobre esportes no Brasil, que foram submetidas 
ao método da análise de conteúdo.
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A discussão sobre a homossexualidade, ainda que inicial 

dada a complexidade do tema, pretende questionar e identificar 
a maneira como a mídia esportiva brasileira seleciona notícias e 
proporciona o debate envolvendo homossexuais no futebol em 
um contexto que, como exemplificado na citação do torcedor no 
início deste artigo, ainda é marcado pelo machismo e homofobia.

A cidadania e a homossexualidade no futebol

Em maio de 2017, o atleta Richarlyson Barbosa Felisbino 
foi recebido com bombas lançadas por torcedores durante a sua 
apresentação no Guarani Futebol Clube, equipe de Campinas, 
cidade do interior do estado de São Paulo. Mesmo o jogador 
afirmando não ser homossexual e com o currículo incluindo 
as conquistas do Mundial Interclubes, pelo São Paulo Futebol 
Clube, e da Copa Libertadores da América, pelo Clube Atlético 
Mineiro, o atleta não escapou das manifestações homofóbicas 
dos torcedores bugrinos. Situação semelhante aconteceu quando 
Richarlyson, em 2012, teve seu nome especulado como reforço 
da Sociedade Esportiva Palmeiras e uma faixa com a frase “a 
homofobia veste verde” foi levantada pela torcida organizada 
Mancha Alviverde durante protesto no centro de treinamento 
da equipe paulista28.

Exemplos e casos de intolerância e homofobia no futebol 
são constantes por se tratar de um ambiente onde se reforça a 
masculinidade. Dessa forma, aqueles que possuem características 
que fogem dos padrões de virilidade e masculinidade típicos do 

28 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/esporte/em-faixa-censurada-
-mancha-avisa-a-homofobia-veste-verde/>. Acesso em: 3 ago. 2017
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futebol sofrem com perseguições e restrições dentro do campo 
e na arquibancada. Esse modo de pensar e agir são expressos 
em gritos e insultos homofóbicos comumente disseminados 
pelos estádios. Durante a Copa do Mundo de 2014, realizada 
no Brasil, foi comum ouvir expressões preconceituosas quando 
goleiros cobravam tiro de meta para desestabilizar e constranger 
atletas e torcedores adversários. “Ademais, a mulher também é 
vista como algo que deve ficar fora do futebol. Esta forma de 
pensar reflete na sua totalidade a dificuldade de aceitação da 
homossexualidade no futebol” (PEREIRA et al, 2014, p. 738).

De fato, a concepção dos autores sobre a diferença entre o 
homem e a mulher no futebol é corroborada pelas afirmações 
de Green (2000) ao destacar que as relações homoeróticas brasi-
leiras baseiam-se naquela relação. Nesta construção, o primeiro 
é considerado como sujeito ativo da relação, enquanto que a 
última assume a condição passiva. Portanto, a passividade resulta 
em uma posição de inferioridade, ou seja, aquele que deve ser 
conquistado e, por outro lado, aquele que pratica a penetração, 
mesmo mantendo relações com pessoas do mesmo sexo, recebe 
o status social de “homem verdadeiro”, aquele que conquista.

Nessa mesma linha, Fry e Mcrae (1985) ressaltam que 
o ato sexual entre o homem e a mulher é determinado por 
diferenças de poder, sendo que o primeiro ganha a condição 
social de superioridade. Portanto, a ideia hierarquizante de quem 
penetra é vencedor daquele que é penetrado ainda tem força 
no Brasil popular29, conferindo ao ato sexual uma tradução 

29 Os autores, mantendo o cuidado sobre o problema de generalizações em 
relação ao Brasil, falam sobre um país tradicional “dos homens, mulheres, 
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do poder masculino, relação que também é transmitida para o 
comportamento homoafetivo.

A superioridade social do “ativo” sobre o “passivo” é 
nitidamente expressa nas palavras de gíria que usamos 
para falar das relações sexuais [...]. Quem “come”, ven-
ce, como um jogador de xadrez que tira as peças de seu 
adversário do tabuleiro, “comendo-as”. Quem “come” 
está “por cima” e quem está por cima é quem controla. 
(FRY; MCRAE, 1985, p.48)

Essa superioridade masculina é transferida ao futebol, 
traduzida na virilidade e atributos que constituem o “macho” 
e que nega o acesso às arenas esportivas daqueles que possuem 
características desviantes do padrão comportamental desses 
ambientes. Dessa maneira, constroem-se hierarquias nessa mo-
dalidade esportiva de modo que tipificam aquilo que as pessoas 
podem ser. Por outro lado, excluem-se posicionamentos plurais 
e discordantes das atitudes heteronormativas. Nesse contexto, 
a homofobia é vista como um instrumento de dominação onde 
grupos de sujeitos buscam a legitimidade e o reconhecimento 
do poder, seja por meio da violência (assassinatos, agressões 
físicas etc.) ou por ações mais sutis, como os gritos homofó-
bicos (ALMEIDA e SOARES, 2012).

[...]a homofobia não se dá somente pela agressão física di-
retamente direcionada contra o homossexual, mas pode se 
firmar de maneira sutil e até imperceptível. Essa expressão 

putas e bichas, que, por falta de uma palavra melhor” (FRY. MCRAE, 1985, 
p.41), decidiram chamar de Brasil “popular”.
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da violência chamada simbólica compreende a agressão 
verbal, moral e toda forma velada e não física produtora de 
lugares minoritários e reprodutores da lógica dominação-
-exploração materializada em discursividades homófobas. 
Tal forma de manifestação da violência homofóbica deriva 
de um arranjo social ordenador das relações em sociedade 
e serve a demarcação e legitimação de lugares socialmente 
construídos. Um destes locais socialmente construídos 
é a arena do jogo. Tanto na prática de lazer, quanto nos 
estádios, a verbalização da negação do diferente se faz com 
frequência. Portanto, o território da prática, tanto como jo-
gador, como espectador está permeado de preconceito e de 
violência simbólica. (ALMEIDA e SOARES, 2012, p. 305)

Diante de um contexto marcado pela violência e repressão 
nos estádios, Leal e Carvalho (2009) dizem que o jornalismo (e 
a editoria esportiva também se inclui nessa afirmação) torna-se 
um espaço importante para o debate sobre coberturas de casos 
de homofobia e da agenda política e cultural do grupo LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros). 
Entretanto, eles também afirmam que a falta de confiabilidade 
em relação aos meios de comunicação seria resultado de si-
lêncios e omissões defronte à homofobia e entidades LGBTs, 
além da discordância sobre o modo como as notícias sobre a 
homossexualidade são construídas.

O jornalismo se encaixa como um dos elementos funda-
mentais para a construção social da realidade, indo além de 
construtor e selecionador de recortes e fatos. Diante de con-
textos de lutas de grupos e movimentos sociais por reparos na 
cidadania e na igualdade de direitos que já não atuam mais na 
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invisibilidade, o jornalismo surge ao usar seu poder de influência 
para evidenciar as contradições e os interesses de disputa de 
poder na sociedade (CARVALHO, 2012).

Temer e Tuzzo (2016), ao reestruturar o termo “cidadania” 
em quatro pontos principais30, destacam que o cidadão é aquele 
que detém “o acesso à informação que levará a uma possibi-
lidade de formação do senso crítico e, consequentemente na 
participação da opinião pública” (TEMER e TUZZO, 2016, 
p. 165). Ao agir com omissão e silenciamento, como alertam 
Leal e Carvalho (2009), os veículos jornalísticos produzem 
desconfiança em relação ao reconhecimento da noticiabilidade 
dos fatos noticiados sobre homossexuais e retiram do espaço 
de discussão público o tema homofobia no futebol.

O newsmaking

Leal e Carvalho (2009) destacam que os meios de comuni-
cação, mais que meros reprodutores da vida social, participam 
da construção da realidade ao dialogar, em maior ou menor 
poder, com as demais instituições, como o Estado, a Igreja, a 
comunidade etc. De acordo com Traquina (1993), a palavra 
dos veículos de comunicação está calcada nos discursos exis-
tentes em um determinado contexto sócio-histórico. Portanto, 
os mundos retratados por essas empresas são elaborados de 
acordo com uma lógica narrativa, ordenadora e de identidades 
próprias ofertadas diariamente para a população.

30 Além do acesso à informação, as autoras ainda destacam que: 1) cidadão é 
aquele que tem acesso à participação política; 2) cidadania é a possibilidade 
de acesso aos serviços oferecidos pelo Estado; 3) cidadania é a inserção do 
indivíduo em um cenário consumidor.
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Segundo Leal e Carvalho (2009), quando publicadas, as 
notícias determinarão aquilo que irá pautar as discussões e os 
debates do público ao informar quais são as questões do dia. 
Da mesma maneira, o próprio público agenda os meios de co-
municação ao dar preferência e visibilidade para alguns temas 
em detrimento de outros. Por fim, os veículos jornalísticos 
agendam-se mutuamente ao repercutir temáticas de grande 
apelo social. “Nesse sentido, é importante observar que parte 
da estratégia do movimento social LGBT vai na direção de 
produzir eventos que pautem os veículos jornalísticos, ‘exigindo’ 
sua cobertura, como é o caso das Paradas de Orgulho LGBT 
[...]” (LEAL; CARVALHO, 2009, p. 7).

Diante desse cenário, não se pode conceber as notícias 
diante de um aspecto neutro e meramente técnico, pois elas se 
configuram em um produto oriundo de uma rotina industrial 
influenciada por diversos fatores durante o processo, como 
ações pessoais, ideológicas, econômicas etc. Portanto, a produção 
noticiosa durante o processo de representação dos acontecimen-
tos é influenciada pela rotina marcada por constrangimentos 
organizacionais, condições financeiras, acesso ao acontecimento, 
entre outros fatores (SOUSA, 1999; LEAL; CARVALHO, 2009).

O mundo da vida quotidiana - a fonte das notícias - é 
constituído por uma superabundância de acontecimentos 
[...]. São esses acontecimentos que o órgão de informação 
deve selecionar A seleção implica, pelo menos, o reconhe-
cimento de que um acontecimento é um acontecimento e 
não uma casual sucessão de coisas cuja forma e cujo tipo 
se subtraem ao registo (WOLF, 1985, p. 188).
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Para Pena (2008), a imprevisibilidade dos fatos e a quantida-

de de acontecimentos fizeram com que as empresas jornalísticas 
procurassem aperfeiçoar três etapas durante esse processo: a) 
tornar reconhecível um fato desconhecido por meio da seleção; 
b) elaboração de formas para relatar o acontecimento (aborda-
gem); c) organização temporal e espacial dos fatos para que o 
trabalho jornalístico ocorra de maneira planificada. Por meio 
desse processo, “a mídia lança mão de acontecimentos sociais 
como a matéria-prima, e, ao mesmo tempo, constrói e transmite 
um produto que pode chegar a se tornar um acontecimento 
social” (ALSINA, 2009, p. 134). Nesse processo, a notícia é 
um produto que resulta da mediação da empresa jornalística.

Para impor ordem no tempo, Pimentel e Temer (2012) afir-
mam que as empresas jornalísticas trabalham com quatro proces-
sos: a) a expectativa de um acontecimento durante o horário de 
trabalho; b) previsão de um acontecimento (serviço da agenda); 
c) ritmo de trabalho baseado em valores jornalísticos (atualidade, 
por exemplo); d) critérios de noticiabilidade. Para este trabalho, 
focaremos neste último para compreender os critérios utilizados 
pelos jornalistas esportivos na seleção dos acontecimentos sobre 
homossexualidade e homofobia no futebol.

Critérios de noticiabilidade

Segundo Traquina (2008), a previsibilidade das notícias 
selecionadas pelos jornalistas se deve a um modelo padrão es-
tável em decorrência da adoção de critérios de noticiabilidade, 
composto por valores-notícias compartilhados pela comunidade 
jornalística. Dessa forma, trata-se de um conjunto de critérios 
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que atestam aos acontecimentos a capacidade de se transfor-
marem em notícias. 

São critérios de seleção dos elementos dignos de serem 
incluídos no produto final, desde o material disponível 
até à redação. Em segundo lugar, funcionam como linhas-
guia para a apresentação do material, sugerindo o que 
deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve 
ser prioritário na preparação das notícias a apresentar ao 
público. Os valores-notícia são, portanto, regras práticas 
que abrangem um corpus de conhecimentos profissionais 
que, implicitamente, e, muitas vezes, explicitamente, 
explicam e guiam os procedimentos operativos redatoriais. 
(WOLF, 1985, p. 196)

Stephens (1988 apud TRAQUINA, 2008) destaca que al-
guns valores-notícias tiveram poucas variações ao longo dos 
anos, destacando-se “qualidades duradouras” como o insólito, 
o extraordinário, o atual, a proeminência, a ilegalidade e as 
mortes. Traquina (2008) ressalta três momentos históricos para 
comprovar essa tese: as primeiras décadas do século XVII, os 
anos 1830 e 1840 e os anos 1970. Em relação ao primeiro pe-
ríodo, ainda na época das folhas volantes, as principais notícias 
destacavam assassinatos, celebridades, milagres, abominações, 
catástrofes e acontecimentos bizarros.

Por sua vez, os jornais do século XIX, época marcada 
pelo aparecimento dos penny press31, trouxeram notícias sobre 

31 Os penny press surgem na década de 1830 do século XIX, nos Estados Unidos, 
com notícias e linguagens destinadas a satisfazer os gostos e a capacidade 
de compreensão das camadas menos instruídas da sociedade (TRAQUINA, 
2008).
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histórias de crimes, escândalos, tragédias e assuntos divertidos, 
utilizando uma linguagem mais acessível às camadas menos 
instruídas. De acordo com Alsina (2009), o acontecimento 
passa a ser o principal elemento do mercado, ainda que os co-
mentários (característicos da imprensa que antecedeu os prenny 
press) também tivessem destaques. “O importante é vender 
mais jornais. Estamos na época do nascimento do jornalismo 
sensacionalista” (ALSINA, 2009, p. 124). 

Por fim, Traquina (2008) apresenta o estudo de Herbert 
Gans sobre telejornais (ABC, NBC e CBS) e revistas de infor-
mação no século XX (Newsweek e Time) que aponta as notícias 
sobre notoriedade, crimes, escândalos, protestos e insólito 
com destaque durante esse período. Foi também no mesmo 
período que se desenvolveu a ideia da responsabilidade social 
dos jornalistas, com obrigações com a sociedade, nos países 
democráticos. Portanto, os veículos de comunicação passam 
a ser livres, mas devem atuar balizados por códigos éticos e 
deontológicos (ALSINA, 2009).

Apesar da quantidade de autores que abordam os valores-
-notícias (ALSINA, 2009; TRAQUINA, 2008; WOLF, 1985), 
destacaremos a sistematização apresentada por Traquina (2008), 
que divide os valores-notícias entre critérios de seleção e cri-
térios de construção. Vale ressaltar que Traquina (2008) inclui 
os critérios contextuais e substantivos como uma subdivisão 
dos valores-notícia de seleção.
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Tabela 1 – Valores-notícia substantivos segundo Traquina (2008)

Autor Valores-notícia

Nelson Traquina (2008)

Valores-notícia de Seleção:
a) critérios substantivos: morte, notoriedade, 
proximidade, relevância, novidade, tempo, no-
tabilidade, inesperado, conflito ou controvérsia, 
infração e escândalo.

Fonte: Traquina (2008) 

Para este artigo, focaremos nos critérios de seleção subs-
tantivos apresentados acima por entender que eles abordam a 
importância e o interesse dos fatos para a transformação em 
produto jornalístico. Portanto, são os que definem quais acon-
tecimentos serão noticiados e quais serão esquecidos devido ao 
seu valor como notícia. Vale destacar que um fato, geralmente, 
tem mais chances de ser noticiado quando cumpre várias das 
regras de seleção desses critérios de noticiabilidade, alcançando 
o merecimento de ser noticiado (Alsina, 2009).

Preconceito nas quatro linhas

O artigo Preconceito nas quatro linhas: critérios de noticiabilidade 
e homofobia nas notícias esportivas, apresentado no XI Seminário 
de Mídia e Cidadania (Semic) de 2017, demonstrou que 69% 
das notícias publicadas entre janeiro de 2014 e julho de 2017 
destacavam os aspectos homofóbicos de torcidas, atletas e 
instituições e apenas 10 (26%) notícias evidenciavam o apoio 
e o incentivo das autoridades esportivas, atletas e torcedores 
em relação à homossexualidade no futebol. Dessa quantidade, 
oito publicações foram provenientes de outros países, como 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 91
Estados Unidos, Espanha, Noruega, Alemanha e Inglaterra 
(LEMES, TEMER, 2017).

Um dos critérios de noticiabilidade mais explorados pelas 
notícias foram “conflitos e controvérsias”, que apareceram em 
21 das 38 notícias avaliadas. O valor-notícia estava diretamente 
relacionado à violência física e simbólica. Portanto, mais da 
metade das publicações desse período relatavam agressões 
físicas ou verbais que destacavam a rejeição aos homossexuais 
nos estádios.

As publicações apresentaram um cenário com predomínio 
de preconceitos e rejeição aos homossexuais. Exemplo dessa 
realidade foram as manifestações contra a torcida Banda Alma 
Celeste, do Paysandu Sport Club, que decidiu não entoar cân-
ticos homofóbicos e levou uma bandeira LGBT ao estádio 
Mangueirão, em Belém. Na partida seguinte, um grupo de 
torcedores que não aceitaram o posicionamento da torcida 
organizada, iniciou um tumulto no estádio da Curuzu, também 
na capital paraense, contra os membros da Banda Alma Celeste.

Já os meios de comunicação, ainda que de forma tímida, 
buscou fomentar um debate sobre o tema na sociedade, demons-
trando as principais formas de intolerância nas arquibancadas e 
os impactos sobre os direitos e as reivindicações da comunidade 
LGBT. Os veículos de comunicação, além de atuarem como 
espaços de debate, também podem se constituir em um canal 
de denúncias sobre os ataques contra homossexuais no futebol.
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Caminhos da homofobia: valores-notícia 
sobre a homossexualidade no futebol

Além de usar o artigo de Lemes e Temer (2017) como 
referência para este artigo, foram levantados alguns dados 
sobre o Globoesporte.com, o portal mais acessado do segmento 
com mais de 27,1 milhões de visitantes únicos e 673,7 milhões 
de páginas vistas por mês. Desses visitantes, a maioria (64%) é 
proveniente das classes sociais A e B, 35% possuem entre 25 
e 34 anos e o público é composto por 67% de homens32. O 
site, pertencente ao Grupo Globo, foi lançado em 23 de abril 
de 2005 e conta com os direitos de transmissão das principais 
competições esportivas mundiais, como a Liga dos Campeões 
da UEFA e a Copa do Mundo.

O objetivo deste artigo consiste em identificar os critérios 
de noticiabilidade mais utilizados pelo Globoesporte.com na sele-
ção de notícias relacionadas à homossexualidade no futebol. 
Além disso, pretende-se identificar como o preconceito e o 
apoio aos homossexuais são abordados nas publicações. Como 
continuação de análises iniciadas ainda no ano de 2014, ano 
de realização da Copa do Mundo no Brasil, o estudo ainda 
contemplou outras competições de grande destaque no cenário 
esportivo, como as Olimpíadas de 2016 e a Copa América de 
2019, ambas realizadas no País. Ainda se destaca a Copa do 
Mundo de 2018, competição que envolveu controvérsias sobre 
a recepção de homossexuais na Rússia, país que não admite 
manifestações homoafetivas públicas, além das tradicionais 

32 Dados disponíveis em: < http://anuncie.globo.com/redeglobo/sites/
esportes/globoesporte/home.html>. Acesso em: 17 jul. 2017.
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competições realizadas anualmente, como a Copa Libertadores 
da América, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Para alcançar esse objetivo, utilizou-se o método de aná-
lise de conteúdo estruturado em cinco etapas: preparação das 
informações para análise (seleção e recorte das notícias); trans-
formação do conteúdo em unidades de análise; classificação 
das unidades em categorias (nesta etapa é importante salientar 
que a categorização foi dividida em três etapas: identificação 
dos valores-notícia baseados na tabela 1, abordagem das pu-
blicações em relação à homossexualidade – preconceituosas, 
incentivadoras ou preconceituosas/incentivadoras – e a regio-
nalização da origem dos acontecimentos. Todas essas categorias 
foram determinadas antes do início das interpretações, durante 
o processo de leitura flutuante na preparação dos dados, não 
emergindo durante a análise); descrição e interpretação dos 
dados (MORAES, 1999).

Foram consideradas as notícias publicadas entre janeiro de 
2014 (ano da realização da última Copa do Mundo) e junho de 
2017. Para a seleção das notícias no universo de publicações do 
Globoesporte.com, utilizou-se o campo de busca do portal por meio 
da pesquisa dos termos “homossexual”, “homossexualidade”, 
“LGBT” e “gay”. Do total de notícias disponibilizadas pelo 
buscador, ocorreu a seleção dos textos relacionados ao futebol 
e que pertencessem ao conteúdo jornalístico do Globoesporte.
com, alcançando 38 notícias.
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Os valores-notícia sobre a homossexualidade no futebol

O primeiro passo da análise foi identificar se as notícias 
abordavam o preconceito ou o apoio e incentivo aos homosse-
xuais. Diferente dos resultados da primeira pesquisa de Lemes e 
Temer (2017), 33 das 42 notícias (79%) apresentavam aspectos 
positivos sobre a defesa aos direitos dos homossexuais. Isso 
demonstra uma mudança de abordagem do Globoesporte.com em 
relação ao tema, que passou a destacar as iniciativas dos homos-
sexuais contra o preconceito no futebol ao invés de destacar as 
manifestações homofóbicas no futebol. Neste caso, situações 
preconceituosas apareceram em apenas 9 notícias (21%).

Gráfico 1 – Abordagem do Globoesporte.com em relação à homossexualidade

Negativo
21%

Positivo
79%

Fonte: pesquisa do próprio autor (2019)

Um exemplo dessa mudança é a notícia Cangayceiros: no Ceará, 
time de futebol reúne gays e luta por visibilidade LGBT33, que mostra 

33 Disponível em: < https://globoesporte.globo.com/ce/noticia/cangaycei-
ros-no-ceara-time-de-futebol-reune-gays-e-luta-por-visibilidade-lgbt.ghtml>. 
Acesso em 29 out. 2019.
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a luta de um time de homossexuais no Nordeste que se dedica 
a combater a homofobia na região. Porém, notícias de ataques 
homofóbicos de atores do futebol também foram abordadas. 
É o caso da notícia Em vídeo do Corinthians, Emerson Sheik diz: 
“Chorar é coisa de bambi”34, onde o ex-atacante do time paulista 
usa um termo pejorativo para se referir ao clube adversário. 
O atleta, em 2013, foi alvo de ataques homofóbicos, mesmo 
afirmando ser heterossexual, ao postar em uma rede social 
uma foto de um selinho com o seu amigo, o chef  de cozinha 
Isaac Azar. O episódio, inclusive, resultou na condenação da 
torcida organizada Camisa 12, que chegou a levar ao centro 
de treinamento do Corinthians alguns cartazes com os dizeres 
“Viado não”, “Vai beijar a PQP” e “Aqui é lugar de homem”35.

Outra mudança significativa em relação à pesquisa anterior 
foi o destaque que o portal deu para as notícias brasileiras. Se 
entre 2014 e 2017 apenas metade das notícias abordavam a te-
mática no País, esse número aumentou significativamente entre 
2017 e 2019, presente em 67% das publicações do Globoesporte.
com, ou seja, 28 notícias.

34 Disponível em: < https://globoesporte.globo.com/futebol/times/corin-
thians/noticia/em-video-do-corinthians-emerson-sheik-diz-chorar-e-coi-
sa-de-bambi.ghtml>. Acesso em 29 out. 2019.

35 Disponível em: <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noti-
cias/2016/08/23/organizada-do-corinthians-e-condenada-por-homofo-
bia-contra-emerson-sheik.htm>. Acesso em: 29 out. 2019.
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Gráfico 2 – Locais de ocorrência das notícias
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Fonte: pesquisa do próprio autor (2019)

Além do Brasil, França e Estados Unidos foram os dois 
países mais lembrados pelo portal, com quatro e três notícias 
abordadas, respectivamente. País sede da Copa do Mundo de 
2018, a Rússia também foi abordada pelo portal, principalmente 
para citar os casos de homofobia no País, como apresenta a 
notícia Famoso hooligan russo pede que gays se comportem na Copa: “Não 
é algo normal”, onde um torcedor famoso por causar problemas 
por sua agressividade foi entrevistado e deu sua opinião sobre 
a proibição do governo russo em relação às demonstrações 
homoafetivas no país-sede do campeonato mundial.

Em relação aos critérios de noticiabilidade, poucas mudanças 
foram identificadas em relação ao artigo de Lemes e Temer (2017). 
Os valores-notícias comuns também ao jornalismo tradicional, 
como tempo, relevância, notoriedade e proximidade foram des-
taque durante a análise. O primeiro valor-notícia apareceu em 33 
publicações e foi o critério mais abordado pelo Globoesporte.com. 
As publicações buscavam fatos atuais ou buscam ganchos em 
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datas comemorativas para abordar o debate da homossexualidade 
no futebol, como aconteceu na notícia Clubes brasileiros entram em 
campanha de combate à LGBTfobia, onde os clubes aproveitaram o 
Dia Internacional contra a LGBTfobia, 17 de maio, para promo-
ver uma série de ações de conscientização sobre o preconceito 
contra a comunidade LGBT no futebol.

Gráfico 3 – Valores-notícia abordados pelas notícias do Globoesporte.com
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Já o valor-notícia relevância foi o segundo mais explorado 
com 30 aparições. Com esse critério, o portal destacou questões 
que deveriam ser tratadas pelos atores do futebol brasileiro, 
como exemplificado na notícia Brasil é o sexto em ranking de pa-
íses mais multados pela Fifa por homofobia36. A publicação destaca 

36 Disponível em: < https://globoesporte.globo.com/futebol/times/palmeiras/
noticia/torcedor-do-palmeiras-reclama-de-homofobia-nos-estadios-e-e-o-
fendido-em-redes-sociais.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2019.
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que o Brasil está entre os mais punidos por manifestações 
homofóbicas, liderando com outros países latinos, como Chile, 
Argentina, México, Honduras e Peru.

O critério notoriedade também foi um dos valores-notícia 
mais abordados pelo Globoesporte.com. Nesse sentido, foram uti-
lizados celebridades e famosos do contexto futebolístico para 
expressar opiniões sobre a questão da homofobia nos estádios. 
Um deles foi o meia-atacante campeão mundial de 2018 pela 
França, Antoine Griezmann. Na notícia Griezmann é capa de revista 
gay na França e diz: “Homofobia não é uma opinião, é um crime”37, o 
atleta expõe sua opinião e defende os homossexuais no futebol.

Já o valor-notícia proximidade também teve espaço em 28 
ocasiões e destacavam justamente o contexto geográfico das 
notícias, contemplando todas as notícias brasileiras por ser 
sede da organização. Exemplo dessa categoria foi a publicação 
Primeiro time de futebol LGBTQ da PB combate o preconceito: “Temos 
os mesmos direitos”38.

Presente em 17 notícias, o critério conflito e controvérsia 
também foi muito explorado pelo veículo de comunicação. Um 
exemplo que se tornou notório durante a pesquisa foram as 
manifestações da atleta norte-americana Megan Rapinoe dire-
cionadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 
A controvérsia entre os dois começou quando a jogadora, 

37 Disponível em: < https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-inter-
nacional/noticia/griezmann-e-capa-de-revista-gay-na-franca-e-diz-homo-
fobia-nao-e-uma-opiniao-e-um-crime.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2019.

38 Disponível em: < https://globoesporte.globo.com/pb/noticia/primeiro-
-time-de-futebol-lgbtq-da-pb-combate-o-preconceito-temos-os-mesmos-
-direitos.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2019.
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enquanto disputava a Copa do Mundo de 2019, na França, afir-
mou que não iria à Casa Branca, residência oficial do presidente 
norte-americano, se o selecionado nacional fosse campeão por 
conta de manifestações machistas e homofóbicas de Trump, o 
que resultou em críticas do governante.

As discussões resultaram em manifestações de apoio de 
jogadores da seleção dos Estados Unidos à Rapinoe, como na 
notícia Krieger apoia discurso contra Trump: “Eu me recuso a respeitar 
quem não merece respeito”39. O selecionado norte-americano sa-
grou-se campeão mundial, as atletas não visitaram a Casa Branca 
e Rapinoe foi eleita a melhor jogadora de futebol de 2019 pela 
Federação Internacional de Futebol e Associados (FIFA).

O critério de noticiabilidade novidade apareceu em apenas 
11 publicações. Isso porque as manifestações homofóbicas são 
vistas como algo comum no futebol e as novidades ficaram por 
conta, por exemplo, de homossexuais que resolveram ir às redes 
sociais reclamar e criticar das atitudes dos torcedores durante 
as partidas. Foi o caso do torcedor palmeirense William de 
Lucca, que se sentiu ofendido com as manifestações agressivas 
da própria torcida direcionadas aos são-paulinos durante um 
clássico entre as duas equipes, como destaca a notícia Torcedor do 
Palmeiras reclama de homofobia nos estádios e é ofendido em redes sociais40.

39 Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mun-
do-feminina/noticia/krieger-apoia-discurso-contra-trump-me-recuso-a-res-
peitar-quem-nao-merece-respeito.ghtml>. Acesso em 30 out. 2019.

40 Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/futebol/times/palmeiras/
noticia/torcedor-do-palmeiras-reclama-de-homofobia-nos-estadios-e-e-o-
fendido-em-redes-sociais.ghtml>. Acesso em 30 out. 2019.
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Essa mesma publicação também se encaixa no valor-notí-
cia inesperado, já que as críticas de um torcedor homossexual 
contra as manifestações agressivas da própria torcida, de ma-
neira espontânea, era algo pouco esperado no atual contexto 
esportivo. Esse critério foi encontrado em outras oito publi-
cações analisadas.

Outros dois valores-notícias encontrados nas análises foram 
a notabilidade e a infração. Este foi identificado em notícias que 
abordavam as punições às entidades de futebol cujas torcidas 
demonstravam qualquer tipo de manifestação homofóbica nos 
estádios, como exemplificada na publicação Brasil é o sexto em 
ranking de países mais multados pela Fifa por homofobia41. Nela, o Brasil 
aparece como um dos países, a maioria de latino-americanos, 
que foram mais multados pela entidade máxima de futebol por 
atos ofensivos contra a comunidade LGBT. Já o valor-notícia 
notabilidade, como a própria notícia Do protesto pelo silêncio até 
a voz potente: Rapinoe, a capitã que não baixa a guarda para Trump42, 
demonstra a atitude da atleta americana afrontando um presi-
dente pela causa LGBT e o direito das mulheres.

41 Disponível em: <https://sportv.globo.com/site/programas/redacao-sportv/
noticia/brasil-e-o-sexto-em-ranking-de-paises-mais-mais-multados-pela-fi-
fa-por-homofobia.ghtml>. Acesso em 30 out 2019.

42 Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mun-
do-feminina/noticia/do-protesto-pelo-silencio-ate-a-voz-potente-rapinoe-
-a-capita-que-nao-baixa-guarda-para-trump.ghtml>. Acesso em 30 out 2019.
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Conclusão

Esta análise, em comparação com o artigo de Lemes e Temer 
(2017), destaca que a abordagem sobre o tema mudou, deixando 
de focar nas manifestações homofóbicas, principalmente de tor-
cedores, para focar nas ações de torcedores, atletas e entidades 
esportivas contra a homofobia no futebol. Mais do que isso, 
houve também mais espaço para que atletas profissionais e ama-
dores apresentassem opiniões e denúncias contra manifestações 
agressivas contra membros da comunidade LGBT.

Se nas matérias compreendidas entre 2014 e 2017 houve 
destaque para as manifestações homofóbicas, como notícias 
sobre a confusão provocada por parte de torcedores do Paysandu 
contra uma torcida organizada que resolveu banir cânticos 
homofóbicos de seu repertório, neste novo período de análise 
viu-se ganhar destaque para personagens notórios do mundo 
do futebol, como os campeões mundiais Megan Rapinoe e 
Antoine Griezmann, que resolveram falar abertamente contra 
as manifestações agressivas.

Porém, personagens desconhecidos do cenário esportivo 
também tiveram mais destaque. Foram os casos do palmeirense 
William de Lucca, que resolveu se manifestar contra os cânticos 
homofóbicos da torcida do Palmeiras, e de inúmeras equipes 
amadoras formadas por homossexuais, como o Barbies FC, de 
Goiânia, e o Cangayceiros, do Ceará.

Apesar desses avanços, os estádios continuam sendo um 
ambiente quase inacessíveis para os homossexuais devido às 
manifestações homofóbicas e a masculinidade agressiva de suas 
manifestações. Isso se evidencia na quantidade de punições que 
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o Brasil, por exemplo, recebeu da FIFA pelos cânticos agres-
sivos contra a comunidade LGBT. Ao todo, foram seis multas 
contra a confederação de futebol do País, ficando atrás apenas 
de outros três países latino-americanos: Chile (10), México (9) 
e Argentina (6). Ainda que os países da América liderem essa 
lista, isso não quer dizer que o preconceito não exista em países 
de outros continentes. Na Europa, por exemplo, a Grécia já foi 
punida por manifestações homofóbicas e, na França, um jogo 
entre Nice e Lyon foi paralisado por conta de faixas ofensivas 
aos homossexuais.

Diante desse cenário, o Globoesporte.com demonstrou dar o 
primeiro passo para fomentar o debate sobre as consequências 
da homofobia no futebol. Além disso, também permitiu que 
atletas homossexuais expressassem suas opiniões e colocassem 
a pauta contra o preconceito em discussão, servindo como um 
espaço de denúncias e reivindicações de direitos da comuni-
dade LGBT.
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História de resistência e de 
luta da pessoa negra
Claudomilson Fernandes Braga43

 Aryclennys Silva Sousa44

Introdução

O objetivo de estudo do presente artigo é proporcionar 
uma revisão bibliográfica sobre a historicidade, problemas, 
conquistas, lutas e desafios da pessoa negra no Brasil. A expec-
tativa é buscar ampliar uma reflexão e o debate sobre uma fatia 
de seres humanos da sociedade, que mesmo após a escravidão, 
indica continuar sofrendo as consequências de seu passado.

Parte-se da descrição e relato do longo período de regime 
escravo, adotado ainda quando o Brasil era colônia de Portugal. 
O regime evidencia uma invisibilidade e a subalternidade de 

43 Claudomilson Fernandes Braga é Professor do programa de Pós-Graduação 
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Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: mil-
sonprof@gmail.com

44 Aryclennys Silva Sousa é Mestre em Comunicação, Mídia e Cidadania pela 
Universidade Federal de Goiás – UFG - Brasil. Graduado em Jornalismo pela 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: aryclennys@gmail.com
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um grupo de seres humanos que ainda não conseguiu alcançar 
o reconhecimento pleno de seus direitos. 

Entretanto, foi todo o cenário de exclusão e marginalização 
que terminou por proporcionar o surgimento de um movimento 
social de resistência, que teve início ainda no período escravo 
e continua presente até os dias atuais. 

Além disso, o artigo colaborou para questionar a responsabi-
lidade da pessoa branca em relação ao período da escravidão até 
o presente momento. E mais, também é lançado um olhar sobre 
o racismo histórico e cruel direcionado à pessoa negra no Brasil. 

A Historicidade da Pessoa Negra no Brasil 

A pessoa negra aparece em solo brasileiro assim que co-
meçou a exploração da nova terra “descoberta” em 1500 pelos 
portugueses. Já por volta de 1530, de acordo com Nascimento 
(1978), os africanos eram trazidos sob correntes e imedia-
tamente, em 1535 o comércio escravo para o Brasil estava 
regularmente constituído e organizado, perdurando por mais 
de três séculos. O negro foi trazido para preencher o papel de 
força de trabalho compulsório numa estrutura de sociedade que 
se organizava em função disso, explica Pinsky (1998 – 1939). 

Esse cenário foi estimulado também por conta dos índios 
terem deixado de ser escravizados. Havia uma escassez da 
população indígena, as tribos eram arredias, existia a proteção 
religiosa e ainda por fatores comerciais que terminaram cha-
mando a atenção da nobreza.

Durante todo o período escravocrata, as pessoas negras 
eram obrigadas a exercer as atividades cotidianas mais pesadas 
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e ocupavam o status social mais baixo da sociedade, sobrevi-
vendo em condições de vida precárias. Eram ridicularizados 
por seus aspectos físicos ou seus costumes, verdadeiros animais 
ou objetos, de sangue impuro, proibidos de exercer cargos 
públicos, militares e até religiosos, resume Carneiro (1994). 
Assim, a população negra estava inserida em uma sociedade 
com características estamentais e patriarcais de produção rural, 
permanecendo marginalizados e esquecidos, relegados às pro-
fissões e atividades consideradas degradantes para os brancos, 
que estavam reservadas as atividades intelectuais, os serviços 
religiosos e os cargos de poder. 

A resistência para abolir o regime escravista do Brasil se 
deveu por conta de diversos fatores e estão relacionados ao 
ritmo próprio de cada colônia, além de razões econômicas, 
sociais, políticas e ideológicas. No caso da colônia brasileira, 
segundo Da Costa (1998), o próspero momento econômico em 
que vivia o café, no início do século XIX, aumentou a busca 
por novas áreas de terras que culminou com o aumento da 
demanda de mão de obra escrava. Neste período, nem mesmo 
com restrições internacionais que começaram a serem feitas 
para a extinção do regime escravista foram suficientes, pelo 
contrário, aumentou ainda mais o tráfico de seres humanos.

As pressões internacionais para abolir o sistema escravo do 
país começam verdadeiramente apenas a partir de 1822, quando 
o Brasil consegue a independência de Portugal. “A Inglaterra con-
dicionou o reconhecimento da Independência do país à cessação 
do tráfico. A 23 de novembro de 1826, foi concluído um tratado 
entre a Inglaterra e o Império, pelo qual este se comprometeu 
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a restringir o tráfico e a suprimi-lo em março de 1830. Em 7 de 
novembro de 1831, foi ele interdito, impondo-se aos traficantes 
severas penalidades, ao mesmo tempo em que se consideravam 
libertos os negros que, a partir de então, entrassem no país” 
(DA COSTA, 1998, p.21). Mesmo assim, não era o suficiente. 
A senzala continuou sendo entupida por africanos. Os portos 
e navios ficaram ainda mais lotados por pessoas negras que ao 
chegar ao Brasil possuíam seus valores, identidade e corpos 
manchados, por exemplo, pelo preconceito. Então, o comércio 
escravo brasileiro passou a ser reorganizado, mas numa base 
ilegal e altamente lucrativa, resume Bethell (2002). Ou seja, a 
importação de escravos é livre, embora legalmente proibida. A 
pessoa negra era forçada a entrar de forma clandestina e havia 
um mercado que lucrava em falsificar até documentos. Além 
do mais, Da Costa (1998) atribui a restrição de abolir o regime 
escravo devido a Revolução Industrial e ao aparecimento de 
novas formas de capitalismo na Inglaterra e Europa ocidental, 
que traziam alterações das formas de produção e a necessidade 
de ampliação dos mercados dos consumidores. 

Ou seja, o interesse em abolir o sistema escravista não 
surge sobre reconhecimento das mazelas realizadas com o povo 
africano. A nova ordem econômica é o principal fator que levou 
a Inglaterra, na época principal líder do tráfico de humanos, a 
desenvolver políticas de combate à escravidão. Em resumo, os 
ingleses acreditavam que o escravizado liberto poderia aumen-
tar o seu mercado consumidor. Além disso, também existia a 
necessidade de mão de obra das colônias inglesas que ficavam 
na África, visando à produção de matéria prima indispensável 
no processo industrial.
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Foram assinados diversos tratados e acordos para abolir o 

comércio escravo entre a Inglaterra e o Brasil, mas nenhum deles 
foi respeitado. De acordo com Bethel (2002), apenas em 1845, o 
governo britânico aprovou a “Lei Bill Aberdeen” que determinava 
o aprisionamento de navios que estavam realizando transporte 
com negros, pela marinha de guerra inglesa e julgamento por 
um tribunal da Inglaterra. Nessa época, houve a destruição de 
navios, até mesmo em território brasileiro, como forma de pressão 
para que o governo brasileiro expedisse uma lei eficaz contra o 
regime escravista, recorda Conrad (1975). A destruição da frota 
de navios do Brasil tornou a relação entre os dois países, por 
certo tempo conflitantes, provocando uma série de atitudes das 
duas partes. Mesmo assim, “os ingleses continuavam a afundar 
os navios negreiros. Os africanos que deviam ir para as senzalas, 
submergiram juntos e eram comidos pelos tubarões. Às vezes, 
“humanitariamente”, os britânicos chegavam a salvar os negros 
e os levavam para as Antilhas, onde os escravizaram ou contra-
bandeavam” (CHIAVENATO, 1939-1999, p. 92).

Naquela ocasião, pressionado e com a soberania amea-
çada, o governo brasileiro, finalmente, decidiu aprovar a Lei 
Eusébio de Queirós, que recebeu complemento em 1854 com 
a Lei Nabuco de Araújo. As duas Leis tiveram a autoridade de 
apressar o fim do tráfico, segundo Chiavenato (1939-1999). 
Por sinal, além de determinar a extinção do tráfico de escra-
vizados para o Brasil, ainda garantiram severas punições para 
os infratores. Mas as duas leis apenas conseguiram desabilitar 
o tráfico momentaneamente, uma vez que na mesma época, o 
Brasil estava no auge da produção e cultivo de café na região 
do Vale do Paraíba e no centro e oeste de São Paulo, destaca 
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Da Costa (1998). Como solução, os fazendeiros procuraram 
pessoas negras, principalmente, na região Norte e Nordeste, 
provocando aumento no comércio interno. À vista desse ce-
nário, o valor monetário de um escravo aumentou por conta 
da diminuição da oferta.

Onze anos depois do fim do tráfico no mercado externo, o 
Império brasileiro se envolve em um conflito com o Paraguai, 
entre os anos de 1864 e 1870. A guerra se deu, basicamente, por 
conta de conflito de terras. Chiavenato (1939-1999) explica que 
naquele momento, o Brasil enfrentava um “problema racial”, 
os negros eram maioria absoluta da população e ganharam 
“peso social”, incentivando as manifestações libertárias, na 
qual chicotadas já não surtem mais efeitos. Como solução, o 
Brasil decide enviar as pessoas negras para a guerra e assim 
compor o exército, incentivando os fazendeiros para que os 
enviassem para a luta, fazendo com que milhares de seres 
humanos morressem em campo. Após o conflito, as pessoas 
negras sobreviventes restaram à alforria. 

Por consequência, o Império brasileiro foi o grande vence-
dor da guerra e contou com a aliança da Argentina e Uruguai, 
deixando o Paraguai em crise até os dias atuais. Já o Brasil 
também saiu esgotado do conflito bélico, acelerando a desagre-
gação política que se canalizou na abolição no seu próprio fim, 
contribuindo para a queda da monarquia, explica Chiavenato 
(1939-1999). O conflito aumentou ainda mais a pressão política 
interna e até internacional, uma vez que naquela época, o país 
era o único que adotava o sistema escravista. Com tanta pressão, 
os primeiros sintomas de que a escravidão estaria chegando ao 
fim se deu com a criação da Lei do Ventre Livre, promulga-
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da apenas em 1871, que considerava livre todos os filhos de 
mulheres escravas nascidos, e ainda a Lei dos Sexagenários, 
decretado em 1885, que previa a liberdade para os escraviza-
dos que tivessem mais de 60 anos. Segundo Ciconello (2008), 
o Brasil foi o principal destinatário do comércio internacional 
de escravos africanos e foi o último país das Américas a abolir 
o regime escravocrata.

É importante destacar que a resistência em não aceitar a 
abolição foi até o último dia. A classe política e fazendeiros ainda 
estavam resistentes à extinção do regime escravo. De acordo 
com Da Costa (1988), foi necessário que a Princesa Isabel, 
então Regente, realizasse um pronunciamento na Câmara dos 
Deputados em 3 de maio de 1888, para que dez dias depois, 
em 13 de maio de 1888, a Princesa assinasse a lei que extinguiu 
a escravidão de todo país. A “nova” lei, em resumo, selava um 
fato já consumado. Mesmo após a abolição do regime escravista, 
a população negra continuou a ser excluída do desempenho 
econômico, político e cultural da sociedade brasileira. O estado 
começou a promover uma deliberada política de exclusão, 
marginalização e estigmatização, ao incentivo a imigração 
de pessoas de origem europeia, com a justificativa a suposta 
ideologia de superioridade da “raça” branca, incentivada pelo 
racismo científico da época. Assim, a imigração europeia serviria 
para promover o ideal branco e proporcionar condições férteis 
ao desenvolvimento social e econômico do país, enquanto 
legitimava a ideia de inferioridade da população negra e desen-
volvia, na esfera do simbólico, significados pejorativos sobre 
ser negro (ALENCAR et al., 2010).
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Com tudo isso, as políticas adotadas pelo Estado termina-
ram contribuindo para a exclusão dos ex-escravos no mercado 
de trabalho, retirado por conta dos imigrantes europeus que 
chegaram ao Brasil, após a abolição da escravidão em 1888. 
Agora, grande parte da população trabalhadora negra “ficou 
relegada a setores de subsistência da economia e de atividade 
preconizadas e mal remuneradas. Essa é a origem da exclusão 
e da informalidade” (CICONELLO, 2008, p.8). Logo, restaram 
à pessoa negra a repressão e o controle, operacionalizados 
pelos aparatos de força e até segurança policial. Colocando a 
culpa da existência do preconceito racial como sendo apenas 
da população negra. “É o próprio negro que faz o racismo” 
diz o senso comum (SILVA, 2007, p. 98). Deste modo, com 
este comportamento, o branco reconhece que é detentor de 
privilégio maior que o negro e não admite conceder esta van-
tagem. Outro fator marcante em toda história da pessoa negra 
é a sua invisibilidade. A presença do negro é renegada desde 
quando chegou ao Brasil. A sua invisibilidade começa ainda no 
regime escravista e mesmo após esse período continuou sendo 
excluído e marginalizado. Assim sendo, essa invisibilidade é 
capaz de determinar todas as condições de vida oferecidas, 
sobretudo, pelo governo, uma vez que possuem acesso a um 
serviço de má qualidade.

Invisibilidade, Subalternidade e Cidadania da Pessoa Negra 

O passado como escravizado da pessoa negra, como se 
pode observar, ainda tem forte influência em todos os espaços e 
instâncias da sua vida social. Neste sentido, é notório a presença 
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de um poder, que segundo Bourdieu (1989), está presente em 
todas as instâncias da vida, contribuindo para organizar a socie-
dade. No caso da pessoa negra, parece não ser diferente. Esse 
sistema de opressão é mais hostil com esta fatia da sociedade, 
sendo capaz de marcar e naturalizar, concedendo, inclusive, o 
status de cidadania e subalternidade, sobretudo, por conta da 
invisibilidade da população negra.

Neste sentido, Spivak (2010), que faz parte do Grupo de 
Estudos Subalternos, considera que as minorias populacionais 
são consideradas cidadãos subalternos. Nesse aspecto, a po-
pulação negra está incluída na subalternidade. Vale destacar, 
que a condição de subalterno não está ligado a qualquer po-
pulação marginalizada ao fato de ter voz ou não, mas de poder 
produzir seu próprio discurso, a partir de suas palavras e da 
sua perspectiva. E a pessoa negra não tem essa oportunidade. 
A sua história, vivência, cultura e identidade, encontradas nos 
registros, como livros didáticos, ainda são contadas através da 
visão dominante colonialista pertencente ao branco. 

Em vista desse cenário de exclusão e marginalização da 
população subalterna, Spivak (2010) é contundente em afirmar 
que intelectuais pós-coloniais não devem falar pelo outro, esse 
comportamento apenas continua fortalecendo as estruturas de 
opressão que existem em sociedades como o Brasil, deixando 
o cidadão subalterno, mais uma vez, sem voz e sem oportu-
nidade de construir suas próprias narrativas. Os intelectuais, 
jornalistas e pesquisadores precisam parar de emudecer a po-
pulação subalterna. Essa perspectiva de Spivak de dar voz à 
população subalterna é um processo importante, necessário 
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para garantir a pluralidade de falas, de fenotípicas e etnias que 
compõem o Brasil. Uma maneira de diminuir a desigualdade 
e ainda garantir a multiplicidade de identidades que existem e 
são descaracterizadas todos os dias. Especificamente, no caso 
da população negra, esta é a possibilidade de corrigir as atro-
cidades vivenciadas por este cidadão.

É através do conceito de subalternidade de Spivak (2010) 
que se desvela a ideia de silenciamento, manifestado no que se 
refere ao fato da existência de um emudecimento discursivo de 
um grupo, no caso a população negra. Em tal relacionamento, 
surge a presença da Hipótese da Espiral do Silêncio.

A Teoria da Espiral do Silêncio, proposta pela cientista 
alemã, Elisabeth Noelle-Neumann, tem o objetivo de explicar 
a questão das minorias silenciosas nas sociedades democráticas, 
esclarece Temer e Nery (2015). Para Neumann (1995) existe 
uma tendência do grupo sem expressão social não acompa-
nhar a opinião da maioria. Assim, basicamente, observou a 
existência de uma opinião, ou ponto de vista, dominante capaz 
de emudecer algumas pessoas que compõem a sociedade. Isso 
ocorre por conta das pessoas e/ou grupos terem medo do 
isolamento, falta de confiança e até baixa autoestima, explica 
Neumann (1995). Desse modo, é explicado em algumas situa-
ções, o silenciamento e até o comportamento do negro quando 
são levantadas questões pela mídia, por exemplo.

Assim sendo, vê-se a necessidade de intelectuais, comunica-
dores e jornalistas darem voz a população subalterna. Afinal, “os 
meios de comunicação atuam na construção da realidade social 
e ao silenciar algo, tornam a realidade construída incompleta e 
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não representativa” (MENDONÇA e BRAGA, 2015, p.4). Ou 
seja, além de emudecer, a espiral do silêncio também pode pro-
duzir uma falsa representação social, baseada na desconstrução 
de uma identidade, história, valores, vivências e até culturais 
de um grupo. Ademais, ao dar voz à população subalterna, 
no caso da pessoa negra, apresentaria a chance de operar uma 
resistência mais eficaz contra o discurso hegemônico adotado 
pelo branco que oprime, marginaliza e segrega.

Outro conceito que é apontado, através da noção de su-
balternidade, está relacionado ao status de cidadania. Neste 
sentido, o modelo de cidadania de Marshall, um dos primeiros 
teóricos a desenvolver o conceito de cidadania, ainda adapta-se 
na estrutura social na qual estamos inseridos. Marshall (1967) 
explica que “a cidadania é um status concedido àqueles que são 
membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que 
possuem status são iguais com respeito aos direitos e obrigações 
pertinentes ao status” (MARSHALL, 1967, p.76). Para ser um 
indivíduo com o status da cidadania reconhecida, é necessário 
ter merecimento, ser aceito e concebido pela sociedade. Exercer 
a cidadania plena significa ter direitos civis, políticos e sociais, 
completa Pinsky (2008). Seguindo essa lógica interpretativa, é 
observável que o negro ainda não obteve esse merecimento. 
Em síntese, não possui seus direitos civis, políticos e sociais 
reconhecidos. A pessoa negra é subalternizada, invisível para 
os ‘cidadãos’ que compõem a sociedade, sendo emudecida e 
proibida de construir suas próprias narrativas.

Já para Cirino e Tuzzo (2016), o cidadão pleno, completo, 
é aquele que tem acesso aos direitos, cumpre os deveres, têm 
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poder de consumo e um desempenho plausível no meio social. 
Esse conceito, leva em consideração o fato de a sociedade 
atual ser marcada pela busca incessante do consumo. A partir 
dessa compreensão, é demonstrado que o status de cidadania é 
concebido através da lógica capitalista. É considerado cidadão 
aquele que possui maior poder econômico. Desta forma, a pes-
soa negra também não possui a sua cidadania plena atribuída, 
já que ainda existe uma parte considerável da população negra 
que está vivendo na pobreza e com difícil acesso as condições 
de vida básicas como saúde, segurança e educação.

Logo, considerando todo o contexto de concessão do 
status cidadania no Brasil, Jessé de Souza (2003), em seu livro 
A construção social da subcidadania, destaca que o indivíduo que 
não possui o reconhecimento social e político passa a compor 
o grupo dos subcidadãos, ou seja, o grupo dos não-pertences, 
anulados, reconhecidos da “ralé”. Então, a pessoa negra é re-
conhecida nesta categoria, excluído, marginalizado do espaço 
da cidade, condicionado em favelas e periferias, invisível e su-
balternizado, sem o direito de usar a própria voz para construir 
suas próprias narrativas.

O Movimento Social da Pessoa Negra 

É em um ambiente de dominação que a população negra 
brasileira resiste à invisibilidade, emudecimento, de subcidada-
nia, opressão, desvalorização e marginalização. No geral, são 
esses os motivos que levam a pessoa negra a formar grupos, 
um modo de resistência para superar todas as atrocidades 
provocadas pelo branco. 
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Logo, por conta do protagonismo do negro, resistindo ao 

sistema de dominação, começa a influenciar até na esfera político. 
Esse feito se deve aos acontecimentos sociais históricos, como 
as fugas das fazendas, que resultaram, por exemplo, na criação 
da Lei do Ventre Livre de 1871 e ainda a Lei dos Sexagenários, 
decretado em 1885, que, no geral, pressionaram a abolição da 
escravidão, durante o Segundo Reinado (1840-1889). A resis-
tência, presença e articulação da pessoa negra provocaram até 
o surgimento do chamado movimento humanistas e político 
abolicionista, que pretendia proibir o mercado de escravos de 
existir, resume Nabuco (2003).

Até os dias atuais se vê o protagonismo e a resistência da 
pessoa negra em todas as instâncias do mundo social. Uma 
conquista que ainda gera muita discussão são as ações afirma-
tivas. No geral, elas procuram estender aos segmentos mais 
pobres direitos que são garantidos aos mais ricos. Um exem-
plo de ações afirmativas são as cotas raciais (Lei nº 12.711, 
aprovada em 2012) em universidades públicas, que garantem 
vagas no ensino superior à população negra, e mesmo assim, 
ainda é motivo de discussão e desaprovação de alguns setores 
da sociedade e até no campo educacional. 

É neste cenário de resistência histórica da população negra, 
que a articulação e a formação dos movimentos sociais negros 
no Brasil se inserem e se estabelecem. Segundo Viana (2016), 
os movimentos sociais são mobilizações, ações coletivas ou 
compartilhadas, de determinados grupos sociais derivados de 
certas situações sociais que geram insatisfação social, sendo de 
pertencimento e determinados objetivos.
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Nota-se, então, a presença de vários conceitos, constitutivos 
de um movimento social, tais como grupos sociais, sujeito e/ou 
ator social, poder e identidade coletiva, pertencimento, objetivos, 
mobilização, dentre outras. Esse conceito também traz a noção 
de resistência - aspecto importante neste estudo - representado 
aqui, pelos movimentos sociais. Os grupos sociais não geram 
automaticamente movimentos sociais, é necessário que haja 
uma situação, acontecimento ou evento no espaço da vida social 
específico que seja capaz de gerar insatisfação social, criando 
senso de pertencimento, objetivos e mobilização, explica Viana 
(2016). No caso, a marginalização, exclusão, o emudecimento, a 
subalternidade e o status de subcidadania concedido à população 
negra, podem ser exemplos de elementos característicos que 
levaram a formar o movimento social da pessoa negra.

De acordo com Viana (2016), os movimentos sociais são 
produtos da sociedade capitalista, sendo a sociedade moderna a 
responsável por criar os grupos sociais ou situações que geram 
insatisfação. No caso do movimento social da pessoa negra 
não foi diferente. A nova ordem econômica ditava mudanças e 
uma das principais seria a abolição da escravidão. Para entender 
melhor as especificidades do movimento social da pessoa negra, 
Viana (2016) explica que os movimentos sociais raciais são, 
essencialmente, fundados através da exploração ou no racismo. 
Essa característica torna um grupo de pessoas diferente dos que 
já existem nas sociedades, sendo essa especificidade principal 
componente que é altamente capaz de motivar o grupo para 
alcançar diferentes objetivos, sensos de pertencimento e até 
de mobilização.
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Este processo de resistência remonta o período pós-pro-

clamação da República. Domingues (2007) explica que pro-
clamação a República no Brasil, em 1889, deixa a população 
negra sem nenhum tipo de assistência. Em contrapartida, nesse 
período surgem as primeiras associações, clubes, grupos e grê-
mios, que, de acordo com Domingues (2007), possuíam um 
cunho assistencialista, recreativo, cultural, conseguindo reunir 
um número pequeno de pessoas, tendo como base classes 
trabalhadoras como: prontuários, ferroviários e ensacadores. 
É a partir desse momento que se constata o início de uma 
transformação de um movimento social em uma organização 
burocrática, deixando de ser movimento social, por conta do 
capitalista, descreve Viana (2016).

Atentos a essa tendência de transformação dos movi-
mentos sociais em organizações burocráticas, um grupo de 
pesquisadores nos Estados Unidos, que desenvolveram, entre 
os anos de 1960 e 1970, a Teoria da Mobilização de Recursos (TMR) 
que “aplicou a sociologia das organizações ao seu objeto, de-
finindo os movimentos sociais por analogia com uma firma” 
(ALONSO, 2009, p.52). Em resumo, a principal contribuição 
dessa teoria, mesmo sendo criticada, é a demonstração de que 
as organizações burocráticas (formais e informais) influenciam 
o conjunto do movimento social, enfatiza Alonso (2009). 

Com origem e contexto dos anos de 1960, a Teoria dos 
Novos Movimentos Sociais (TNMS), os movimentos sociais 
passam a disputar projetos culturais no interior de um espaço 
social independente do Estado e do Mercado, resume Brandão 
(2011). Sendo uma das hipóteses sociológicas que apresenta 
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maior arcabouço teórico para explicar o movimento social de 
resistência da pessoa e população negra.

Neste sentido, Touraine entende que a sociedade está diante 
de uma condição pós-industrial, que prefere chamar de socie-
dade programada, definida como “aquela em que a produção 
e a difusão maciça dos bens culturais ocupam o lugar central 
que foi a dos bens materiais na sociedade industrial”, explica 
Touraine (2009). Em resumo, é uma sociedade que produz bens 
simbólicos capazes de gerar valores e até criar representações, 
esclarece Touraine (1984). Touraine se utiliza do termo socie-
dade programada por acreditar que o poder de gestão social, 
que consiste em prever e modificar opiniões, atitudes e compor-
tamentos, em modelar a personalidade e a cultura. Ou seja, as 
indústrias culturais substituem as formas tradicionais por novos 
mecanismos. Sendo assim, a cultura é capaz de atingir aspectos 
da vida social. “A nova importância das indústrias culturais subs-
titui as formas tradicionais por novos mecanismos de governo 
dos homens” (TOURAINE, 2009, p.259). Essa mudança das 
formas tradicionais, da sociedade industrial para a pós-industrial, 
provoca transformações e até geram novos conflitos no espaço 
da vida social. Ou seja, as demandas em que o movimento social 
da pessoa negra se apoia são para propor reações à padronização 
de comportamentos que consideram sofrer no espaço da vida 
social, contra um sistema de opressão que, por exemplo, chega 
exclui e marginaliza de certas perspectivas. 

Essa formação parte de início da consciência dos sujeitos, 
que se dá, de acordo com Touraine (2011), através da ação 
libertadora de recorrer ao eu sujeito, ao eu ator, ao eu subjeti-
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vo. Isso significa dizer que o ator e/ou sujeitos retomam a sua 
consciência a partir da perspectiva sujeito e seus direitos e não 
indivíduo e as necessidades diante da organização social. Ou 
seja, a pessoa negra, como ator e/ou sujeito social, desenvolve a 
consciência de que é detentor de direitos e não de necessidades. 
Esse processo de desenvolvimento da consciência é denominado 
de subjetivação, ela ocorre quando os dominados encontram 
naquilo que os segrega a sua própria essência, sua identidade, 
que é sua, que é vivida, e que deve, portanto, ser respeitada e, 
se for caso, reivindicada como direito, elucida Touraine (2005). 
Um elemento fundamental da subjetivação é o que denomina 
de conflito social, que diz respeito ao enfrentamento que ocorre 
entre grupos pela apropriação dos resultados do crescimento, 
sublinha Touraine (2011). Então, se subentende que o negro 
precisou formar-se a partir do desejo de escapar das regras 
e papéis sociais impostos pela sociedade programada. Neste 
sentido, o negro é um ator social que possui o papel funda-
mental para a concepção desse movimento social de resistência, 
demonstrando, por exemplo, que as relações de conflitos, até 
dentro do grupo, são marcantes e preponderantes para alterar 
a cidadania concedida ao grupo de seres humanos. 

Também autor da Teoria dos Novos Movimentos Sociais, 
Melucci (1996) já coopera com uma visão de uma sociedade 
complexa que, em síntese, é baseada na informação como 
principal recurso. Entretanto, essas conclusões são, até certo 
ponto, imprecisas para o teórico. Melucci (2001) afirma que 
as definições como: capitalismo maduro, pós-industriais, pós-
-materiais são complexas e, com isso, não conseguem captar 
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as transformações que estão ocorrendo ao alterar o sistema 
social no qual estamos inseridos. É a partir dessa imprecisão, 
que Melucci justifica, designa e denomina o atual momento 
como uma sociedade complexa. 

Contudo, Melucci (1996), em resumo, explica que a ca-
racterística que diferencia a sociedade atual está fundamen-
tada por condensar a informação como principal recurso das 
experiências humanas e também por conta do fenômeno que 
denomina como planetarização. Esse termo é utilizado para 
chamar atenção para o fato de que o sistema conseguiu alcançar 
seus limites e a fronteira além do espaço e tempo: o planeta, 
explica Melucci (1996). Isso significa dizer que a supervalori-
zação da informação na sociedade atual, ultrapassou os limites 
territoriais e locais de um movimento social. Assim sendo, a 
sua existência, qualquer ação, atividade e cobrança levantada 
pelo movimento social de resistência da pessoa e população 
negra, por exemplo, atingem proporções além de seus limites, 
alcançando níveis globais, atingindo maior número de pessoas.

É neste ínterim, que é possível contemplar o poder que 
a recurso informação possui nos dias atuais, sobretudo, nos 
movimentos sociais. Melucci (1996, 2001) explica que o poder 
se situa nas linguagens e códigos que organizam o fluxo de 
informações, que produzem sentidos e dispõe orientações para 
a ação individual, com objetivo de modelar identidades. Os de-
tentores de poder, da informação, organizam a sociedade, sob 
a posse dos aparatos racionais - instrumentais que promovem 
a gestão do equilíbrio das tensões, destaca Melucci (2001).

À vista disso, Melucci (1996) alerta que a informação 
também é caracterizada como sendo um recurso frágil, em 
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síntese, por ser de difícil controle e não há a garantia de que 
se tenha para sempre. Para o autor, esse recurso também pode 
servir como elemento de contestação, na qual ele chama esse 
fenômeno de individuação. De acordo com Melucci (1996), 
a individuação é caracterizada na capacidade de se perceber 
como indivíduo potencialmente disponível para a sociedade, 
permitindo-lhe perceber a si mesmo como seres distintos e 
assim construir uma identidade autônoma. Ou seja, é quando 
o indivíduo percebe a si mesmo como um ator autônomo, 
ciente do seu lugar que ocupa na sociedade, assemelhando ao 
conceito de subjetivação de Touraine (2005). No caso da po-
pulação negra, esse conceito é visível logo nos últimos anos de 
escravidão no país, momento em que a pessoa negra consegue 
alcançar a consciência de que é um ator social, responsável por 
todas as riquezas de um país, pois ajudou a construir com o 
seu suor, merecendo ter seus direitos reconhecidos. É a partir 
dessa conscientização, chamada de individuação por Melucci, 
que surgem novos conflitos. Na prática, um exemplo disso, 
são as ações afirmativas de cotas raciais na universidade, que 
até hoje geram divergências entre alguns setores da sociedade. 
Essas iniciativas, através das denominadas ações afirmativas, 
ainda não são aceitas por parte de alguns setores da sociedade, 
tornando a relação, no geral, entre pessoas negras e brancas 
permeadas de tensões, sobretudo, por conflito.

Neste sentido, Melucci (1996) destaca que, na sociedade 
industrial, o conflito passa a permear o campo cultural, en-
volvendo os padrões culturais individuais em embates. Dessa 
forma, surgem questões relacionadas com o nascimento, com a 
morte, com a saúde, com a doença, que colocam, em primeiro 
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plano, a relação com a natureza, à identidade sexual e afetiva, 
do agir individual, acrescenta Melucci (2001). Desse modo, a 
sociedade contemporânea complexa, de Melucci (2001), os mo-
vimentos sociais tornam-se redes de circuitos de solidariedade 
e sua organização é semelhante aos partidos políticos. 

Manuel Castells também traz um estudo que conversa 
com os conceitos de Melucci e Touraine aqui apresentados. 
Vale ressaltar que a compreensão de Castells não se pode ainda 
estar inserida na perspectiva da Teoria dos Novos Movimentos 
Sociais. Isso se deve ao fato de que os conceitos trabalhados 
pelo autor ainda são considerados recentes.  Mesmo assim, o 
estudo de Castells é pertinente para entender os movimentos 
sociais sobre o ponto de vista da internet e, por consequência, 
das mídias sociais.

Cabe dizer de início que a visão de Castells está desenhada 
através da concepção denominada, por ele, de sociedade em 
rede. Castells (2005) define a sociedade em rede como sendo 
uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias 
de comunicação e informação e em rede digitais de computa-
dores que geram e distribuem informações. Para o autor, esta 
é a sociedade atual que se baseia, sobretudo, na tecnologia e 
conexão através de redes digitais. Nessa perspectiva é crucial a 
presença dos movimentos sociais nas redes digitais de compu-
tadores, uma vez que a conexão digital distribui informações 
entre os atores/sujeitos sociais que pertencem ao grupo, como 
também ao público que não faz parte do seguimento.

Castells (2005) esclarece que a sociedade em rede é uma 
comunidade hipersocializada e que vive interligada a tecnologias 
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de realidade virtual com a virtualidade real. Esse comportamento, 
segundo o autor, termina causando mudanças na área de comu-
nicação e instituições. Em síntese, de acordo com Castells (2005), 
essas mudanças são por conta dos media tornarem-se globais e 
locais, uma vez que a comunicação está cada vez mais digitalizada 
e interativa, incentivando a expansão de redes horizontais auto 
comandadas. As redes horizontais é uma comunicação de massa 
difundida pela internet, chegando a todas as partes do planeta, 
explica Castells (2005). Essa rede é iniciada por indivíduos que 
compõem o grupo e que terminam sem uma mediação, princi-
palmente, por não ser identificado os líderes. Ou seja, Castells 
insere os movimentos sociais em uma rede digital, situando o 
grupo numa comunicação mediada pela tecnologia. Entretanto, 
não é porque os movimentos sociais em rede estão inseridos na 
internet, que não existem as relações de poder, pelo contrário, 
Castells (2013) explica que o poder, nessa sociedade em rede, é 
multidimensional e se organiza em torno de todas as redes pro-
gramadas. É nessa lógica que surgem os movimentos sociais, que 
segundo Castells (2013), se desenvolve nas redes com o único 
objetivo de programá-las. Isso significa que os movimentos so-
ciais são contestadores e exercem um contrapoder. Essa visão é 
justificada, porque Castells (2013) considera que os movimentos 
sociais são produtores de novos valores e objetivos dos quais as 
instituições da sociedade se transformaram.

Ao retomar a ideia de cultura, constata-se que as visões 
de Touraine, Melucci e Castells sobre os movimentos sociais 
são correspondentes. Na prática, as hipóteses são confirmadas 
quando Domingues (2008) descreve que no início do ano de 
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2000 surge, no Brasil, a absorção do movimento cultural inova-
dor, no movimento negro, a música hip-hop. Seus adeptos são 
jovens afrodescendentes que procuram resgatar a autoestima do 
negro através de suas músicas. Neste sentido, são constatadas 
que a ideia de sociedade pós-industrial, de Touraine, sociedade 
complexa, de Melucci, e, por fim, sociedade em rede, de Castells, 
é marcante no movimento social do negro.

Seguindo essa análise interpretativa, é possível dizer que o 
movimento social da pessoa negra é caracterizado como uma 
possibilidade de resistência contra todo o sistema de domi-
nação, emudecimento, invisibilidade, o status de subcidadania, 
discriminação, estigmatização, opressão e violência em todos os 
campos da vida em sociedade da pessoa negra. Além do mais, 
é aceitável afirmar também que o movimento social, formado 
pela população negra, oportuna resistir a todo o discurso he-
gemônico colocado, sobretudo, na mídia.

Considerações Finais

É necessário compreender a vital importância em dar 
voz ao negro para construir suas próprias narrativas. O seu 
emudecimento legitima o discurso hegemônico, que descreve 
a população negra sobre o prisma do branco europeu. Por 
fim, constrói representações distantes da realidade, revelando 
todo o discurso de ódio, que remonta do período escravocrata, 
proporcionando violência contra o corpo, a história, vivências, 
identidade e cultura de um grupo de seres humanos.

Toda essa violência desvela a presença de um poder, capaz 
de marginalizar, oprimir, excluir, de conceder o status de subci-
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dadania e subalternidade da pessoa negra. A sua invisibilidade 
e emudecimento são fenômenos que transparecem todo o 
sistema de ódio e preconceito do branco contra o negro. Ao 
mesmo tempo, são essas contradições que unem esta popula-
ção, desenvolvendo-se em grupos, como forma de resistência a 
todas as atrocidades sofridas que reverberam até os dias atuais.

A presença do movimento social da pessoa negra está 
viva desde a época do período escravocrata, trespassando pelo 
período de abolição e ainda o nascer de um novo sistema eco-
nômico, demonstrando todo o protagonismo e resistência da 
pessoa negra para o reconhecimento de seus direitos e fácil 
acesso as condições básicas de vida.
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Feminismo e em(poder)amento 
feminino na publicidade: representação 
e visibilidade na campanha “É PRA 
MIM!”, de quem disse, Berenice.
Francielle Miranda45

Wilson Filho46

Introdução

O anúncio publicitário emoldura um amplo conjunto de 
relações sociais, ele destaca pessoas, tipos físicos, formas de 
interação social, de maneira que a publicidade se comporta 
como uma representação dos “ideais de convivência e sociabi-
lidade de uma sociedade”, a que Rocha (2006, p.18) se refere. 
O exercício de analisar a publicidade permite perceber que ela 
carrega uma ampla gama de significações, pois através de suas 
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reconstruções do real idealizado, são percebidas temáticas do 
cotidiano que regem uma cultura. Desta maneira, para que seja 
eficaz, a publicidade caminhará no sentido de refletir as atitudes, 
esperanças e sonhos dos consumidores alvo, penetrando na 
sua forma de pensar e ideologia a fim de gerar uma ponte de 
significação e diálogo entre anunciante e consumidor. 

Rocha (2006, p.13) sugere pensar a publicidade em dois 
planos: (1) enquanto sistema de significação, “que permite 
descortinar um panorama do estilo de vida da sociedade con-
temporânea” e (2) como conjunto de valores que perpassa 
realidades locais, definindo práticas e fazendo com que indiví-
duos convivam com experiências diferenciadas de consumo”.

A investigação da narrativa publicitária, a partir da pers-
pectiva das representações sociais ali contidas, nos consente 
percebê-la como um sistema simbólico da contemporaneidade. 
Comporta-se como narrativa capaz de revelar os valores que 
indicam práticas sociais, os significados que o indivíduo atribui 
a sua existência pelas vias do consumo e orientam as formas 
como este interage com pessoas, ideias e objetos.

Este exercício permite aprender a ter visão crítica da cultura 
pós-moderna da imagem, exige que se saiba ler de modo crítico 
essas imagens e desvendar as relações entre elas, os textos, as 
tendências sociais e os produtos da cultura comercial. Kellner 
(2001) destaca que este tipo de leitura da propaganda não só 
ajuda a resistir à manipulação, mas também mostra que uma coisa 
tão aparentemente inócua quanto a propaganda, pode revelar 
mudanças significativas nos modelos e nos modos de identidade.
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Representações Sociais e a Mulher

No vasto universo de anúncios e representações temos 
a representação da mulher, que por sua vez reforçam alguns 
papéis que já são usualmente esperados pelo senso comum 
acerca do gênero, ou seja, são consensuais entre as pessoas e 
seus grupos cotidianamente. Em um estudo Goffman (1977) 
destaca que as imagens da mulher se enquadram em categorias 
como submissa, escondida, criança, brinquedo, engraçada, dócil 
e feliz, além disso a maioria dos anúncios coloca abertamente a 
divisão hierárquica e tradicional entre os sexos, aonde a mulher 
aparece frequentemente como subalterna.

É claro que a mulher, como de resto as demais represen-
tações presentes nos anúncios, tem por definição o dever 
de viabilizar a venda de produtos e serviços. Para tanto, 
é preciso que o mundo dentro dos anúncios mantenha 
diálogo intenso e constante com a sociedade, fazendo uma 
edição muito particular das experiências sociais disponíveis. 
(ROCHA, 2006, p. 39)

Essa ideologia contida em anúncios e em suas narrativas 
constitutivas representam grande parte do pensamento comum 
e patriarcal existente, mesmo se tratando de tempos contem-
porâneos onde se há uma zona de quebra de pré-conceitos, 
conceitos e um possível empoderamento feminino, lembrando 
que ainda é perceptível o uso da mulher de forma incoerente 
na publicidade, pois a incoerência dos anúncios é o reflexo da 
sociedade, que a faz como suporte para sustentação dessas 
ideologias machistas presentes nos anúncios, representando-a 
de forma a “coisifica-la”. 
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Como reforça Grillo (2006, p. 99):

Se é a circunstância que nos habitua a usar determinados 
significados, significa que é a ideologia de uma sociedade 
que nos habituou a ver a figura feminina como objeto. E 
com base no conhecimento e expectativas do público as 
mensagens publicitárias são feitas de forma a conotação 
e denotação que este público espera de tal imagem. 

Muitos esforços têm sido empreendidos para romper para-
digmas a respeito da imagem da mulher na publicidade, mas o 
discurso feminista ainda ocupa poucas proporções na sociedade 
e por consequência, nos anúncios. 

A ideologia da propaganda é nefasta porque reforça as 
tendências que procuram tornar estática a sociedade – não 
no sentido de evitar o desenvolvimento de novos produtos 
e a criação de novas oportunidades de lazer, mas no de 
retardar ou impedir a revisão dos princípios básicos da 
ordem social, quer no nível macro (‘democracia’), quer 
no nível micro (papel dos sexos) (VESTERGAARD; 
SCHRØDER, 2004, p. 227).

As construções ideológicas existentes durante muito tempo 
dentro da propaganda, ilustradas com as representações sociais, 
têm contribuído para a manutenção do pensamento patriarcal, 
mesmo com avanço da mulher no mercado de trabalho e na 
sociedade. 

Pequenas mudanças nas representações femininas em anún-
cios são observadas, aonde a mulher assume novas posições 
e ganha espaço, fruto da problematização e crítica que a luta 
feminina por igualdade de gênero promoveu.
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Mesmo com tantos avanços, ainda se encontra represen-

tada na publicidade a mulher enquanto pessoa subalterna, que 
realiza as tarefas domésticas, sendo nominada como ‘mãe’ e 
‘dona de casa’, mas logo depois aparece como objeto sexual 
desejado pelo masculino e também modelo de padrão de beleza 
para o feminino, com corpos exuberantes, impecáveis. Imagens 
criadas e ideologizadas a partir da sociedade e ilustradas pelas 
campanhas publicitárias. Veríssimo (2005), aborda sobre o papel 
da mulher na publicidade: 

Ao longo da história da publicidade a mulher tem sido 
associada aos mais diversos produtos, mesmo que estes 
não lhes sejam destinado, como é o caso dos produtos 
para homens. Nestas situações, a mulher acaba por ser ela 
própria um produto, um objeto, já que emerge nas mais 
diversas poses, funcionando como um elemento altamente 
persuasivo (VERÍSSIMO, 2005, p. 7).

O mercado continua fortemente oferecendo uma ampla 
diversidade de produtos tendo a mulher como plano de fundo, 
o que serve como parâmetro para identificar as ideologias e 
reflexos de uma sociedade baseada no patriarcalismo, onde o 
homem exerce posição de superioridade, enquanto a mulher 
aparece muitas vezes na condição de subalterna.

Feminismo e em(poder)amento feminino

O feminismo é o movimento que luta contra todas as for-
mas de opressão sobre as mulheres e pela igualdade de direitos 
entre homens e mulheres. Também é um movimento filosófico 
que aborda aspectos da política, economia, família, educação e 
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sociedade em geral. Em uma visão abrangente, pode-se dizer 
que o feminismo objetiva uma sociedade sem hierarquia de 
gênero: o gênero não sendo utilizado para conceder privilégios 
ou legitimar opressão.

Falar da mulher, em termos de aspiração e projeto, rebeldia 
e constante busca de transformação, falar de tudo o que 
envolva a condição feminina, não é só uma vontade de 
ver essa mulher reabilitada nos planos econômico, social e 
cultural. É mais do que isso. É assumir a postura incômoda 
de se indignar com o fenômeno histórico em que metade 
da humanidade se viu milenarmente excluída nas diferentes 
sociedades no decorrer dos tempos (TELES, 1999, p. 9).

Academicamente, Pinto (2003) relata a existência de três 
grandes momentos (ou ondas) do feminismo, caracterizadas 
por lutas, discussões, conquistas e pesquisas predominantes 
em cada período.

Os primeiros passos surgem depois da Revolução Francesa 
conforme Cancian (2016), onde as mulheres exigiam direitos 
que antes eram restritos somente aos homens, mas o feminismo 
como movimento organizado, conforme Alves e Alves (2013), 
teve seu início nos Estados Unidos em meados da década de 
1960 e logo após expandiu para vários outros países. A princi-
pal pauta desta primeira onda é a reinvindicação de direito ao 
voto e vida pública.

A segunda onda teve início nos anos 1970 momento de crise 
da democracia e liberdade de expressão em diversos países. No 
Brasil, além de lutar pela valorização do trabalho da mulher, o 
direito ao prazer, contra a violência sexual e a ditadura militar 
(PINTO, 2003).
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A terceira onda, a partir da década de 1990, começa a 

discutir os paradigmas estabelecidos nos períodos anteriores 
e se apresentou como meio para corrigir as falhas e as lacunas 
deixadas pela fase do movimento que veio antes. De acordo 
com Bonnici (2007, p.53), esta tem início ante a necessidade de 
renovação do movimento, apresentando uma pauta mais ampla, 
que engloba questões como “a teoria queer, a conscientização 
da negra, o pós-colonialismo, a teoria crítica, o transnaciona-
lismo”. É o feminismo da diferença.

Um dos sintomas do feminismo de terceira onda é o cres-
cente questionamento de como a luta por igualdade de gênero 
pode operar de maneira efetiva na mudança da realidade.

Em referência à grande visibilidade das demandas da mulher 
na sociedade, potencializadas pela internet, frequentemente 
ouve-se falar em um ‘novo feminismo’ ou um ‘feminismo 
pós-internet’.

(...) teóricos chamam essa nova leva de feministas conec-
tadas de “quarta onda”, uma onda marcada pela populari-
zação e democratização do feminismo na rede ou através 
dela. As bandeiras são diversas, como vimos, e temas das 
outras ondas são revisitados – aliás, sua principal caracte-
rística não é a temática abordada, mas a massificação do 
feminismo (CAZARRÉ, 2016).

Ao final da década de 1990, a popularização dos micro-
-computadores e o crescente acesso à internet criam condições 
favoráveis para o surgimento do ciberfeminismo. Ferreira (2015, 
p.3) define o ciberfeminismo como “um conjunto de estraté-
gias estético-políticas-comunicacionais orientadas à cultura 
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eletrônica, sobretudo a internet e a tecnologia digital”. Lemos 
(2009) observa que há uma pluralidade de pautas e de discussões 
oportunizadas pelos diversos movimentos sociais que passam 
a se reunir sob o rótulo de ‘feministas’ na esfera digital, com 
características reticulares (em rede).

Rocha (2017, p.65) destaca que o ciberfeminismo “com-
preende-se tanto pela inserção/participação de ativistas do 
movimento social feminista, quanto por pessoas que não detém 
conhecimento prévio do tema”, atraem jovens ou desconhe-
cedores da causa, dirimem dúvidas, esclarecem temas e criam 
palavras de ordem.

Cresce o número de internautas do sexo feminino, que 
navegam no ambiente virtual e passam a ser leitoras de sites, 
blogs de cunho ativista e posteriormente, redes sociais como 
Facebook, Twitter e Instagram com a mesma temática. Estes 
espaços ganham representatividade e relevância social ao opor-
tunizarem às mulheres, ativistas e leitoras, estabelecerem-se 
como agentes de mudança da própria existência, construindo 
sua esfera de ação, segundo os próprios princípios. E é neste 
contexto, que a palavra “empoderamento” passa a ser utilizada 
de maneira crescente.

Nos últimos anos, notadamente a partir de 2013, confor-
me atesta o Google Trends (NEXO, 2017) a busca na internet e 
utilização do termo “empoderamento” aumenta de maneira 
expressiva. Esta parece ser a “palavra da vez”, tornando-se 
comum tanto no discurso acadêmico, quanto de órgãos gover-
namentais, não-governamentais e na publicidade, para referir-se 
ao movimento feminista, às questões de gênero e desenvolvi-
mento feminino.
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Rai (2002, p.134) coloca que no âmbito do movimento 

feminista, têm-se usado o termo empoderamento em prefe-
rência a poder por muitas razões, destacando-se, dentre elas: 
a) o maior foco nos oprimidos, ao invés de nos opressores; b) 
a ênfase em “poder para” ao invés de começar com “poder 
sobre”; e, portanto, sua insistência no “poder como algo que 
capacita, como competência no lugar de dominação”.

Empoderamento, enquanto categoria, perpassa noções de 
democracia, direitos humanos e participação, mas não se 
limita a estas. É mais do que trabalhar em nível conceitual, 
envolve o agir, implicando processos de reflexão sobre 
a ação, visando a uma tomada de consciência a respeito 
de fatores de diferentes ordens – econômica política e 
cultural – que conformam a realidade, incidindo sobre o 
sujeito. Neste sentido, um processo de empoderamento 
eficaz necessita envolver tanto dimensões individuais 
quanto coletivas. (BARQUERO, 2012, p. 184).

Nesta perspectiva, empoderar envolve tomada de consciência, 
percepção por parte das mulheres de que existe uma ideologia 
que legitima a dominação masculina e perpetua a opressão. “O 
processo de empoderamento, portanto, tem que ser desencadeado 
por fatores ou forças induzidas externamente. As mulheres têm 
que ser convencidas, ou se convencer do seu direito à igualdade, 
dignidade e justiça”. (SARDENBERG, 2009, p. 8)

Um destaque relevante do tipo de ação que tem sido em-
pregada neste sentido foi a divulgação em 2010 por parte da 
ONU (Organização das Nações Unidas) os “Princípios de 
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Empoderamento das Mulheres”47. As diretrizes tratam de con-
siderações direcionadas à comunidade empresarial para a prática 
da equidade de gênero e empoderamento das mulheres em seus 
negócios assim associando valores e práticas para o seu exercício. 

Este tipo de discussão tem ganhado visibilidade, norteado 
ações que questionam abusos, violências e ações opressoras 
direcionadas às mulheres. Nos últimos anos adquire contornos 
“pop” ao serem incorporados também por celebridades da 
música e cinema norte-americanos em seus discursos e práticas, 
tais como o show da artista Beyoncé no prêmio VMA (Video 
Music Awards)48 em 2014, onde na abertura a artista aparece do 
lado da palavra feminist projetado ao fundo do palco. 

Outro exemplo é o da atriz Viola Davis que na 67ª edi-
ção do Emmy Primetime Awards (2015), se tornou a primeira 
mulher negra a ganhar um Emmy na categoria dramática por 
sua atuação na série ‘How to Get Away With Murder’49. Em seu 
discurso aborda questões sobre preconceito e subalternidade 
da mulher negra em Hollywood. Em 2016 é a vez da cantora 
Lady Gaga na 88˚ edição do prêmio Oscar, onde a cantora em 
sua música Til It Happens To You (Até que isso aconteça com você) 
trouxe questões de violência e abuso sexual contra a mulher.

47 ONU. Princípios de Empoderamento da Mulher. Disponível em: http://www.
onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mu-
lheres/ Acesso em: 27 de Out. de 2016.

48 FORUM. “Beyoncé Brilha no VMA e exalta feminismo”. Revista Fórum: São 
Paulo, 2014. http://www.revistaforum.com.br/2014/08/25/beyonce-bri-
lha-vma-e-exalta-feminismo/ Acesso em: 22 de Out. de 2016.

49 Série Americana que ao traduzir significa (Como se safar de um assassinato).



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 143
Tais ações ganharam exposição midiática instantânea, to-

maram a internet e as redes sociais, tornando-se pauta das 
discussões, culminando num momento que em 2016 foi de-
nominado “Primavera das Mulheres” por diversos veículos 
noticiosos brasileiros, em especial as revistas Época50, Carta 
Capital51 e os jornais Huffpost52 e El País53.

Análise do filme publicitário da campanha “É pra mim!”

A fim de observar como a publicidade incorpora o discurso 
social vigente, no que tange à pauta feminista e o conceito de 
empoderamento feminino, foi selecionado o vídeo da campanha 
“É PRA MIM!” divulgado pela companhia de cosméticos “quem 
disse, berenice?” [sic], veiculado no segundo semestre de 2015. O 
filme aborda em síntese a libertação da mulher dos estereótipos 
e proibições impostas cotidianamente, como o uso de minissaia, 
batom vermelho, cabelo curto entre outras questões. 

Para exame do filme, foi utilizada a metodologia de análise 
fílmica proposta por Aumont e Marie (2004). A análise fílmi-

50 EPOCA. “Primavera das Mulheres”. In: Revista Época, 2015. Disponível 
em:  http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/11/primavera-das-mu-
lheres.html . Acesso em: 10/09/2017.

51 JEAN WILLYS. “A primavera é das mulheres”. In: Revista Carta Capital, 
2015. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-pri-
mavera-e-das-mulheres-8802.html . Acesso em: 10/09/2017.

52 HUFFPOST. “Primavera das mulheres”. In: Huffpost Brasil, 2015.  Disponível 
em: http://www.huffpostbrasil.com/news/primavera-das-mulheres/ . 
Acesso em: 10/09/2017.

53 ELPAIS. “Primavera das mulheres”. In: El Pais, 2015. Disponível em: ht-
tps://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.
html . Acesso em: 10/09/2017.

http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/11/primavera-das-mulheres.html
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/11/primavera-das-mulheres.html
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-primavera-e-das-mulheres-8802.html
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-primavera-e-das-mulheres-8802.html
http://www.huffpostbrasil.com/news/primavera-das-mulheres/
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/opinion/1447369533_406426.html
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ca é feita com a decomposição do filme e em seguida retirar 
fragmentos importantes do mesmo para a análise, deste modo 
associa-se estabelecendo relações dos fragmentos selecionados. 

A fim de realizar a decomposição e relacionar elementos 
isolados e interpretá-los, são necessários alguns instrumentos 
da análise, conforme classificados por Amount e Marie (2004), 
como Descritivos, Citacionais e Documentais, os quais são 
detalhados abaixo:

a) Instrumentos Descritivos: Decomposição plano a 
plano, Segmentação, Descrição de imagens no filme, 
Quadros, Gráficos e esquemas,

b) Instrumentos Citacionais: Excerto do filme, Fotograma.
c) Instrumentos Documentais: Elementos anteriores à 

difusão do filme e elementos posteriores à difusão.

O filme “É PRA MIM!” tem duração de 1 minuto e 6 
segundos. Começa abordando o tema, com a projeção da frase 
“a vida das mulheres tem ‘não’ demais” em uma parede. A 
projeção na parede com o tema da campanha está em Plano 
Geral com Zoom In dando ênfase ao assunto que será abordado, 
juntamente com uma trilha sonora, com ruídos de bateria, 
teclado e trompetes. As cores em dégradé chamam atenção do 
espectador para o assunto.
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Figura 1: A vida das mulheres tem não demais

Fonte: NÃO É PRA MIM, 2015 

Em continuação o vídeo traz uma mulher negra de cabe-
lo afro e junto dela há a projeção na parede da frase “batom 
vermelho não é pra mim”. Em plano americano a mulher re-
presentada vai até a frase e risca o “não” da sentença, fazendo 
com que a leitura passe a ser “batom vermelho é pra mim”.

Na obra “Beleza do Século”, Faux (2000) evidencia que é 
só no início do século XX que o pensamento moderno acerca 
do uso de maquiagem começa a se delinear. Destaca-se aqui o 
uso que as sufragistas faziam do batom vermelho forte como 
símbolo da emancipação feminina, chocando conservadores do 
sexo masculino. A conotação negativa que as autoridades repres-
soras masculinas deram ao batom durante boa parte da história 
fez com que esse item de maquiagem fosse o símbolo adequado 
da campanha a favor igualdade de gênero e liberação feminina.

Neste contexto sócio-histórico possibilitar a uma mulher 
negra, periférica e, portanto, subalterna em nossa sociedade, 
afirmar-se empoderada e decidir usar o referido cosmético traz 
significados profundos, característicos da pauta feminista da 
terceira onda, do feminismo da diversidade.
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Figura 2: Mulher risca o não da frase

Fonte: NÃO É PRA MIM, 2015

Na próxima sequência, vê-se uma mulher branca de cabelo 
curto. A mesma posicionada em Primeiro Plano (PP), ela vai 
até a projeção da parede onde está a frase “cabelo curtinho não 
é pra mim” e assim risca a palavra não, que fica modificada 
“cabelo curto é pra mim”.

Figura 3: Cabelo curtinho não é pra mim

Fonte:  NÃO É PRA MIM, 2015

Os cabelos longos, atributo historicamente ligado à figura 
feminina, atributo de sedução, quando questionado põe em 
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destaque mais uma faceta da luta feminista, o questionamento 
do que é ser mulher e os estereótipos da beleza feminina para 
agradar ao olhar masculino e não para satisfação pessoal.

Na próxima sequência, outra mulher de cabelos brancos e 
marcas de expressão em volta dos olhos e rosto, ganha a cena. 
O olhar da senhora parece em plano detalhe, com câmera fixa.

Figura 4: Mulher com linhas de expressão e cabelos brancos

 Fonte:  NÃO É PRA MIM, 2015

Na mesma sequência a mulher se aproxima da projeção 
do muro que contém a frase “maquiagem não é pra mim”, e 
mais uma vez a palavra “não” é riscada, o que a modifica para 
“maquiagem é pra mim”. Em seguida, com vários cortes em 
plano detalhe, alternando com takes da mulher referida utilizan-
do maquiagem em plano geral, ao lado da projeção rabiscada. 
Ela faz movimentos de dança que denotam liberdade de usar 
maquiagem e sobretudo, estar à vontade com o envelhecimento 
e a própria idade. 

O estereótipo colocado em questão deixa claro que o em-
poderamento feminino não se restringe a um grupo específico 
de mulheres, abrange todas as mulheres com idades, raças e traz 
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benefícios a indivíduos de todas as gerações que se permitem 
questionar a ideologia opressora vigente, neste caso em especial, 
os padrões opressores de beleza infringidos secularmente às 
mulheres e a representação da “velhice invisibilizada social-
mente” (GOLDENBERG, 2016).

Na sequência posterior, vê-se a frase “ser chefe não é pra 
mim” projetada na parede onde uma mulher de blazer amarelo, 
cabelo preso e salto alto, em uma apresentação pessoal típica 
de uma mulher de negócios, caminha de costas para a câmera 
em direção à projeção a fim de rabiscar a palavra não. 

Nessa abordagem fica explícito a não aceitação do pensa-
mento que ainda permeia o senso comum de que a mulher não 
tem competências para exercer funções de chefia, bem como 
as lutas travadas por igualdade no exercício de suas funções 
profissionais. 

Figura 5: Ser chefe não é pra mim

Fonte:  NÃO É PRA MIM, 2015. 

Na próxima sequência, em plano geral outra mulher ne-
gra de minissaia laranja, cabelo em forma de coque vai até a 
projeção na parede com a intenção de rabiscar a palavra não 
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da frase “minissaia não é pra mim”, um exercício que foi feito 
nas menções anteriores desta análise. Após riscada a palavra 
não, feito em plano detalhe com corte rápido, corta para plano 
médio da mesma sentada próxima à projeção na parede.

Após encarar a câmera, novamente a mulher representada 
neste frame faz passos de dança que balançam sua minissaia 
e reforçam a ideia de mulher empoderada pela escolha desta 
peça de vestuário. 

A liberdade no uso desta vestimenta evoca a pauta da 
“cultura do estupro” que volta às discussões nas redes sociais 
brasileiras após o episódio do estupro coletivo de uma adoles-
cente no Rio de Janeiro – RJ em janeiro de 201654 protagonizado 
por trinta e três homens, que foi filmado e divulgado pelos 
seus abusadores nas redes sociais. Durante o período, houve 
um intenso embate aonde diversas pessoas, incluindo a polícia 
militar do RJ, culpava a vítima pelo ocorrido. 

A culpabilização da vítima por atos de violência e abuso 
faz parte do discurso da cultura do estupro, termo cunhado 
na década de 1970 por feministas americanas, “utilizado para 
descrever um ambiente no qual o estupro é predominante e no 
qual a violência sexual contra as mulheres é normalizada na mídia 
e na cultura popular” (MOREIRA, 2016). O silenciamento e a 
culpabilização das vítimas por estarem por exemplo, usando rou-
pas inadequadas, como a minissaia ou tendo comportamentos 
ditos inapropriados para uma mulher, são alguns dos principais 

54 MOREIRA, Isabela. “6 coisas que você precisa entender sobre cultura do 
estupro”. In: Revista Galileu, 2016. Disponível em: http://revistagalileu.
globo.com/Sociedade/noticia/2016/06/6-coisas-que-voce-precisa-enten-
der-sobre-cultura-do-estupro.html Acesso em: 10 de setembro de 2017. 

http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/06/6-coisas-que-voce-precisa-entender-sobre-cultura-do-estupro.html
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/06/6-coisas-que-voce-precisa-entender-sobre-cultura-do-estupro.html
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/06/6-coisas-que-voce-precisa-entender-sobre-cultura-do-estupro.html
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artifícios da cultura do estupro que justifica a ocorrência com 
base no comportamento da vítima, o que socialmente inocenta 
o responsável pelo ato e invisibiliza a violência.

Na última sequência do filme, vê-se uma mulher de cabelo 
azul, branca e gorda. Ela surge em primeiro plano de costas para 
a câmera, o que chama a atenção do expectador para sua ação. A 
mesma está também rabiscando a palavra não da frase (camisinha 
não é pra mim) que foi projetada na parede. Com um corte seco, 
mostra-se em plano detalhe as mãos da mulher com esmalte 
preto nas unhas e pondo em destaque preservativos masculinos.

Nesse breve momento, os planos e imagens detalhados, 
disseminam a concepção de que a mulher empoderada pelo 
feminismo, tem controle sobre o seu corpo, sobre sua sexu-
alidade e prazer sexual, assuntos que antes eram silenciados. 
É interessante observar a escolha de uma mulher gorda, fora 
dos padrões de beleza que definem o corpo socialmente aceito, 
sexualmente excitante e digno de receber/dar prazer.

Figura 7: Comprar camisinha não é pra mim

Fonte: NÃO É PRA MIM, 2015. 
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Considerações finais

A análise fílmica da referida campanha evidencia o esforço 
em tornar familiar o conceito de mulher empoderada, transfor-
mando-o em imagem que o aproxime do senso comum, algo 
bastante sintomático da quarta onda feminista.

Apesar da presença do pensamento patriarcal sobre o ob-
jeto (a mulher) na publicidade, a representação construída no 
filme publicitário já não causa tamanho estranhamento ao ser 
veiculada em dispositivos sócio-midiáticos na sociedade, pois 
o movimento feminista abriu caminhos para mudança e novas 
possibilidades para mulher na sociedade.

A marca de cosméticos ao utilizar a fuga de estereótipos 
(clichês) como um recurso criativo em sua campanha, aprovei-
ta-se da discussão aquecida pelo fenômeno da “Primavera das 
Mulheres” a fim de vender o produto que anuncia, criando uma 
ponte de significação com seu target. Entretanto, só questiona 
os estereótipos, porque os elementos estão intrínsecos à vida 
social e ao universo psicológico de suas consumidoras.

Em seu exercício de informar e vender, faz uso do senso 
comum do público a que se direciona, disseminando concei-
tos que já são aceitos socialmente. Este mecanismo de ação 
permite concluir que a publicidade pode sim ser analisada 
enquanto sintoma da sociedade, se analisada na perspectiva 
das representações sociais.

O estudo da representação das mulheres em campanhas pu-
blicitárias tem evidenciado uma mudança significativa e gradual 
da presença do feminino em toda a execução e narrativa. Com 
os avanços sócio-históricos que contribuem para a equidade 
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de direitos e participação da mulher na sociedade, nota-se a 
inclusão lenta, porém progressiva, dos valores do movimento 
feminista na sociedade.

O objeto de estudo desta pesquisa, o vídeo da campanha 
“É PRA MIM!” da marca de cosméticos, quem disse, bereni-
ce?[sic] possibilita perceber que mudanças sociais ocorreram e 
começam a ser elaboradas pelo mercado publicitário. Isso não 
quer dizer que se aplique a toda a sociedade, mas pelo menos 
ao target desta marca, tendo em vista que em geral, há uma 
dificuldade de aceitação e adesão de todos os princípios que o 
feminismo aborda, o que é aceitável, pois toda e qualquer mu-
dança requer tempo até se enraizar no pensamento coletivo do 
senso comum. A publicidade aqui demonstra o enunciado pela 
Teoria das Representações Sociais de Moscovici: as representa-
ções se utilizam do senso comum e carregam consigo valores 
culturais aceitos pela sociedade. As representações midiáticas 
da mulher têm papel essencial na naturalização de condutas, 
modos de vida, relações de poder e outros parâmetros que são 
vividos no cotidiano social. 
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Crianças e Adolescentes na rede: 
controvérsias e desafios 
Letícia Arantes Jury¹

Goiamérico Felício Carneiro dos Santos²

Introdução

Não tem como negar: a internet faz parte da infância e 
desbancou a televisão do posto de babá eletrônica. As crianças 
começam a navegar pela rede cada vez mais cedo e aprendem a 
lidar com as novas mídias com uma facilidade surpreendente. Não 
é raro ver crianças de sete anos, ou até com menor idade, com 
seus próprios celulares, trocarem mensagens instantâneas pelo 
WhatsApp e com perfis nas redes sociais. Conforme a pesquisa 
TIC Kids Online (2015), cerca de oito em cada dez crianças e 
adolescentes com idade entre 9 e 17 anos utilizam a internet, o 
que correspondem a 23,4 milhões de usuários em todo o país. 

Em 2015, a proporção de brasileiros acima de 10 anos 
usuária da internet no país foi de 58%, o que corresponde a 
mais de 20 milhões de pessoas. “Com a rápida disseminação 
do uso da rede entre os jovens, o debate sobre os riscos e 
oportunidades associados a esse uso tem ganhado crescente 
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repercussão na agenda governamental e da sociedade como 
um todo” (TIC KIDS ONLINE, 2015, p. 153).  

A UNICEF (2016) em ‘Perigos e possibilidades: crescendo 
on-line’ destaca que a internet e o telefone celular revolucionaram 
o acesso de pessoas jovens à informação e o quão real é o risco 
de abuso online para meninas e meninos, já que globalmente 
um a cada três usuários de internet é criança. Segundo o estudo, 
no Brasil, 94% dos entrevistados acreditam que as crianças e os 
adolescentes correm riscos de ser abusados ou usados sexual-
mente on-line. Na América Latina, no Caribe e na África ao sul 
do Saara, dois terços apontaram esse risco, em comparação com 
33% dos entrevistados no Oriente Médio e Norte da África.

De acordo com a Associação Safernet Brasil, entidade re-
ferência nacional no enfrentamento aos crimes e violações aos 
Direitos Humanos na Internet, globalmente, cerca de seis a cada 
dez entrevistados disseram que conhecer novas pessoas online 
é de alguma forma importante ou muito importante para eles, 
mas apenas 36% acreditam fortemente poder dizer quando as 
pessoas online estão mentindo sobre quem são. Mais de dois 
terços das meninas (67%), em todo o mundo, concordam for-
temente que ficariam preocupadas se recebessem comentários 
ou pedidos sexuais por meio da internet, em comparação com 
47% dos meninos. Quando ocorrem ameaças, mais adolescentes 
procuram seus amigos do que pais ou professores, mas menos 
da metade concorda fortemente saber como ajudar um amigo 
enfrentando um risco na internet.

Sabemos que a internet é uma ferramenta fantástica, que 
pode contribuir muito com o desenvolvimento cognitivo, 
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social e emocional de nossas crianças. Porém, como toda 
tecnologia que se propõe a aproximar as pessoas, também 
pode colocar em risco a segurança e a saúde das crianças, 
jovens e adultos, quando não orientados sobre o uso ético e 
responsável. Por essa razão, o uso da internet pelas crianças 
e adolescentes precisa ser estimulado conjuntamente com 
ações efetivas de orientação e acompanhamento dos pais 
e educadores. (SAFERNET BRASIL, 2017). 

Diante deste cenário, o presente artigo traz o resultado de 
duas pesquisas, uma realizada com crianças na faixa etária entre 9 
e 11 anos, dos distritos de Joanápolis, a 17 quilômetros da cidade 
de Anápolis (GO); Souzânia, a 27 quilômetros, Interlândia, a 
21 quilômetros, e Goialândia, a 20 quilômetros, que possuem 
respectivamente 800, 518, 1200 e 2000 habitantes, em 2017, 
justamente no ano em que foi publicada a Pesquisa TIC Kids 
Online; e com adolescentes de 14 a 16 anos, que participam 
do programa de Aprendizagem da Prefeitura de Anápolis, em 
novembro de 2019. 

Na primeira pesquisa realizada em 2017 foram aplicados 
105 questionários com o objetivo de diagnosticar a idade que 
começaram a acessar a rede, quantas horas de navegação diária, 
quais os meios de navegação, os locais de acesso, o que fazem 
na internet, se têm perfis nas redes sociais, se os cuidadores 
sabem o que acessam, se foram orientados dos perigos, se já 
sofreram cyberbullying, se a internet ajuda ou atrapalha os estudos, 
se compartilha fotos, se já conheceu alguém pela internet, se 
marcou encontros presenciais e se conversa com pessoas des-
conhecidas pelo WhatsApp. Os resultados encontrados nestas 
zonas rurais, não se diferem muito dos indicadores nacionais e 
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até mesmo internacionais, quanto a navegabilidade e segurança 
da criança na internet. 

Para a segunda pesquisa foram 124 questionários, em que 
o objetivo foi obter informações sobre a quantidade de ado-
lescentes que tem computador e internet em casa, se utilizam 
celulares de cartão ou linha, são usuários de redes sociais e 
quais são elas, o que acessa na rede, quanto tempo navegam na 
internet, se a internet é interação ou educação. E assim, como 
na primeira pesquisa, se eles conheceram pessoas pela internet, 
se marcaram encontros presenciais e se os pais ou cuidadores 
sabem do que os mesmos acessam na rede.  

Internet e Sociedade da Informação

A Construção da Sociedade da Informação, que seja de fato 
inclusiva, transformadora e voltada para o desenvolvimento hu-
mano, passa, conforme os Documentos da Cúpula Mundial sobre 
a Sociedade da Informação (2014), em oportunizar o acesso, a 
utilização e o compartilhamento de informações e conhecimento, 
além de aproveitar o potencial das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TICs) para a promoção da cidadania.

Os Documentos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da 
Informação (2014) definem como essencial o que é previsto 
no Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
como o direito de liberdade de opinião e de expressão, de re-
ceber e transmitir idéias por quaisquer meios independente de 
fronteiras. “A comunicação é um processo social fundamental, 
uma necessidade humana básica e o fundamento de todas as 
organizações sociais” (COMITÊ GESTOR DA INTERNET 
NO BRASIL, 2014, p. 17). 
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É por isto que a educação, o conhecimento, a informação 

e a comunicação são essenciais para o progresso, o empenho 
e o bem estar humano, principalmente diante de um cenário 
em que as TICs estão presentes em praticamente todos os 
aspectos da vida cotidiana, até mesmo na redução de obstáculos 
tradicionais (de tempo e distância) e no emprego da tecnologia 
para beneficiar milhares de pessoas em todo o mundo em 
diferentes áreas do conhecimento, como na saúde, educação, 
construção civil, sistemas inteligentes, dentre outros.  

Para que de fato a Sociedade da Informação seja efetiva, é 
preciso voltar os olhos para a forma em que as tecnologias são 
distribuídas e acessadas em todo mundo, o que pode inclusive, 
se não utilizada para a promoção da cidadania, aumentar as de-
sigualdades, a marginalização e a violência. Somado a isto, como 
os próprios Documentos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade 
da Informação (2014, p. 18) expõem “as TICs devem ser con-
sideradas um meio e não um fim em si mesmas”. 

Castells (2013, p. 457) diz que na cultura da virtualidade exis-
te de forma bem definida a segmentação, em que as mensagens 
cumprem estratégias do emissor de acordo com seus interesses 
de exploração das vantagens das capacidades interativas. Sendo 
assim, a crescente estratificação social entre os usuários ficará 
restrita àqueles com tempo e dinheiro para o acesso e aos países 
e regiões com o necessário mercado potencial, “mas também 
as diferenças culturais e educacionais serão decisivas no uso 
da interação para o proveito de cada usuário”. 

Para o autor, surge um novo ambiente simbólico, em que 
a virtualidade passa a ser a realidade, embora ele aponte que a 
vida sempre foi virtual porque foi percebida por “intermédio 
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de símbolos formadores da prática com algum sentido que 
escapa a sua rigorosa definição semântica” (CASTELLS, 2013, 
p. 459). Neste cenário, na era da informação, os processos de 
dominação e exclusão social, estão cada vez mais organizados. 

 Conforme Gabriel (2013), a atual revolução tecnoló-
gica é diferente de todas as outras do passado em decorrência 
da velocidade, dos impactos sociais, dos efeitos profundos na 
sociedade e na educação. Segundo a autora, como aconteceu 
nas outras revoluções tecnológicas, existe nos dias de hoje um 
“encantamento pelo digital, como se fosse mágica” (2013, p.4). 
No entanto, ela aborda a necessidade de se pensar como este 
aparato tecnológico pode ser utilizado para melhorar a quali-
dade de vida. “As possibilidades são muitas, mas os desafios 
também” (GABRIEL, 2013, p. 4). 

As novas tecnologias não afetam apenas o modo como 
fazemos as coisas, mas afetam principalmente nossos 
modelos e paradigmas – as regras intrínsecas de como as 
coisas deveriam ser – e é de se esperar que, nesta nova 
estrutura sociotecnológica, as expectativas e os relacio-
namentos educacionais sofram as mesmas modificações 
significativas e perceptíveis que têm ocorrido em nossas 
vidas cotidianas (GABRIEL, 2013, p. 7). 

Neste sentido, é preciso que as pessoas saibam (indepen-
dente da idade) utilizar a tecnologia, pois conforme Gabriel 
(2013), muito se fala em inclusão digital focada apenas em 
quais sistemas e equipamentos disponibilizar, e de nada adianta 
discutir ferramentas sem capacitar seu uso. “Um dos grandes 
problemas atuais no mercado e nas instituições é a falta de 
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educação digital e de pensamento estratégico em relação às 
mídias digitais” (GABRIEL, 2013, p. 7). 

É por isto, que a autora define que toda tecnologia é “tanto 
uma benção como um fardo” (2013, p.12), e na educação pode 
auxiliar, como atrapalhar. “A sua mera presença em si não é 
uma vantagem, mas o seu uso apropriado o é” (GABRIEL, 
2013, p.12). Ainda mais diante da facilidade de criar, publicar, 
compartilhar conteúdos, em que qualquer um pode ser produtor, 
editor e disseminador de informações em grande escala, o que 
gera um ambiente propício a criatividade e passível de múltiplas 
interações, por meio de gráficos, imagens em movimento, sons, 
formas, espaços e textos, ou seja, da convergência tecnológica. 

As informações que até então eram consumidas por meio 
de mídias lineares como livro, rádio e TV, passam a ser hiper-
midiática, não linear e complexa, o que resulta, conforme a 
autora, em transformações no aprendizado humano, que deve 
transformar-se por meio da criatividade, adaptando, melhorando, 
aperfeiçoando, combinando com outras técnicas e conceitos, 
ou seja, a criatividade e o pensamento crítico são habilidades 
essenciais para a era digital.

Análise dos Dados

A cidade de Anápolis está localizada a 57 quilômetros de 
Goiânia, capital do Estado de Goiás, e a 156 quilômetros de 
Brasília.  Os distritos são aglomerados urbanos, com escola 
municipal, posto de saúde, posto policial, pavimentação asfál-
tica, comércio e serviços incipiente, que servem de apoio aos 
produtores rurais e pecuaristas da região. Os subprefeitos são 



164 Disputas na sociedade midiatizada: controvérsias, conflitos e violência

responsáveis pela organização administrativa dos mesmos e 
fazem gestão junto a Prefeitura Municipal de Anápolis para 
levar benefícios e atender as necessidades das populações locais.  

No que se referem às Tecnologias da Informação e 
Comunicação, os distritos possuem Telecentros Comunitários, 
que são espaços públicos onde estão disponibilizados computa-
dores com a internet, assim como as praças digitais que também 
disponibilizam sinal livre de internet para a comunidade. Por 
serem regiões periféricas, com baixa densidade populacional, 
e com característica rural, a presente pesquisa busca entender 
como a criança está inserida neste contexto tecnológico, espe-
cificamente de acesso à internet e a segurança na navegação.  

No Distrito de Joanápolis foram aplicados 15 questionários, 
em que apenas três estudantes tinham mais de 10 anos – 11, 12 
e 15 anos. Os resultados revelaram que a maioria dos estudantes 
começou a acessar a internet com sete anos (20%) e oito anos 
(20%).  No entanto, 14% já acessavam a rede quando tinham 
apenas três anos de idade. Apenas 6% começaram a acessar 
aos 13 anos de idade. 

De acordo com a pesquisa, 14% das crianças não têm 
acesso diário a internet, e aquelas que têm 53% navegam menos 
de uma hora por dia. Apenas 7% ficam mais de seis horas na 
internet e 26% ficam de duas a quatro horas na rede. E como 
se dá este acesso? 62% afirmam já ter celular e por este meio 
é que acessam a rede; seguido de 18% pelo tablet e 12% pelo 
celular da família, 8% pelo computador, também da família. 
Todos os entrevistados afirmaram que não têm notebook em casa. 
75% dos entrevistados afirmaram que tem internet em casa, 
6% usam a rede da escola e 19% na casa de parentes e amigos. 
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 A pergunta ‘O que você faz na internet’ foi aberta, 

para a livre manifestação da criança. Assistir a vídeos, participar 
de redes sociais e jogar foram as principais respostas. Quando 
questionadas se têm perfis nas redes sociais, 36% afirmaram ter 
perfil no Facebook, 40% tem WhatsApp, 14% Instagram e apenas 
10% afirmaram não participar de redes sociais. Nenhum dos 
entrevistados possui canal de vídeo no Youtube. 

 Especificamente sobre a segurança na internet, 93% 
dos entrevistados informaram que os adultos sabem o que 
eles acessam na rede e 100% disseram que foram orientados 
sobre os perigos da internet. Apenas 7% sofreram cyberbullying. 
64% afirmaram que compartilham fotos na rede, 43% que já 
conheceram pessoas pela internet, e destes, 15% disseram que 
já marcaram encontros presenciais. Das crianças entrevistadas, 
21% revelaram que conversam com pessoas desconhecidas pelo 
WhatsApp. Das 15 questões, duas eram abertas: O que você faz 
na internet e Você tem perfil em rede social? Em qual (quais)? 
As respostam demonstram o letramento das crianças, ainda 
incipiente. Ao se referir as redes sociais, encontramos “zap 
zapa”, “zapipaz”, “isbgram”, “sapisape”, “watsap”, “whatsrap”, 
o que abre perspectivas para um outro campo de pesquisa 
relacionado ao letramento digital. 
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Tabela 1: Síntese da Pesquisa em Joanápolis

Idade que 
começou 
a usar a 
internet

Quantas 
horas 

acessam 
por dia

Perfis nas redes 
sociais

Compartilha 
fotos na 
internet

Conheceu 
alguém 

pela inter-
net

3 a 5 34% 1h 53%
Não tem 

perfil
10% Sim 64% Sim 43%

6 a 8 46% 2 h 26% Facebook 36% Não 28% Não 57%

9 14% 6 h 7% Instagram 14%
As 

vezes
8%

13 6%

Não 
tem 
aces-

so

14% WhatsApp 40%

Fonte: JURY, 2017

No Distrito de Souzânia foram 26 questionários aplicados, 
que revelaram que 26% das crianças começaram a acessar a 
internet entre cinco e sete anos, mas a grande maioria, 58%, 
com oito e nove anos. A média de acesso é parecida com a das 
crianças que residem no distrito de Joanápolis, 54% acessam 
por menos de uma hora, 8% mais de seis horas por dia, 30% 
de duas a quatro horas e 8% não têm acesso a internet.

Ao contrário de Joanápolis, que 62% afirmaram que aces-
savam a internet pelo próprio celular, apenas 22% das crianças 
de Souzânia afirmaram ter celulares, 34% acessam pelo celular 
da família, 32% acessam pelos computadores e notebooks, 
65% têm acesso em casa e 35% acessam da casa de parentes e 
amigos. Em Souzânia, observa-se uma inversão com Joanápolis, 
ou seja, 10% das crianças acessam o Facebook e apenas 4% 
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compartilham mensagens pelo WhatsApp e 42% disseram não 
ter perfis nas redes sociais. 

Apenas 4% dos entrevistados já sofreram cyberbullying pela 
internet, 80% disseram que já foram orientados dos perigos da 
rede e 88% afirmaram que os adultos sabem o que eles nave-
gam, 30% têm o hábito de compartilhar fotos pela rede, 42% 
já conheceram pessoas pela internet e destas 30% já marcaram 
encontros presenciais, 20% conversam com pessoas desconhe-
cidas pelo WhatsApp. 

Tabela 2: Síntese da Pesquisa em Souzânia.

Idade que 
começou 
a usar a 
internet

Quantas ho-
ras acessam 

por dia

Perfis nas redes 
sociais

Comparti-
lha fotos na 

internet

Conheceu 
alguém pela 

internet

4 e 5 15% 1h 54% Não tem 
perfil 42% Sim 30% Sim 42%

6 a 8 50% 2 h 30% Facebook 19% Não 46% Não 50%

9 23% 6 h 8% Youtube 5% As 
vezes 24% As 

vezes 8%

10 e 
11 4%

Não 
tem 
acesso

8% WhatsA-
pp 34%

Fonte: JURY, 2017. 

No terceiro Distrito pesquisado, em Interlândia, foram 43 
questionários aplicados, em que a grande maioria, 51%, come-
çou a navegar na internet com oito e nove anos. Assim como 
nos demais distritos, o tempo de navegação é inferior a uma 
hora diária – 48%. Enquanto em Joanápolis, 14% revelaram 
não ter acesso a internet, e em Souzânia, 8% não tem acesso, 
em Interlândia, 22% informaram não ter acesso a internet. 
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O meio de navegação no Distrito de Interlândia, também é o 
celular: 40% têm o próprio aparelho e 33% utilizam o celular da 
família, 54% acessam de casa, 42% da casa de amigos e apenas 
4% da escola. Em Interlândia, ao contrário dos outros distritos 
pesquisados, a rede social mais acessada é o Youtube, seguidos 
de Facebook e WhatsApp, com 6% cada. 72% informaram que 
os cuidadores sabem o que navegam e 87% foram orientados 
sobre os riscos da rede.

Quanto ao cyberbullying pela internet, ao contrário dos ou-
tros Distritos, 12% das crianças afirmaram que já sofreram 
violência. O compartilhamento de fotos pela internet é inferior 
se comparado aos outros distritos, apenas 10% disseram que 
enviam fotos pelas redes sociais;  42% afirmaram ter conhecido 
pessoas pela internet, e destas 18% já conheceram os contatos 
pessoalmente, 13% afirmam conversar com desconhecidos 
pelo WhatsApp.  Quanto ao letramento, observamos as escritas 
“feice buk”, “faceboque”, “istraguam”, dentre outros. 

Tabela 3: Síntese da Pesquisa em Interlândia.

Idade que co-
meçou a usar 

a internet

Quantas ho-
ras acessam 

por dia

Perfis nas redes 
sociais

Compartilha 
fotos na 
internet

Conheceu 
alguém pela 

internet

5 9% 1h 48%
Não tem 

perfil
71% Sim 10% Sim 42%

6 a 8 43% 2 h 15% Facebook 12% Não 66% Não 58%

9 24% 6 h 15% Instagram 3%
As 

vezes
24%

As 
vezes

10 a 
14

24%
Não 
tem 

acesso
22% WhatsApp 7%

Fonte: JURY, 2017. 
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No último Distrito estudado, em Goialândia, foram distri-

buídos 21 questionários. A maioria das crianças teve o primeiro 
contato com a internet aos cinco anos, 21%, e seis anos, 21%, 
elas afirmam que ficam menos de uma hora na rede, 56%, e 
18% não tem acesso a internet. 57% têm o próprio celular e 
por ele que navegam, 14% usam o tablet e 10% o celular da 
família. 38% acessam de casa, 31% da escola e 31% da casa de 
amigos e familiares. A maioria, 54%, utiliza a rede para assistir 
vídeos e músicas no Youtube, 5% utilizam WhatsApp, 5% utili-
zam Facebook e 5% Instagram. 

 O estudo revela ainda que 43% das crianças não têm perfil 
em nenhuma rede social, 21% disseram ter perfil no Facebook, 
14% têm canal no Youtube, 7% no Instagram e 7% conversam pelo 
WhatsApp. Todas as crianças afirmaram que os adultos sabem o 
que elas estão fazendo na internet e apenas 10% disseram que 
nunca foram orientadas sobre os riscos da navegação. Sobre 
compartilhar fotos pelas redes sociais, 38% disseram que faz 
isto de forma habitual, enquanto 12% disseram ‘às vezes’, 69% 
já conheceram pessoas pela internet e destas 21% já tiveram 
encontros presenciais e 7% afirmaram que conversam com 
estranhos pelo WhatsApp. 
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Tabela 4: Síntese da Pesquisa em Goialândia.

Idade que co-
meçou a usar 

a internet

Quantas ho-
ras acessam 

por dia

Perfis nas redes 
sociais

Compartilha 
fotos na 
internet

Conheceu 
alguém pela 

internet

5 21% 1h 56%
Não tem 

perfil
43% Sim 38% Sim 69%

6 a 8 43% 2 h 18% Facebook 21% Não 50% Não 31%

9 14% 6 h 8% Instagram 7%
As 

vezes
12%

As 
vezes

10 a 
11

22% Não 
tem 

acesso
18%

WhatsApp 7%

Youtube 14%

Fonte: JURY, 2017.

Embora o questionário nos apresente vários indicado-
res, há três perguntas que demonstram a vulnerabilidade das 
crianças na internet: se elas compartilham fotos, se conhecem 
pessoas pela rede e se marcam encontros presenciais. Abaixo, 
apresentamos a síntese da pesquisa: 

Tabela 5: Síntese comparativa entre os quatro Distritos.

Distrito
Compartilhamento de 
fotos nas redes sociais

(Sim e as vezes)

Conheceu 
pessoas pela 

internet
(Sim e as vezes)

Tiveram 
encontros 
presenciais

Joanápolis 72% 43% 15%
Souzânia 54% 50% 30%

Interlândia 34% 42% 18%
Goialândia 50% 69% 21%

Fonte: JURY, 2017. 
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Adolescentes e a rede

Os 124 questionários foram aplicados aos adolescentes 
de 14 a 16 anos, que residem nos 49 bairros mais distantes do 
centro da cidade de Anápolis (GO). Conforme resultado da 
pesquisa 68% tem renda familiar de até um salário mínimo e 
34% até dois salários mínimos; o meio de transporte é o ônibus 
para 95% deles; e os que tem casa própria residem nas unidades 
habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. 

Diante do exposto observa-se que são adolescentes da baixa 
renda, mas que estão incluídos na Sociedade da Informação 
na medida em que, embora apenas 40% tenha computador em 
casa, 82% deles tem internet nas residências. O acesso a rede 
se dá sobretudo pelo celular, em que apenas 29% tem linha, 
os demais, 71% são planos pré-pagos.

Se conheceram alguém pela internet? 72% revelam que sim, 
e destes 61% confirmam que tiveram encontros presenciais. 
Questionados se os pais e cuidadores têm acesso ao que eles 
navegam, 95% disseram que sim. Se compartilham fotos: 83% 
confirmam. A rede social Instagram ultrapassou o Facebook 
na preferência dos adolescentes pesquisados e o WhatsApp é 
unanimidade. Todos participam de grupos. 

Uma pergunta aberta: ‘O que você procura nas redes sociais?’ 
revelou que 63% não mencionam nada ‘educativo’. Algumas das 
respostas foram: “Me divirto”, “Memes”, “Vídeos engraçados”, 
“Maquiagem”, “Carro”, “Futebol”, “Fazer amizades”. Apenas 
37% escreveram (juntamente com entretenimento e diversão) 
frases como “Tutoriais e aulas virtuais”, “Conteúdo Educativo”, 
“Pesquisa relevante”, “Notícias”, “Livros”, “Informação e 
aprendizado”. 
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A pesquisa questionou se os adolescentes se preocupam 
com cenário nacional do país, acessam conteúdo político e 
seguem políticos, acompanham notícias nacionais e da cidade. 
O resultado apresentou que 72% não. E dos 28% que acessam, 
o perfil do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito de Anápolis 
Roberto Naves foram citados. Abaixo, a síntese da pesquisa:

Tabela 6: Síntese pesquisa com adolescentes de 14 a 16 anos.

Tem 
perfis 

em rede 
social

Compartilhamento 
de fotos nas redes 

sociais

Conheceu 
pessoas pela 

internet

Acessam 
conteúdo 
educativo

Acessam 
conteúdo 
político

95% 83% 80% 37% 28%

Fonte: JURY, 2019. 

Um indicador importante que foi observador mediante 
aplicação do questionário foi quanto ao tempo que os adoles-
centes navegam na internet, conforme tabela abaixo. Apenas 
7% dos adolescentes ‘são’ conectados (ou seja tem acesso a 
internet o dia todos), enquanto 83% ‘estão’ (em horários de-
finidos). Destes 61% não se conectam por mais de três horas. 
E 12% não tem acesso diário.  

Tabela 7: Horas de navegação.

Menos 
de 1h

Até 3 horas
Mais de 4 

horas
O dia todo 
conectado

Não acesso 
todos os dias

24% 37% 20% 7% 12%

Fonte: JURY, 2019.
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Considerações finais

Pesquisa como esta realizada em Distritos (Zona Rural) e 
em bairros periféricos com crianças e adolescentes, que visa 
estudar e propor soluções neste ambiente tecnológico revela 
indicadores importantes. O primeiro deles é o acesso à internet 
em regiões de características rurais, já que muitas das crianças 
que estudam nas escolas onde os questionários foram aplicados, 
residem em chácaras e fazendas, e nos bairros mais afastados da 
região central. Neste sentido, é importante observar a expansão 
da democratização do acesso à internet, embora ainda seja 
grande a quantidade de crianças que disseram não ter acesso 
a rede em casa, uma média de 20%, e 18% dos adolescentes. 

Os indicadores mais relevantes para a pesquisa centram no 
compartilhamento de fotos nas redes sociais, em que é necessário 
aprofundar nas investigações, quais imagens são compartilhadas, 
com qual intuito, com quais pessoas, alcance e consequências. 
Assim como a quantidade de crianças e adolescentes, que reve-
lam conhecer pessoas pela rede e destas, a confirmação de que 
marcaram encontros presenciais. Como se dão estes encontros? 
Os pais e cuidadores sabem onde as crianças estão? 

O estudo deste fenômeno se torna importante na medida 
em que os resultados servem de subsídios para a elaboração 
de políticas públicas voltadas a segurança da criança e do ado-
lescente na internet e também para a melhor utilização das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação, para além do 
entretenimento. É fato entre os investigadores das novas mídias 
e as relações sociais, que não basta fornecer acesso à tecnolo-
gia, mas é necessário entendê-las para melhor incorporá-las as 
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atividades cotidianas. A inclusão digital deve ser de fato cidadã, 
que combata a violação de direitos, que promova uma sociedade 
alicerçada no conhecimento. 

As crianças e adolescentes precisam ter a tecnologia como 
aliada em seus estudos, em sua formação cultural, política, edu-
cacional, ética e principalmente humana. Devem participar como 
sujeitos ativos e não passivos manipulados por informações, 
jogos, memes, vídeos engraçados, desafios, como eles mesmo 
citaram. É como se a Indústria Cultural, criticada pelos frank-
furtianos quanto a recepção dos produtos midiáticos televisivos, 
estivesse migrado para as redes sociais.  

Esta é uma das contradições da utilização da internet 
por este público sem orientação e supervisão de adultos (que 
também precisam ser capacitados para a utilização das novas 
mídias), sem falar nos conflitos gerados, na violência a que 
estão vulneráveis, nas possibilidades de serem aliciadas para 
a criminalidade, a prostituição e incitadas a comportamentos 
agressivos de forma até mesmo inconsciente, já que as crian-
ças não têm capacidade intelectual de discernimento do que é 
correto ou errado na rede. 

O estudo busca neste sentido ser uma reflexão para ges-
tores, educadores, pais e sociedade organizada, uma fonte de 
referência para novas pesquisas a serem desenvolvidas, nas 
quais os indicadores demonstrem como as questões devem ser 
tratadas de forma estratégica para que as TICs sejam bênçãos 
e não fardos, como destacou Gabriel (2013). E para a área da 
Comunicação e do Jornalismo, o resultado da pesquisa se torna 
um importante subsídio para investigações acerca de como 
as crianças e adolescentes, enquanto públicos com acesso à 
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internet e redes sociais, estão sendo formados no que se re-
fere a análise crítica das mensagens e do próprio novo meio?  
Controvérsias e desafios!
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Aspectos culturais de personagens anti-
‑heroicos na ficção seriada contemporânea
Luiz Siqueira55

Alexandre Tadeu dos Santos56

Rodrigo Cássio Oliveira57

Introdução

No presente estudo pretendemos refletir sobre algumas 
implicações culturais a respeito da recente recorrência a per-
sonagens anti-heroicos na ficção seriada contemporânea, ten-
do-se em vista a constante renovação de séries de TV58 com 
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58 Ao fazer uso da expressão ‘séries de TV’, não distinguimos série e se-
riado, mas designamos as produções televisivas de modo geral. Quando 
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este tipo de personagem, além do desenvolvimento de outras, 
com temáticas e personagens similares, as quais, como sabemos, 
obedecem a uma lógica de mercado que visa à audiência. Sendo 
assim, o estudo é realizado a partir do personagem Walter White, 
do seriado Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC), com o qual 
buscaremos no decorrer deste texto discutir algumas de suas 
ações à luz do pensamento de Morin (2009) e Hall (2006), com 
vistas à compreensão do uso de um personagem anti-heroico 
como fórmula narrativa para construção de programas com 
ampla adesão popular. 

Na série de TV Breaking Bad, exibida de 2008 a 2013 pela 
American Movie Classics, AMC, é narrada a história do pacato e 
frustrado professor de química do ensino médio Walter White 
que, diagnosticado com câncer, passa a produzir drogas em 
parceria com seu ex-aluno Jessie Pinkman para garantir o sus-
tento de sua família, uma esposa grávida e um filho que sofre 
de paralisia cerebral. De fato, tem sido comum de se observar 
em narrativas televisivas contemporâneas, em especial nas séries 
de TV dramáticas, a recorrência a figura de um personagem 
central que pode ser identificado como um anti-herói. 

Em Homens Difíceis, Brett Martin relata o que parece ser 
um pioneirismo no uso de personagens anti-heroicos por sé-
ries de TV diante da produção de Oz (Tom Fontana, HBO), 
exibida de 1997 a 2002 pela Home Box Office, HBO. Nesta série, 

necessário, adotamos a distinção de Alberto N. García em “The Complexity 
and Revolution of  Narrative Television”. Para García (2016), a denominação 
série diz respeito às produções audiovisuais que encerram uma história 
em cada episódio. Seriado, para o autor, é a narrativa televisiva de cuja 
história percorre vários episódios.
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personagens que estavam presos em uma cadeia relatavam os 
crimes cometidos em uma espécie de depoimento documen-
tal, com a reconstituição dos acontecimentos através de cenas 
de muita violência e sexo. Segundo Martin (2014), com Oz a 
HBO quebrou um paradigma na televisão norte-americana e 
criou em torno de seu nome uma marca associada à qualidade 
de produtos televisivos. Soma-se a essa visão a respeito do 
canal o estudo de Jost (2014) sobre a qualidade televisiva, para 
quem a qualidade que se associa à HBO também se explica em 
decorrência de uma construção contra o que o sistema público 
proíbe: a grosseria, a representação das cenas de sexo.

O canal também produziu The Sopranos (David Chase, 
HBO), exibido entre os anos de 1999 a 2007, com um gângster 
como protagonista, uma temática que remonta ao sucesso obtido 
no cinema nos anos 70 com The Godfather (Coppola, EUA), e 
The Wire (David Simon, HBO), com o cotidiano de uma dele-
gacia de polícia, ambientada em uma América corrupta e com 
um homossexual negro como um dos personagens centrais, 
exibida entre os anos de 2002 a 2008, e considerada por muitos 
críticos como uma série de referência na TV norte-americana.

O predomínio da HBO durou pouco tempo, pois o canal 
passou a ter concorrência nesse tipo de produção de conteúdo. 
A Showtime produziu Dexter (James Manos, Showtime), exibida 
entre os anos de 2006 a 2013, com um serial killer como prota-
gonista que tinha por vítimas criminosos que saíam ilesos do 
sistema judiciário, dotado de um código de moral e conduta 
que se assemelha a de um justiceiro, enquanto que no dia a dia 
se apresentava como um especialista forense em amostras de 
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sangue, de onde tinha acesso aos crimes e às suas vítimas em 
potencial. A AMC, também investindo em programas televi-
sivos com a temática do anti-heroísmo, produziu Breaking Bad.

Portanto, o que se percebe em muitas das produções tele-
visivas dos últimos anos e através de diferentes canais é uma 
recorrência a protagonistas anti-heroicos que, por definição, 
se diferenciam de protagonistas clássicos que têm dominado 
storytellings tradicionais. Por protagonistas clássicos nos referi-
mos à conceituação de Gutiérrez (2012) que, em seu estudo a 
respeito do uso indistinto que se tem feito das denominações 
herói e protagonista, estabelece que este último nasce em um 
contexto conflitivo e que o primeiro pode ser compreendido 
como qualquer personagem principal de uma história que im-
plica necessariamente em uma valorização moral. 

Em diálogo com a distinção e conceituação de Gutiérrez 
(2012), Reis e Lopes (2000) destacam que, em uma estrutura 
narrativa, a posição de um personagem, seja herói ou anti-herói 
é a mesma, a saber, o papel de protagonista que polariza em 
torno de si, de suas ações, as demais personagens, o tempo e 
o espaço em que juntos vivem e se movem, e,

A peculiaridade do anti-herói decorre de sua configura-
ção psicológica, moral, social e económica, normalmente 
traduzida em termos de desqualificação. Neste aspecto, 
o estatuto do anti-herói estabelece-se a partir de uma 
desmitificação do herói, tal como o Renascimento ou o 
Romantismo o entenderam; do mesmo modo, a transi-
ção da epopeia (v.) para o romance (v.), banalizando a 
figura do protagonista e apresentando-o não raro eivado 
de defeitos e limitações, constituiu também um factor de 
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desvalorização que há de se ter em conta. (REIS e LOPES, 
2000, p. 34, grifo dos autores). 

É, portanto, nesse sentido que se entende o termo anti-herói 
e suas derivações no presente estudo, como um personagem que 
conduz a uma valorização moral, fazendo-a às avessas, ou seja, 
pelo erro, pela violência de suas ações, por seu caráter duvidoso.

Percebe-se nesses programas seriados uma trama inova-
dora, com protagonistas pouco convencionais e também uma 
inovação na forma como se conta tais histórias, o que serviu 
de mote para que Jason Mittell (2006) desenvolvesse seu con-
ceito de complexidade narrativa, remontando às características 
formais do modelo de storytelling na televisão norte-americana. 
Mittell (2006) compreendeu essa nova forma televisiva como 
uma complexificação da narrativa, como um modelo de narra-
ção diferenciado que caracteriza uma “era da experimentação 
e inovação narrativa” (2006, p. 31). 

De acordo com o autor, a partir dos anos 80, programas 
de TV policiais, dramas médicos e sitcoms passaram a compor 
um storytelling que atrelava histórias episódicas a seriadas. Com 
o início dos anos 90, os programas expandem o papel dos 
arcos históricos entre episódios e temporadas. Nessa época, 
uma crescente parcela da população norte-americana já tinha 
TV a cabo e pagava por canais premium, como ressalta Martin 
(2014). Combinado às mudanças do meio televisivo, a venda 
crescente de aparelhos videocassete tem início, encorajando os 
espectadores a aceitarem histórias seriadas, já que as tinham à 
sua disposição para verem e reverem.
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A atual multiplicidade de canais na TV, que têm por con-
sequência uma diversidade de narrativas seriadas uma vez que 
necessita preencher grades de programação, como explica Martin 
(2014), assim como a crescente venda de aparelhos videocassete 
de outrora podem ser elucidados por Morin (2009), que realiza 
um estudo sobre a cultura de massas no século XX. Segundo o 
autor, a oferta de uma ampla programação se dá pela procura 
de um público variado, o que, ao mesmo tempo, “implica a 
procura de um denominador comum” (2009, p. 35).

De acordo com Morin (2009), a indústria cultural59 opera 
pela produção de unidades necessariamente individualizadas, 
o que mostra sua contradição, pois produz produtos padro-
nizados ao mesmo tempo em que espera que estes atendam 
à exigência de serem individualizados e originais. No entanto, 
esse paradoxo é apenas aparente:

O imaginário se estrutura segundo arquétipos: existem 
figurinos-modelo do espírito humano que ordenam os 
sonhos e, particularmente, os sonhos racionalizados que 
são os temas míticos ou romanescos. Regras, convenções, 
gêneros artísticos impõem estruturas às obras, enquan-
to situações-tipo e personagens-tipo lhes fornecem as 
estruturas internas. […] A indústria cultural persegue a 
demonstração à sua maneira, padronizando os grandes 
temas romanescos, fazendo clichês dos arquétipos em 
estereótipos. (MORIN, 2009, p. 26).

59 O termo “Indústria cultural”, expressão oriunda da Escola de Frankfurt, faz 
referência a uma produção cultural desenvolvida em série, industrializada.
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De acordo com Morin (2009), depois da Segunda Guerra 

Mundial, a cultura de massa60 se desenvolve devido a um aces-
so, por parte das massas populares urbanas, a novos padrões 
de vida, que “entram progressivamente no universo do bem 
estar, do lazer, do consumo, que era até então o das classes 
burguesas” (MORIN, 2009, p. 89). 

É nesse sentido que discutiremos a crescente presença de 
protagonistas anti-heroicos na ficção seriada contemporânea, 
uma era que Mittell (2006) entende como de experimentação 
e inovação narrativas, remontando às suas origens, na tentativa 
de compreender suas questões e o modo pelo qual suscitam 
identificação, causa provável de sua recorrência como fórmula 
narrativa, o que apontamos como hipótese no presente estudo.

O anti-herói e o individualismo moderno

“Eu fiz tudo por mim”, diz Walter White a Skyler ao fim 
da última temporada de Breaking Bad, quando ele retorna ao 
Novo México depois de um tempo foragido da polícia e de sua 
família. Nesse episódio, intitulado Felina, Skyler é informada 
pelo telefone por sua irmã que seu ex-marido fora visto na 
antiga casa em que moravam. Ao desligar o telefone, Skyler 
diz “cinco minutos” e a câmera revela Walter, por trás de uma 
pilastra de madeira.

60 Como explica o próprio autor, “produzida segundo as normas maciças 
da fabricação industrial; propagada pelas técnicas de difusão maciça (que 
um estranho neologismo anglo-latino chama de mass media); designando-
-se a uma massa social, isto é, um aglomerado gigantesco de indivíduos 
compreendidos aquém e além das estruturas internas da sociedade (...)” 
(MORIN, 2009, p. 14).
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FIGURA 01 – Em “Felina”, Walter se reencontra com Skyler.

FONTE – Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC)

Walter confessa, diante do tom impaciente de Skyler ao 
alegar não mais querer ouvir que ele cometeu todos os crimes 
por sua família como justificativa, que ele fez tudo por si mes-
mo, “Eu fiz tudo por mim. Eu gostava. Eu era bom naquilo 
e... eu me sentia vivo”. Essa confissão se assemelha a outra, 
a de Raskólnikov, personagem do romance Crime e Castigo do 
escritor russo Dostoiévski, que também justifica a Sônia um 
crime cometido:

Sônia, eu quis matar sem casuística, matar para mim, só 
para mim! A esse respeito eu não queria mentir nem a mim 
mesmo! Não foi para ajudar minha mãe que eu matei – isso 
é um absurdo! Eu não matei para obter recursos e poder, 
para me tornar um benfeitor da humanidade. Absurdo! 
Eu simplesmente matei; matei para mim, só para mim. 
(DOSTOIÉVSKI, 2001, p. 427).
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No romance de Dostoiévski, o jovem Raskólnikov, incomo-

dado com sua vida de fracassos, comete o assassinato de uma 
agiota idosa e de sua irmã, que inadvertidamente aparece no 
local, de modo a comprovar uma tese que desenvolve segundo 
a qual algumas pessoas conduziriam a sociedade a um novo 
estágio pela transgressão de normas vigentes, em detrimento 
de outras pessoas que apenas as seguiriam. Impossibilitado 
de conviver com os crimes que cometera, o protagonista os 
confessa influenciado pela relação que desenvolve com Sônia, 
a filha de um funcionário público que conhecera. 

Os personagens do romance e do seriado parecem tam-
bém dialogar quanto a um caráter moralizante que pode ser 
extraído de suas leituras; as motivações para cometerem os 
crimes, pois ambos alegam serem suas famílias parte da justi-
ficativa inicial e admitem posteriormente que o fizeram para si 
mesmos, e a expectativa de punição, pois em Crime e Castigo há 
um direcionamento de tal espera já na denominação da obra. 

Chloe Liddy-Judge (2013), ao estudar o anti-heroismo na 
televisão norte-americana, observa seu surgimento como oriundo 
da literatura, do cinema e da filosofia existencialista61. Segundo a 
autora, Dostoiévski produz um anti-herói original e completo em 
Memórias de Subsolo. O protagonista sem nome dessa novela de 
Dostoiévski de fato pode ser compreendido como tal ao narrar 
suas desilusões, ideias e pensamentos a partir do subsolo, pois 
seriam pensamentos bem humanos, mas que se manteriam “es-
condidos” das outras pessoas, portanto, não seriam assumidos.

61 Conforme explica a autora, trata-se de uma corrente de pensamento que 
toma como ponto de partida a existência individual.
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A análise que Liddy-Judge (2013) faz do anti-heroísmo 
converge em alguns pontos com a de James Beale (2014), que 
estuda a construção de protagonistas masculinos, brancos e 
anti-heroicos na televisão norte-americana contemporânea, no 
sentido de estabelecer um jogo de influências do cinema para 
a construção destes personagens anti-heroicos. Essa prática 
poderia ser percebida em filmes Westerns dos anos 20. De acor-
do com Beale (2014), o anti-herói seria uma reformulação do 
gângster, pois procura, como este, se estabelecer como indivíduo 
em um mundo cada vez mais conflituoso.

2.1 As raízes históricas de protagonistas anti-heroicos

A concepção clássica de herói remonta à Odisseia, como 
um modelo de homem a ser seguido e logo, de protagonistas. 
Tal noção perdurou por muito tempo nas narrativas ocidentais 
apesar das críticas de Platão à Odisseia em A República. Aristóteles, 
em sua Poética, embora exemplifique em muitas passagens a 
estrutura da Odisseia como um modo de fazer poesia, é Édipo 
quem elege como protagonista heroico perfeito. Ao analisar 
a tragédia, o autor explica que as mais belas devem ser tais 
que suscitem o terror e a piedade com vistas à sua finalidade, 
a catarse, e de tal forma, o herói trágico não se distingue dos 
demais por virtude nem justiça e se cai em infortúnio, a causa 
não é porque seja mal, mas por algum erro que comete sem 
conhecimento, estruturando bem dessa forma o mito, que deve 
nesse caso passar da felicidade à infelicidade.

Nesse sentido, a ideia predominante de herói que se segue 
é a de coletivo devido à forte tradição da literatura como for-
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mação. Um traço comum que pode ser notado em super-he-
róis é a tentativa de promover o bem coletivo, a exemplo de 
Clark Kent, sempre desejoso, nas mais adversas situações, de 
salvar a humanidade. Esse herói da coletividade começa a ser 
abandonado narrativamente com o declínio da Idade Média, 
o que se percebe em Dom Quixote, de Cervantes. Tal transição 
é fundamental para a compreensão das bases do nascimento 
de protagonistas anti-heroicos.

Para Reis e Lopes (2000), o anti-herói é consagrado na 
literatura pós-romântica, na qual se nota sua figura “como pólo 
de atracção e veículo de representação dos temas e problemas 
do seu tempo” (2000, p. 35). Segundo os autores, é a partir do 
Realismo e do Naturalismo que os protagonistas são represen-
tados como heróis às avessas: 

a figura do herói aparece despojada das marcas de excep-
cionalidade que no Romantismo conhecera; as personagens 
em que se centra o processo crítico de uma sociedade 
em crise (Teodorico Raposo, o Barão de Lavos), a irónica 
reconstituição de percursos épicos desvirtuados por um 
quotidiano dissolvente (Léopold Bloom, no Ulisses), o prota-
gonista que se apercebe do absurdo da existência e que reage 
num registro de estranheza e desprendimento (Meursault 
em L’Étranger de Camus), os oprimidos e ofendidos por 
um sistema social cruel (Jeeter Lester em Tobacco Road de 
Caldwell, o grupo que se reúne em Casa da malta de F. 
Namora), todos se afirmam pela negativa, mais do que pela 
positiva. (REIS e LOPES, 2000, p. 35, grifo dos autores).

No entanto, antes mesmo do Romantismo, como reconhe-
cem os autores, é possível encontrar traços de anti-heroísmo, 
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como se observa em Cervantes. Percebe-se que os romances 
de cavalaria parodiados por Cervantes resguardam ainda uma 
noção de coletividade. Como ressalta Watt (1997), os cavalei-
ros feudais eram vistos como uma ameaça, pois pilhavam o 
campo e massacravam os mais fracos. Diante disso, a Igreja os 
redirecionou para formação de ordens militares-religiosas – os 
Cavaleiros Hospitalários, os Templários e os Teutônicos. De 
acordo com o autor, logo as ordens de cavalaria se tornaram 
irmandades fechadas e poderosas, mas que tinham por ideais 
dar assistência aos doentes e proteção aos peregrinos, compro-
missos reconhecidamente heroicos. 

É nessa época que tem origem uma literatura de cavalaria e é 
a ela que Cervantes satiriza. Dom Quixote pode ser considerado 
um herói às avessas, e isso se deve em grande parte a sua veia 
cômica, perceptível pelas confusões e mal entendidos narrados 
em suas muitas aventuras, instalando assim uma quebra de 
paradigma de personagem heroico como protagonista, que 
era, em geral, dotado de qualidades, aspirante à perfeição, pois 
visava ser um modelo narrativo e de formação. 

Para Watt (1997), personagens como Dom Quixote dialogam 
entre si no sentido de um individualismo pois expressam ação 
ou pensamento individual livre e independente e têm egos eleva-
dos uma vez que se propõem a fazerem o que até então outros 
não o tinham, sendo a qualquer preço o custo para alcançarem 
seus objetivos. Tal é a observação que pode ser feita a partir da 
confissão de Walter que, assim como Raskólnikov, expressa um 
sentimento individual e ego elevado, de modo atingirem seus 
objetivos a qualquer custo, como bem o sabem os telespectado-
res que acompanharam o seriado e os que leram a obra citada. 
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3 O anti-herói como um homem comum

No terceiro episódio da segunda temporada de Breaking 
Bad, após escapar do traficante de drogas Tuco, a solução 
encontrada por Walter para retornar à sua casa e explicar o 
seu desaparecimento é aparecer nu em um supermercado da 
cidade alegando perda temporária de memória ocasionada pela 
conjunção de elementos químicos presentes em sua medicação, 
justificativa que o próprio sugere aos médicos após estes nada 
encontrarem em seus exames.

Diante de uma consulta obrigatória a um psicólogo como 
meio para conseguir alta, Walter confessa:

Psicólogo – Por que fugir? O que você sentiu que tinha 
que fugir?

Walter – Minha mulher está grávida de 7 meses de um 
bebê que não queríamos. Meu filho de 15 anos tem paralisia 
cerebral. Sou um professor de Química extremamente 
qualificado. Quando posso trabalhar, ganho US$ 43.700 
por ano. Assisti a todos os meus colegas e amigos me 
superarem de todas as maneiras e dentro de 18 meses, 
estarei morto. E você me pergunta por que fugi? 

(BIT BY A DEAD BEE”. Breaking Bad, 2010).
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FIGURA 02 – Em “Bit by a dead bee”, Walter confessa ao psicólogo o motivo de 
sua fuga

FONTE – Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC).

O diálogo em questão ilustra um sentimento passível de 
observação em muitos protagonistas anti-heroicos e que se pre-
tende universal na contemporaneidade: a sensação de ausência 
de referência. Em sua análise, Liddy-Judge (2013) aponta, entre 
fatores como pós-guerra e crises econômicas para aderência 
popular ao anti-herói na televisão norte-americana, o atentado 
terrorista aos Estados Unidos, conhecido pela data 11/09. Para a 
autora, o atentado provocou um balanceamento nos valores dos 
norte-americanos no que se refere ao que seria certo e errado 
devido a sensação de insegurança provocada pelo atentado e 
pela ausência de justiça e amparo oferecidos pelo Estado. Assim, 
para Liddy-Judge (2013), os norte-americanos puderam abraçar 
o anti-heroísmo demonstrado nas séries de TV.

Martin (2014) descreve algo semelhante para justificar o 
sucesso de The Shield (Michael Chiklis, FOX), aprovado antes 
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do atentado terrorista aos Estados Unidos e estreando apenas 
seis meses depois em meio a dúvidas, pois se acreditava que 
o público estava “sedento por heróis heroicos” e não por um 
policial anti-heroico. No entanto, o que se observou foi uma 
boa adesão ao programa, “o seriado tinha uma ressonância 
com a realidade que seus criadores jamais poderiam ter pre-
visto” (MARTIN, 2014, p. 276), pois a questão do seriado 
estava “exatamente em qual conduta seria tolerável em nome 
da segurança” (MARTIN, 2014, p. 276).

As justificativas de Liddy-Judge (2013) e Martin (2014) 
poderiam ainda ser embasadas na figura do justiceiro, que Eric 
Hobsbawm (1976) reconhece como um tipo de anti-herói em 
seu livro Bandido. Para o autor, em alguns casos, a ineficiência 
administrativa e a burocracia, aliadas a épocas de pauperismo 
e crise econômica, favorecem o bandido, ou seja, o apareci-
mento de heróis vingadores como solução para tais problemas. 
Conforme o autor cita, a figura de Robin Hood, o ladrão nobre, 
é a que melhor exemplifica esse tipo de atitude. 

No entanto, ainda que apoiados nesta categorização de 
Hobsbawm (1976), tal visão poderia explicar apenas em parte a 
adesão popular ao anti-heroísmo, pois muitos dos protagonistas 
anti-heroicos que se observa nas séries de TV contemporâ-
neas agem em conformidade com seus próprios interesses, 
na contramão do modo como Robin Hood tradicionalmente 
age. Além do mais, ainda em nossos dias e de forma crescente 
personagens anti-heroicos suscitam adesão popular não só 
dos norte-americanos, mas também em países que não foram 
atingidos por ataques terroristas, a exemplo do Brasil, e em 
público jovem, que não os presenciou.
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Uma melhor direção do motivo pelo qual personagens 
anti-heroicos têm sido recorrentes em narrativas seriadas e com 
boa adesão popular pode ser encontrada em Martin (2014): 

Pessoas alternadamente soltando e lutando para aprisionar 
o lado mais selvagem de sua própria natureza sempre 
renderam a grande história americana, o tema central 
que se pode encontrar em qualquer meio que estivesse 
em evidência no seu tempo. Os gêneros prediletos nos 
Estados Unidos – o faroeste, a saga com gângsteres, o 
detetive particular solitário e obstinado que trabalha longe 
do conforto da vida doméstica normal, o super-herói de 
dupla identidade – têm sido todos literalizações desse 
conflito interior. (MARTIN, 2014, pág. 110).

É nesse sentido que Morin (2009) esclarece a identificação 
que acontece entre espectadores e personagens. De acordo com 
o autor, os temas de amor presentes nos romances de cavalaria 
ressoam nos romances burgueses do século XVII de forma 
ampliada, romances “de relações, conflitos, problemas entre os 
indivíduos no seio de sua sociedade, onde o amor desempenha 
um papel essencial” (MORIN, 2009, p. 57). O autor destaca que 
um momento chave nesse processo é a publicação de Madame 
Bovary, de Flaubert. Na obra, Emma Bovary busca nos romances 
que lê uma forma de se satisfazer diante da vida monótona que 
leva, o que configura uma espécie de metalinguagem. Morin 
(2009) ressalta, tomando por base a obra de Flaubert, o impulso 
à identificação entre o leitor e o romance, “a burguesa sonhadora 
se torna a heroína do romance, enquanto a heroína do roman-
ce se tornou a sonhadora leitora burguesa. Madame Bovary é 
Dom Quixote do romance burguês” (MORIN, 2009, p. 57).
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O autor destaca ainda que o bovarismo, uma expressão criada 

por ele mesmo em alusão à obra de Flaubert, dá início a um 
diálogo entre o romance moderno e o leitor, um movimento 
que se integra à cultura de massa ao fundir o real e o imaginário:

Cultura romanesca, cultura da pessoa particular, cultura 
das necessidades da alma e das necessidades do amor, 
cultura da projeção dos problemas humanos no universo 
imaginário, mas cada vez mais fortemente, de identificação 
entre o leitor e seus heróis. (MORIN, 2009, p. 58).

A identificação do leitor ou espectador com o imaginário, 
como explica Morin (2009), tem início na década de 30, no ci-
nema, com o que o autor denomina happy end62, um conceito que 
traduziria a felicidade dos heróis aos quais os telespectadores se 
simpatizam quando atingem seus objetivos após as provações. 
Dessa forma, “o elo sentimental e pessoal que se estabelece 
entre o espectador e o herói é tal […] que o espectador não 
suporta mais que seu alter ego seja imolado. Pelo contrário, ele 
espera o sucesso, o êxito, a prova de que a felicidade é possível” 
(MORIN, 2009, p. 93, grifo do autor).

No entanto, o autor observa no segundo volume de sua 
obra, após retomar os estudos da cultura de massa no século 
XX que, a partir da década de 60, tem início uma crise na fe-
licidade, designada pelo rompimento do cinema com o happy 
end por filmes com orçamento reduzido nos quais “os autores 
poderão se exprimir-se de maneira mais livre com relação aos 
estereótipos ou arquétipos da indústria cultural” (MORIN, 

62 No texto optamos por usar o termo em inglês, como consta na obra original.
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2009, p. 109). Tais filmes também são caracterizados por serem 
“não mais sobre o sucesso social ou amoroso, mas sobre as 
dificuldades da vida social e amorosa” (MORIN, 2009, p. 110), e

O individualismo burguês, além de um certo princípio 
de realização, começou a sentir a insatisfação, a solidão, 
a angústia. […] O bem-estar, para aqueles que o adquiri-
ram, não é mais uma promessa infalível de felicidade. A 
ciência e a razão não são mais portadoras providenciais 
de libertação e de progresso. As pressões sociais não 
são mais aceitas como fatalidades inexoráveis, mas as 
liberdades adquiridas trazem também a inquietude e o 
impulso de mudar. O saber científico reduziu a migalhas 
as mitologias que unem o homem ao mundo e que abriram 
um vazio sem poder mesmo propor uma inteligibilidade 
geral. (MORIN, 2009, p. 120-121).

Essa percepção, somada às demais exposições a respeito 
do anti-heroismo, se mostra vital para a compreensão de sua 
recorrência na ficção seriada contemporânea. Além destas,  
muitas são as mudanças ocorridas em questões culturais, de 
classe, de gênero, etnia e nacionalidade, como o próprio Morin 
(2009) parece notar quando reavalia as considerações realizadas 
em seu primeiro volume de Cultura de Massas no século XX. 

Com o advento da globalização e a consequente ressigni-
ficação da relação espaço-tempo, ocasionou-se um aprofunda-
mento nestas referidas questões, como discute Hall (2006). Para 
o autor, a globalização e os avanços tecnológicos provocaram 
uma fragmentação dos indivíduos, pois promoveram um senso 
de identificação transitório quanto a uma série de fatores em 
um contexto mundial em que tudo se altera muito rápido e 
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constantemente. Assim, novas identificações surgem sempre, 
como produto da fusão de identificações ou agregações de há-
bitos culturais e os indivíduos se tornam, de fato, fragmentados. 

Dessa forma, a partir dos estudos de Morin (2009) e Hall 
(2006), pode-se compreender  o sentido da identificação por 
parte do público com protagonistas anti-heroicos. O anti-herói 
é, por si só, a expressão da crise, como se faz notar pelo relato 
que White faz ao psicólogo, pois se trata de um homem que 
confessa seu fracasso, e como se infere de Morin (2009) ao 
salientar o vazio advindo da ciência e da razão, bem como da 
religião, na tentativa de promoveram respostas para todas as 
insatisfações humanas, como o é também o sujeito contempo-
râneo, fragmentado. O sentimento de identificação se dá nesse 
sentido, como também o entende Beale (2014) ao estudar o 
anti-herói masculino e branco na televisão norte-americana. 

Por outro lado, o sentido da identificação por parte do 
público com o anti-herói também se dá pelo sentimento de 
justiça, de vingança, e estes podem ser acompanhados de um 
sentimento de punição. A um anti-herói, que transgride a lei, 
também parece estar associado um castigo, como uma espécie 
de lição. Portanto, a sua transgressão pode ocasionar uma iden-
tificação provisória, por nos permitir ser ou fazer algo que nós 
mesmos não nos permitiríamos, a exemplo das memórias que 
o personagem de Dostoiévski se permite apenas no subsolo. 
Mas o castigo ao final é esperado.

Parece ser a fragilidade, sobretudo, em contraste com mui-
ta violência, que também torna White sedutor aos olhos do 
telespectador, pois demonstra um lado humano que comove 
quando diz ao psicólogo que está morrendo. A justificativa 
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de ter feito tudo o que fez pela família também comove, pois 
narra a jornada de um homem que, nesse sentido, fez o mal 
para poder fazer o bem, ainda que de certa forma ele tenha 
feito para si mesmo, mas amparado por um sentimento que 
anseia universalidade.

4 Considerações finais

Com intuito de discutir a recente recorrência a protago-
nistas anti-heroicos na ficção seriada contemporânea e suas 
implicações culturais, analisamos neste estudo as raízes do 
anti-heroísmo em diálogo com o personagem Walter White, 
do seriado de TV Breaking Bad.

Assim, procuramos compreender tais personagens re-
montando às suas raízes. Diferente do herói clássico que, pela 
observação de obras literárias posteriores à Odisseia, possui 
uma noção predominantemente coletiva, o anti-herói expressa 
um sentimento individual, como observa Watt (1997) ser Dom 
Quixote, personagem construído com vistas a uma paródia aos 
romances de cavalaria que tinham por protagonistas heróis.

No sentido de compreender a recorrência e adesão popular 
de tais personagens, tendo-se em vista não só um grande número 
de programas que, de alguma forma, buscam nestes uma fórmula 
narrativa, mas também pelas constantes renovações de séries 
que os tenham como personagem principal, recorreu-se a Morin 
(2009) em sua análise a respeito do processo de identificação 
que surge entre o espectador e as obras. O autor reconhece tal 
identificação e a denomina de bovarismo, em alusão à Madame 
Bovary, que dá início a um diálogo entre o romance moderno 
e o leitor, movimento esse que se integra à cultura de massa.
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Para compreender a função para a qual o anti-herói é cons-

truído, recorremos aos estudos de Liddy-Judge (2013) que 
aponta, entre outros motivos, o atentado terrorista aos Estados 
Unidos como fator de desajuste dos valores norte-americanos, 
que agravaram a sensação de insegurança, permitindo assim 
que abraçassem o anti-heroísmo. Essa interpretação também 
é fornecida pelos estudos de Beale (2014), que aponta ser esse 
tipo de personagem o que nos permite também infringir a 
lei no que nos incomodaria e Martin (2014), que alega ser o 
anti-herói a literalização da luta interior da própria natureza 
humana, visões que parecem se adequar bem ao personagem 
analisado neste estudo.

A explicação que White fornece ao psicólogo descreve um 
sentimento comum à contemporaneidade, traduzindo a questão 
principal do que parece ser a presença recorrente do anti-herói 
na ficção seriada, a do que significa ser homem no mundo con-
temporâneo, com a ausência de referências por Hall (2006), ou 
à luz do pensamento de Morin (2009), a crise da felicidade. 

Deseja-se que um protagonista anti-heroico vença, permi-
tindo que o telespectador também vença, ainda que momenta-
neamente. Talvez a força do anti-herói em uma narrativa resida 
justamente nesse fato: ele não pode ser diferente do que é. E 
é isso que se espera que ele seja, pois lhe confere o caráter de 
real, em um mundo em que tudo muda o tempo todo. 
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O grafite como ferramenta de 
comunicação da juventude goianiense
Nayara PACHECO63

Gardene CASTRO64

O muro é o meio, o grafite a mensagem

Por mais significativas que sejam as mudanças ocorridas 
no espaço urbano nas últimas décadas, devido sua apropriação 
para intervenções como pichação e grafite, utilizar a parede para 
se expressar não é uma prática do homem contemporâneo. 

Embora não haja consenso sobre a intenção dos homens 
pré-históricos ao produzir imagens e símbolos nas cavernas, 
podemos inferir que, devido necessidades humanas – como 
garantia de sobrevivência e registro da espécie, comunicação, 
representação e participação social – o homem se apropria 
naturalmente dos suportes e instrumentos necessários, e que 
tenha acesso, para se expressar.
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Tavares (2010) propõe que “a parede serviu e ainda serve 
de suporte para quem não tem – ou para quando não existe – 
outra forma de estabelecer comunicação, de registrar ou tornar 
pública uma ideia” (TAVARES, J., 2010, p. 45). Mesmo o muro 
sendo, geralmente, a divisão entre o público e o privado, a rua 
é pública e pressupõe-se democrática. Sendo assim, os muros 
adquirem das ruas essa sua natureza democrática.

Dessa forma, o muro visto como veículo de comunicação, 
de natureza democrática, possibilita que aqueles que tradicio-
nalmente não teriam ou têm acesso às ferramentas de comu-
nicação tenham tal acesso, tanto como produtores, quanto 
como receptores. A parede também se torna útil por ser um 
dos poucos suportes acessíveis em várias épocas, primeiro 
em Pompéia e com grande visibilidade para a transmissão de 
mensagens textuais e gráficas. 

Em trabalho realizado na Universidade Estadual de 
Campinas, sobre as mensagens veiculadas nos espaços comuns 
e a transformação das ruas em lugares de representação, Barros 
(2012) afirma que:

[...] as inscrições realizadas nos muros – em ambientes 
públicos, são utilizadas desde que o homem (ainda na pré-
-história) sentiu necessidade de representar sua narrativa de 
vida, suas ideias, críticas e anseios, por meio da imagem. […] 
o que hoje chamamos de grafite é na verdade, esta mesma 
forma de representação que se configurou e se revestiu de 
um novo formato na era moderna (BARROS, 2012, p. 30)

Ainda acerca da apropriação do espaço urbano para trans-
missão de mensagens, Ramos (2007) faz algumas considerações. 
A autora propõe que o muro é um:
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Grande canal de comunicação, sem conexão com fibra 
ótica ou cabo elétrico, mas conectado diretamente com a 
cidade, com o público, com o aqui e o agora, os grafites 
criados [...] levaram o ocidente a presenciar pública e ano-
nimamente o questionamento de muitos de seus valores 
estabelecidos, entre eles o da ocupação dos espaços da 
cidade (RAMOS, 2007, p.8).

O muro por si só, fora de seu contexto, não se configura 
propriamente um meio de comunicação eficaz. O muro como 
mídia é, sobretudo, aquele que está diretamente nas vias de 
trânsito, inserido na dinâmica da cidade e que possui, consequen-
temente, maior visibilidade, maior acesso ao público. Por mais 
que a parede seja o suporte, as dinâmicas das cidades e povos 
são importantes e devem ser levadas em consideração, pois são 
responsáveis pelos conteúdos e formas das mensagens veiculadas.

Um simples olhar sobre o espaço urbano também apresenta 
outro elemento diferenciador dessas manifestações, a marginali-
zação.  Segundo Tavares (2010), a poética da pichação reside na 
marginalidade decorrente da ilegalidade e a diferença do grafite 
estaria aí, este pode ser institucionalizado pelo circuito artístico, 
ou seja, enquanto “a pichação foge do espaço legalizado da arte; 
o grafite transita por ele livremente” (TAVARES, A., 2010, p.25).

E é aí que o grafite encontra seu principal viés social, re-
configurando os espaços de circulação de arte. Segundo Barros, 
“essa atividade, é entendida como um meio de libertação das 
amarras culturais que definiam a arte como somente aquilo que 
víamos nos museus e galerias” (BARROS, 2012). O grafite é 
composto de uma linguagem artística que pode alcançar um 
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grupo maior de pessoas, sendo ou não adeptas da prática, e 
pode ou não seguir padrões estéticos mais elaborados.

Acredita-se que, tal como outras expressões artísticas, os gra-
fites ajam no imaginário das pessoas, na brecha entre a realidade 
e a ficção. Também são capazes de nomear espaços, surpreender 
o olhar dos transeuntes já naturalizados com o cotidiano das ruas 
e suspender o tempo contínuo (TAVARES, 2010). 

A potência poética da pichação está no confronto com o 
espaço urbano entendido como espaço do imaginário dos 
sujeitos; é nesse mesmo espaço que acontece o grafite, ele 
também agindo sobre o nosso imaginário [...] Seu contexto 
é a rua, onde nomeia uma situação de encontro com os 
sujeitos no espaço cotidiano deles; essa mesma situação 
não pode se reproduzir dentro do espaço protegido dos 
museus ou da galeria. (TAVARES, 2010, p.28)

Portanto, mesmo que o grafite seja incorporado pelo cir-
cuito da arte e seja apresentado em galerias e museus, a essên-
cia de sua atividade, que é agir no imaginário social, a fim de 
promover a reconfiguração da realidade, se dá nas ruas, em 
contato direto com o povo. Assim como a pichação, o grafite 
depende do espaço urbano para ser efetivo socialmente. Suas 
intenções, porém, estão relacionadas à democratização da arte 
e dos espaços em que ela é apresentada.

De natureza democrática e dialógica, essa intervenção se 
assemelha em muitos aspectos a qualquer outra ferramenta 
de comunicação popular e comunitária. Podemos destacar 
outros dois aspectos dos meios populares de comunicação, a 
rudimentaridade e seu uso como forma de resistência cultural, 
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ambos explicitados por Beltrão (1980). Portanto, fica a cargo 
da motivação dos emissores, da linguagem e dos discursos 
transmitidos, a concretização do viés social do grafite.

Ainda sob o viés democrático desta ferramenta, Gitahy 
(1999) propõe que “não existe graffiti ou quem o produza de 
forma não democrática. Aliás, o graffiti veio para democratizar 
a arte, na medida em que acontece de forma arbitrária e des-
comprometida com qualquer limitação espacial ou ideológica” 
(GITAHY, 1999, p. 13).

O grafite com sua linguagem artística, carregado de mensa-
gens de resistência e, ocupando as ruas, colabora para a formação 
de um espaço urbano democrático, o que reforça a natureza 
popular dessa ferramenta de comunicação. Produzidos pelo 
povo, possibilitam que estes transmitam suas próprias visões 
de mundo, além de denunciarem descasos e desigualdades e 
possibilitarem a circulação de novas representações, com o 
potencial de modificar suas realidades concretas.

Comunicação popular: o grafite como 
comunicação da juventude goianiense

Para compreender as representações sociais sobre grafite 
e juventude em Goiânia, ancoradas no imaginário social dos 
próprios jovens grafiteiros, foram entrevistados jovens grafi-
teiros da cidade. Ao todo foram entrevistados cinco grafiteiros, 
homens, com idades entre 19 e 29 anos. A maioria reside em 
bairros periféricos da cidade, sendo dois na Região Noroeste 
e os outros três nas Regiões Leste, Norte e Sul. Para estimular 
que eles se expressassem de maneira fiel à realidade, sem medo 
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de retaliações, seus nomes foram preservados. Por isso, eles 
serão identificados por seus apelidos, utilizados para compor 
e/ou assinar as obras.

O problema que norteou a execução deste trabalho foi saber 
até que ponto os jovens de Goiânia se utilizam do grafite como 
ferramenta de comunicação popular. Por isso era necessário 
saber qual a percepção que esses jovens têm da mídia tradicional 
e do que é veiculado nela. 

Pensando nisso, foram elaboradas duas perguntas: Você 
acredita que a mídia tradicional represente a juventude de maneira fiel 
à realidade? E você já observou diferença no tratamento dado na mídia 
(jornais, TV, revistas, internet) às notícias sobre crimes cometidos nas 
diferentes classes sociais? As respostas demonstraram que todos 
os entrevistados têm uma visão crítica sobre a mídia e o papel 
que esta exerce na sociedade. 

Sobre a primeira pergunta, os discursos apresentaram an-
coragens muito próximas. Os jovens grafiteiros relacionam a 
mídia tradicional a aspectos negativos, como generalização e 
manipulação da realidade, a fim criar padrões de comportamen-
to e garantir interesses capitalistas. De forma particular, todos 
demonstraram não concordar com a forma como os jovens 
são representados pela mídia tradicional.

Não, com certeza não. [...] a gente vê... assim, raso, o raso do que 
acontece na verdade. Então é sempre de certa forma manipulado pra 
beneficiar alguém. E essa questão de juventude eu acho, eu acho que 
é tão grande, sabe? É porque acho que são grupos... tantos grupos 
no meio da juventude (Lotoos).
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Não. [...] ela cria padrões, estilos, ela que meio que uniformiza, né. 
[...] e uniformizar pro lado do capital mesmo, e, do consumismo, 
de consumir. [...] a mídia não representa a diversidade né, da 
juventude (Fulano).

Não, eu acho que não. [...] Às vezes eles disfarçam, né? [...] às 
vezes por causa de uma passagem, por conta de um grafite que estava 
feito, e foi preso ilegal, eles te tratam como se fosse um bandido e, 
às vezes não é assim. (Slade).

Não. Eles impõe o que eles quer [...] eles num mostram realmente o 
que é, mostra o que vende, que vai dar lucro, que vai dar audiência 
[...] então eles desmerecem muita coisa pra tá, pra tá encaixando 
nos padrão deles (Nosme).

Hum... de forma nenhuma. Eles tenta manipular muito as coisas, 
tipo [...] vamo supor uma bela praça aqui. Aí ta tudo lindo e 
maravilhoso [...] mas a realidade não é essa, entendeu? Que a 
gente vive aqui. Tamo aqui, tá sujeito a qualquer hora chegar um 
doido aqui, querer tomar de assalto, um policial matar um cara, e 
drogas e muitas coisa envolvida. Não é aquela beleza toda que eles 
mostram na TV, entendeu?

Nos discursos acima é possível perceber que a crítica des-
ses jovens está relacionada sobremaneira às características da 
natureza dos meios de comunicação de massa. Essa visão apre-
sentada pelos jovens corrobora o que foi proposto por Festa 
(1982) sobre os meios de comunicação massiva. Acredita-se 
que estes colaboram para a criação de hábitos de consumo e 
privilegiam os interesses das classes hegemônicas. Para isso, 
ocultam e/ou distorcem os fatos, com o intuito de persuadir 
o receptor a favor da visão dominante. 
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Podemos fazer outra ligação com a comunicação popular. 
Ciente que os jovens se apropriam dos muros para emitir suas 
próprias mensagens, discordado da forma como a mídia tradi-
cional representa a juventude, é possível inferir que a falta de 
representatividade os impulsionem a utilizar mídias alternativas 
para se autorrepresentarem. Essa proposição retoma ao que foi 
proposto por Peruzzo (2008, p. 370), quando diz que as classes 
subalternas se utilizam das mídias alternativas para externalizar 
suas interpretações do mundo. 

Emergem também destes discursos, a marginalização de 
determinados grupos sociais por meio da linguagem e dos 
discursos midiáticos. As falas retornam, então, a afirmação de 
que hoje a mídia tende a relacionar a imagem do jovem pobre 
a crimes como o tráfico de drogas, também exposto por Braga 
e Castro (2016). De certa forma, algumas respostas remetiam a 
outras perguntas do questionário. Sobre a pergunta, se ‘Você já 
observou diferença no tratamento dado na mídia (jornais, TV, revistas, 
internet) às notícias sobre crimes cometidos nas diferentes classes sociais?’, 
todos os entrevistados acreditam que há diferença no tratamento 
dado pela mídia às notícias relacionadas a crimes cometidos e 
até mesmo sofridos por pessoas de diferentes classes sociais.

Eu acho que até nos títulos das manchetes há diferença, sabe? 
Quando é um negro periférico roubando, é... eles tratam de uma 
forma diferente, mas quando foi um... um carinha branco, filhinho 
de papai, é que tem doença psicológica. Porque um negro da periferia 
não pode ter doença psicológica pra poder roubar, né? [...] ‘nossa o 
fulano da periferia hoje morreu’ isso nem é... acho que não sai nem 
no obituário, sabe? [...] eu acho que devia ser tratado igual, né? [...] 
essa moça do colégio do Jardim Novo Mundo não vai aparecer na 
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TV, não vai haver discussão durante uma semana, não vai haver. 
Você não vai ver publicação no Facebook de ‘nossa, estou horrori-
zado com a violência em Goiânia’ [...] mas ce tem que fazer, cara, 
só ficar falando o que a mídia já fala não tem eficiência (Lotoos).

Claro! É bem diferente de ser abordar né, quando... quando uma 
pessoa da periferia tá cometendo alguma coisa e quando é um cara 
rico né [...] o pobre ele é exposto, ele é humilhado, ele sofre muito 
assim com essas coisas [...] é muito mais exposto assim, muito 
mais... muito mais maltratado mesmo, pela mídia assim (Fulano).

Não, isso com certeza. [...] se a pessoa não tem esse escape ele é 
tratado como um vagabundo mesmo. (Slade).

Trata bem diferente. Totalmente diferente. É o olhar deles é total-
mente diferente. [...] é tratado de outra forma, já com preconceito, 
arrogância já, até mesmo chegando já na opressão mesmo, na opressão 
policial. [...] um ‘boy’ mesmo tá traficando é preso normal, paga 
uma fiança sai. Agora já os menor, já os cara de classe mais baixa 
já é, já é visto totalmente diferente [...] como traficante, é bandido, 
já os de classe alta não, já é só consumidor. (Nosme).

Vamo supor, eu sou um rapaz de bem, eu tô aqui na praça, aí 
ocorre um troca de tiros aqui, da polícia, vamo supor que eu tomei 
um tiro e morri, aí às vezes por não ser ninguém conhecido ou estar, 
tipo, em um alto nível da sociedade aí, vai ser apenas mais um que 
morreu por tráfico de drogas, talvez, ou uma tentativa de roubo e 
sempre vai ser essa mesma justificativa. [...] Quando se trata do 
pessoal mais pobre, da classe média pra baixo assim, é sempre, 
sempre a mesma explicação [...] Trata muito diferente. A mídia e 
a justiça, né? (Vant).

Em níveis diferentes, todos apresentaram reflexões sobre 
a forma como a mídia retrata crimes em diferentes classes 
sociais. Os entrevistados acreditam existe sim diferença no 
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tratamento dado pela mídia a notícias sobre crimes cometidos 
e até mesmo sofridos por classes que possuem mais ou menos 
capital econômico. Para eles, os que possuem maior poder eco-
nômico são retratados de forma mais compreensiva, inclusive 
utilizando artifícios para justificar os crimes, como a existência 
de doenças mental e psicológica. Enquanto aos mais pobres 
restam as representações relacionadas a aspectos negativos, 
como marginais, vagabundos, bandidos, entre outros.

Confirmando o que é proposto por Braga e Castro (2016), 
os entrevistados apontam que os crimes cometidos pelas classes 
subalternas, aquelas que possuem um nível menor de capital, 
são tratados de forma violenta pela mídia.  Apontam ainda 
alguns temas propostos pelos autores acima citados, como por 
exemplo, a relação com o tráfico de drogas que a mídia faz dos 
crimes cometidos por jovens pobres. No discurso desses jovens 
também é possível perceber traços de outras vulnerabilidades 
que eles percebem na juventude exposta de forma negativa na 
mídia tradicional, que não necessariamente estão ligadas ao 
capital econômico. Relacionam essa diferença no tratamento 
também a cor e raça dos acusados.

Também se percebem alguns traços da objetivação des-
sas representações que circundam pela sociedade, como por 
exemplo, a opressão policial. Esta, no entanto, por ter aparecido 
em vários momentos dos discursos dos jovens grafiteiros, será 
retrata em tópico específico, na categoria violência.

Violência

Os estudos sobre os meios de comunicação, bem como 
aqueles referentes às linguagens, códigos e representações sociais 
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postos na sociedade, tendem a levantar informações sobre a 
sociedade que constrói e legitima esses sistemas de informação 
e comunicação. Isso porque o momento histórico, os valores 
morais e as práticas sociais vigentes influenciam e colaboram 
para a criação e uso dos meios e das redes de interpretação.

Tendo em vista os dados apresentados por Waiselfisz (2014), 
percebe-se que a violência se faz presenta sociedade atual e atinge 
principalmente a população jovem de 19 a 26 anos, negros e 
pobres. Como salientamos, no Estado de Goiás, os níveis de 
violência são alarmantes, chegando à quinta posição no ranking 
de homicídios da população negra (WAISELFISZ, 2014). Por 
isso, foi necessário perguntar a esses jovens suas impressões 
sobre a violência na cidade de Goiânia, em seus bairros e como 
percebiam essa violência quando saíam às ruas pra grafitar.

A primeira pergunta relacionada à violência foi ‘Você con-
sidera Goiânia violenta?’ Em geral, todos afirmaram considerar a 
cidade de Goiânia violenta, mesmo que com alguma relutância, 
como demonstram os discursos destacados abaixo. O terceiro 
entrevistado, em um primeiro momento, afirmou não achar 
Goiânia violenta. Porém, quando questionado sobre a violên-
cia em seu bairro, ele considera que a violência existe, mas só 
atinge quem não está atento.

Considero! Goiânia violenta. [...] e hoje em dia é a violência tanto é 
porque realmente pratica crimes, e eu acho é tanto por essa questão do 
ego mesmo. Hoje em dia a gente vê muito disso, é vizinho matando 
vizinha por causa de um lixo que o cara pôs no lugar errado (Lotoos)

Sim [...] Eu acho que a violência assim, é um fator que você vai achar 
em toda grande cidade, por ser menos ou mais assim, mas, sempre 
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vai rolar né, sempre vai ter uma relação de exploração, sempre vai 
ter uma... uma relação de poder envolvida (Fulano).

Acho que não. (Slade).

[...] nem só Goiânia, eu falo em geral, porque em todo lugar há 
violência, há crime, há... há tudo, né? [...] Todo lugar é perigoso. 
(Nosme).

Considero. Considero muito [...] Igual, pra mim é violenta, mas 
eu sei lidar, sei andar, sei onde eu vou, onde eu não vou, aí a gente 
vai esquivando disso, mas pra quem não sabe é muito pior. Mas eu 
acho sim, muito violenta. (Vant).

Os jovens demonstram que a violência não é um problema 
só da cidade de Goiânia, eles a consideram um problema geral, 
em toda a sociedade. Além de afirmar que a cidade é violenta, 
eles destacam algumas razões para isso: o ego e relações de 
exploração. De forma a entender melhor em que situações 
esses jovens sofrem violência, também foi perguntado a eles 
‘Como é o cotidiano do seu bairro? Você considera seu bairro violento?’. 
As respostas dessas três perguntas se complementam. 

[...] assim, nossos vizinhos sempre acontecem assalto, assim, de roubar 
casa [...] mas a gente vê milícia no meu bairro. [...] Infelizmente no 
meu bairro, eu acho que isso, eu acho que isso muito errado, mas 
tem. Assim, a gente é beneficiado de certa forma (Lotoos).

[...] às vezes cê acha lá um carro abandonado lá, cheio de fogo [...] 
tem notícia de que invadiram a chácara ali de tal pessoa e tal, que 
não é bom deixar a chácara sozim, né. Mas tomando assim a região 
Norte da cidade assim, eu vejo que ela é perigosa assim, enfrenta 
bastante descaso, ce vê que não tem uma área de lazer assim, pra 
galera curtir mesmo (Fulano).



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 213
[...] é violento porque você tá na rua de noite, se você evitar passar 
por esses locais, você vai evitar essa violência. A violência tá pra 
quem tá moscando (Slade).

Quando o terceiro entrevistado diz que é preciso estar 
atento para evitar a violência, demonstra que, ao contrário do 
que havia afirmado anteriormente, ele pode não ter sofrido 
violência, mas a percebe. 

Olha, pra mim que já moro lá, já é diferente, né? [...] mas é violento... 
violento, direto acontece vários acontecimentos lá, várias coisas lá 
que não são muito legais, né? (Nosme).

Eu considero meu bairro super violento, véi. Super, super, super, 
super violento. [...] tipo, eu acordo cedo pra ir trabalhar tem gente 
roubando os outros, seis horas da manhã na rua com faca na mão. 
Tem gente que toma facada, tiro toda hora (Vant).

Os discursos demonstram que a maioria dos jovens passa 
por situações que envolvem violência diariamente. Podemos 
inferir dessas proposições certa naturalização da violência, 
visto que na maioria das falas os jovens afirmam não serem 
atingidos pela violência por estarem atentos ou acostumados 
com o cotidiano violento e, ainda, por agirem contra ela.

Na pergunta anterior, o segundo entrevistado relaciona a 
violência das grandes cidades às relações de exploração e de 
desigualdade de poder. Essas relações reaparecem na resposta 
do jovem Lotoos, entrevistado número 1, quando este afirma 
ter menos violência em seu bairro por existir nele milícias – 
quando policiais cobram dos moradores e comerciantes uma 
taxa para fazerem a segurança do local. O jovem acredita que 
se beneficia disso, mas concorda que essa ação seja errada. 
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Essa não foi a única fala que demonstrou abuso de poder 
por agentes de segurança pública. Durante toda a entrevista, 
os jovens relataram casos de violência policial, tanto com o 
objetivo de reprimir a execução de seus grafites, como para com 
outros jovens conhecidos seus. Por ser um assunto recorrente 
nos discursos, será analisado em tópico particular, abaixo.

Violência policial

Por ser uma atividade realizada necessariamente na rua, 
acreditava-se que esses jovens pudessem passar por situações 
de violência, advindas tanto da população, como dos agentes 
de segurança pública. Isso porque utilizar-se dos muros para a 
prática do grafite sem autorização, ainda configura-se crime e 
pode gerar reações tanto do proprietário do muro, como dos 
responsáveis pela segurança e controle da população. 

Com o intuito de entender essa hipótese, os jovens res-
ponderam à seguinte pergunta: ‘Você já passou por alguma situ-
ação de risco grafitando? Se sim, qual foi a situação?’. Como havia 
se pensado, todos os jovens relataram situações de violência 
sofridas enquanto grafitavam. O que surpreende nos discursos 
destacados abaixo, é que a maioria das situações relatadas envol-
vem agentes públicos de segurança, sendo possível identificar 
violência advinda de civis em apenas um relato, o do Nosme. 
Então, a violência parte principalmente dos responsáveis por 
supostamente garantir a segurança da população.

[...] abordagem policial ela é, de certa forma, sempre violenta [...] 
felizmente eu não tive abordagens de alguém pintar minha cara, de 
(...) alguém me bater, disso e aquilo, mas eu acredito que a violência 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 215
verbal, nossa! Diversas vezes [...] eu acho que a situação de risco 
maior que eu já passei foi quase ser preso por tá fazendo grafite 
num meio público (Lotoos).

Já, já fui preso né [...] os policiais assim, eles realmente queriam 
oprimir a gente assim, tava eu e mais um amigo [...] Eles já veio 
esculachando a gente, algemando a gente né, botando a gente na 
viatura, no camburão da viatura (Fulano).

Bem, teve várias vezes só que, por exemplo, é uma situação de 
violência só que eu causei isso, então eu estava sujeito. [,,,] E... por 
populares eu acho que nunca, mas por policial, por P2, que é polícia 
disfarçada, isso aí sempre teve [...] as vezes eles bate, as vezes pinta 
pra depois levar, que pegar material [...] sempre conflituosa (Slade).

[...] fomos parados pela polícia, teve alguns cara que tentou oprimir 
a gente com revólver e tal [...] Polícia e também até mesmo o povo 
normais mesmo, sem ser policiais [...] Já vi guarda de polícia já, dizendo 
que ia levar, esses trem assim, os perigos naturais da rua (Nosme).

[...] sempre foi muito de boa meus rolê, sempre... assim, tirando 
a polícia, o único sufoco de rolê que eu tive foi a polícia (Vant).

Da fala dos jovens, fica claro o abuso de poder daqueles 
que fazem a lei ser cumprida. Mesmo que os jovens precisas-
sem ser encaminhados à delegacia pra ser registrado o delito e, 
posteriormente respondessem processo, eles jamais poderiam 
ter suas dignidades violadas. O que foi relatado, no entanto, 
são casos de opressão, violência física e psicológica. A fala do 
terceiro entrevistado demonstra, mais uma vez, a naturalização 
da violência, agora da violência policial. O entrevistado acredita 
que, por estar cometendo um crime, coloca-se a mercê dos 
abusos de poder dos policiais.
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Os relatos de violência policial também apareceram em 
outros momentos das entrevistas, como no caso do quinto en-
trevistado, quando questionado sobre o cotidiano do seu bairro.

Tinha um colega meu, que morava na esquina da minha casa, ele 
morreu queimado uns dois meses atrás. Tipo, ele tava envolvido com 
drogas, tava traficando e aí, devido a uma rixa com a polícia, não 
sei te explicar o quê que rolou, queimaram ele, ele e a namorada, 
a namorada ficou sem as duas pernas porque só queimou da perna 
pra baixo. (Vant).

Mais uma vez, voltamos à Braga e Castro (2016), no que diz 
respeito à relação que se faz hoje do jovem pobre ao tráfico de 
drogas. À luz dos estudos de Ramos e Paiva (2007), os autores 
ainda relatam que a maior parte das notícias que fazem essa 
relação da juventude com o tráfico de drogas, tem como fonte 
apenas relatos e documentos da Polícia Militar, o que favorece 
que esses abusos fiquem escondidos e que a versão dos jovens 
nunca seja retratada.

As denúncias presentes nos discursos desses jovens refle-
tem o quão banal se tornou a vida de pessoas, especialmente 
jovens, pobres e de periferia. Os policiais chegam aos absurdos 
de pintar os jovens grafiteiros com tinta spray, ameaçá-los com 
revólver, algemá-los, ofendê-los, prendê-los e, ainda, fazer com 
que outros jovens, envolvidos com a criminalidade, paguem 
por seus crimes com a própria vida.  

Podemos relacionar a violência policial ao preconceito 
com o grafite, também presente nos discursos coletados. É a 
demonstração do processo de ancoragem e objetivação, des-
crito por Moscovici (2003, p. 61). Isso porque, como se viu, as 
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representações naturalizadas no pensamento só se legitimam 
nas ações. Por isso, trataremos de outra categoria emergente 
dos discursos: o preconceito.

Preconceito

O preconceito é a forma mais sutil de violência. Mesmo 
assim, agride sobremaneira a vítima que é atingida por ele. É, 
também, o primeiro passo para a marginalização e criminalização 
de determinados grupos. É, basicamente, uma representação 
social negativa de algo ou alguém que poderá acarretar outros 
tipos de violência.

Neste ponto, é importante trazer à discussão o que diz 
Amaral Filho (2009) sobre a representação de um grupo feita 
por aqueles que não o integram. Para o autor, essa seria uma 
interpretação generalista desse grupo, passível de subjugação 
simbólica. Isso quer dizer que essa representação servirá como 
ferramenta de marginalização desse grupo representado.

Por isso, foi importante questionar esses jovens sobre 
os preconceitos já sofridos por eles. Durante as entrevistas, 
foi perguntado aos jovens se ‘Você já sofreu algum preconceito por 
grafitar?’. Antes mesmo da pergunta ser feita, já era possível 
detectar na fala dos grafiteiros alguns traços de preconceito 
que já haviam sofrido. Mesmo que afirmem não se incomodar, 
é preciso refletir sobre os efeitos práticos dessa discriminação.  

Eu acho que sofro até hoje. [...] as pessoas falam ‘Ah você faz 
grafite? Então você é pichador!’ É, é, é, que assim, não que eu não 
me aceite como pichador [...] isso é um pouco desvalorizado [...] eu 
já tentei sobreviver de grafite e vi dificuldades principalmente por 
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causa do preconceito [...] A questão do preconceito, a gente sofre a 
todo instante, até mesmo quando, acho que a quando a gente era 
abordado antigamente pela polícia, é a mesma coisa de sempre [...] 
É aquele preconceito que você já é um pichador, já é um marginal, 
já é o cara que não... sabe? [...] Você tá gravidando porque você é 
um vagabundo (Lotoos).

Sim, com certeza. [...] às vezes a pessoa... te olha ali como um 
marginal mesmo, um cara que tá fora da lei [...] Então já rolou 
muitas vezes de... sei lá, eu tá pintando, o povo passa e buzina, e 
grita pra mim parar, ou mesmo ligar pra polícia (Fulano).

Bem, preconceito sempre tem, né? Das pessoas que olha, fala, às 
vezes cê tá todo sujo de tinta na rua, então algumas pessoas falam, 
né? (Slade).

Já. Até mesmo dos familiares [...] levei muito preconceito já. [...] 
antigamente eles via mais como arruaça, vandalismo, entendeu? 
Mas agora tá mais tranquilo, mas ainda existe muito preconceito 
[...] se tá na rua, ta sujeito a tudo, né? E preconceito é normal, é do 
cotidiano. Só por ser, por ser meio de quebrada já, já quer desmerecer 
já, né?[...] também por ser negro, né? Pelo cabelo também. (Nosme).

Já! [...] uma vez rolou uma certa opressão policial [...] outra vez 
também, eu tomei uns tapa porque eu tava pintando [...] o povo 
que passa na rua mesmo, às vezes é um cara que tá alí e não gosta, 
e quer ficar ligando pra polícia (Vant).

O julgamento a que esses jovens são submetidos têm como 
objetivo criminalizar seus atos. O que emerge dos discursos é 
que eles sofrem preconceito das várias esferas da sociedade, 
desde a família à população e ainda da polícia. Utilizar-se dos 
muros para produzir suas obras é visto como vandalismo e 
arruaça pela população, o que faz com que seus trabalhos 
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sejam desmerecidos. Além disso, eles afirmam serem confina-
dos a estereótipos negativos, como vagabundos e marginais. 
Afirmam ainda que o não reconhecimento de seus trabalhos 
pela população acarreta outros tipos de violência, dos próprios 
civis e até mesmo da polícia.

Neste ponto é importante apontar o processo de ancoragem 
e objetivação (MOSCOVICI, 2003, p. 61). Esses estereótipos 
negativos, citado pelos jovens em questão, são representações 
sociais ancoradas na mente humana, ou seja, formas de inter-
pretação naturalizadas no pensamento.  A violência que emerge 
dos discursos, é a objetivação dessas representações sociais, é o 
momento em que essas redes de interpretação se materializam 
nas ações dos indivíduos.

Fica claro, então, que esses jovens são marginalizados pri-
meiramente no imaginário social. Esse pré-julgamento acarreta 
a outros tipos de violência, inclusive a violência física e policial, 
retratadas anteriormente e, ainda, a criminalização dos jovens 
e de seus trabalhos. 

Liberdade de Expressão

Ainda em busca de subsídios para se compreender o uso 
do grafite pela juventude goianiense, foi feita a seguinte per-
gunta aos entrevistados: ‘O que o grafite representa pra você hoje?’ 
e, conforme a resposta dada, outras perguntas foram surgin-
do, como ‘Você vê o grafite como um escape de alguma coisa no seu 
cotidiano?’.  Os discursos apresentaram um nível muito alto de 
concordância, sendo possível, inclusive, encontrar a repetição 
de palavras e expressões nas diferentes falas. De forma geral, o 
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grafite representa pra esses jovens a possibilidade de se expressar 
livremente, uma forma de reconfigurarem não só a realidade 
dos receptores, mas a sua própria.

[...] o grafite é minha forma de lazer, que eu utilizo realmente nos 
momentos que eu tô bem estressado, que eu tô bem chateado com 
alguma coisa e, eu vou pra rua e pinto (Lotoos).

Liberdade de expressão (Fulano).

O grafite significa... pelo menos até hoje, significa praticamente 
metade da minha vida. [...] é um escape que ce dá prum adolescente, 
pruma criança, pra ele sair do mundo das drogas, pra ele buscar 
outros tipos de escape [...] o grafite pra mim ele é uma válvula de 
escape pra tudo (Slade).

Pra mim ele significa liberdade de expressão (Nosme).

O grafite (...) é uma forma que eu tenho de me expressar [...]o grafite 
foi a forma que eu encontrei, de me expressar, falar, me comunicar. 
Saciar minha vontade, matar vontades que eu tenho, desejos, realizar 
sonhos que no grafite é tudo possível (Vant).

O grafite é, para esses jovens, liberdade de expressão, fuga 
da realidade, mecanismo de lazer. Diferentemente do que é 
apresentado nas representações negativas sobre esses jovens 
que circulam na sociedade e, consequentemente, nos meios 
de comunicação, eles não querem destruir patrimônios ou 
fazer arruaça. O que eles querem é ter voz, poder se expressar 
livremente, sem censura.

Justamente por não se sentirem representados pela mídia 
tradicional, como afirmaram anteriormente em seus discursos, 
buscam meios de comunicação alternativos que os permita 
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se autorrepresentar, mesmo que precisem, com isso, infringir 
determinadas regras e leis. Faz sentido, neste ponto, retomar ao 
que foi proposto por Gohn (2000, p.12, apud HENRIQUES, 
2007, p.85), quando este diz que visibilidade na mídia e o poder 
de autorrepresentação se configuram hoje o próprio objeto de 
luta dos movimentos sociais e, não mais, uma ferramenta externa 
a esses grupos, utilizada por eles para atingir seus objetivos.  

Essa visão também se relaciona ao que foi posto por Beltrão 
(1980, p. 19). Para ele, os grupos sociais marginalizados utili-
zam-se de seus próprios veículos para se opor à ordem vigente 
que os exclui, para transpor as barreiras da censura existente 
nos meios convencionais de comunicação.

Os entrevistados também foram questionados sobre suas 
motivações e responderam à pergunta: ‘O que te levou a grafitar?’. 
Houve certa variação nas respostas, o que, de certa forma, é 
natural, visto que a motivação é particular e individual. De 
forma geral, todos já se expressavam de outra forma antes 
de terem contato com o grafite e encontraram no grafite sua 
forma de expressão. 

[...] dentro da pichação eu conheci o grafite (...) e (...) conheci o 
grafite e quis fazer o grafite pelas possibilidades que ele me dava 
[...] Ah! Então é uma forma de eu continuar mexendo com o que 
eu gosto, que é mexer com spray, arte, me expressar, mas livrar um 
certo (...) sofrimento que eu poderia trazer pra minha família, que 
eu não gostaria de fazer (Entrevista 1).

[...] como eu já, já era envolvido com (...), com negócio de pichação 
e tal, então (...) eu mei que canalizei isso pro grafite né. (...) A, a 
vontade que eu tinha de picha, eu (...) transformei isso pro grafite 
né (Fulano).
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Sempre gostei da letra, de tá envolvido, então comecei a aprender 
um pouco e comecei a grafitar. Mas sempre foi porque eu gostei 
mesmo (Slade).

O que me leva a pintar mesmo é... é a rua, essa ligação do grafiteiro 
com as pessoas que passam no momento, que vê depois... é isso, é tá 
na rua, tá... tá na atividade (Entrevista 4)

[...] eu andava na cidade, via tudo colorido, cada um deixando sua 
marca, cada um conversando com as pessoas do jeito que achava 
bacana, e... e me atraiu aquilo, sabe? Aquele... aquela liberdade de 
expressão na rua, aquela liberdade de você falar o que você pensa, 
sem nenhuma... sem nenhuma censura, sem nada (Vant).

Novamente a necessidade de expressão aparece como 
motivação para a prática do grafite. Além disso, demonstram 
querer estar na rua e ocupá-la, transmitir uma mensagem e, 
por meio dela, estabelecer uma conexão com os receptores, 
deixando suas marcas. Essas são algumas das motivações que 
emergiram dos discursos dos jovens do grafite de Goiânia.

Outro ponto que se destaca nesses discursos é a relação 
desses jovens com a pichação. Os dois primeiros entrevistados 
relatam aqui que tiveram o primeiro contato com o grafite, na 
pichação, mas esse não é o caso somente deles. Em todas as 
entrevistas é possível encontrar essa relação. Inclusive, emerge 
de seus discursos uma equiparação do grafite à pichação. Para 
eles, são diferentes formas com o mesmo objetivo, ocupar a 
cidade e transmitir suas mensagens.
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Considerações finais

Conclui-se com essa pesquisa, que os grafites que pre-
enchem as ruas da cidade com cor, bem como a juventude 
goianiense que os produz, são marginalizados pela população, 
a partir do que é apontado pelos grafiteiros entrevistados. Essa 
marginalização é decorrente da ancoragem de estereótipos 
negativos que, dentro dos discursos, aparece como o precon-
ceito. Essa discriminação os atinge das mais diversas formas, 
inclusive por meio da objetivação, entendida como a violência 
física, cometida até mesmo por agentes públicos que deveriam 
garanti-los segurança.

Essa objetivação fica muito clara na fala de cada um dos 
jovens, sendo essa a categoria mais clara nos discursos. A vio-
lência com que são tratados pela polícia, pelos civis que os 
entregam para a polícia, e ainda por aqueles que os denominam 
vagabundos e marginais, não os desmotiva. Mesmo tendo pas-
sado por todas essas situações, nenhum deles desistiu. Escolher 
pelo grafite é, pois, escolher manter-se em um lugar de luta por 
liberdade de expressão.

Outra ação que reflete esse preconceito ancorado no ima-
ginário social refere-se às obras ainda não receberem a valori-
zação necessária para sua perpetuação. Porém, se a sociedade 
for capaz de mudar a ancoragem do grafite, desvinculando-o 
de estereótipos negativos, é possível que essa realidade de vio-
lência e agressão, relatada pelos jovens, se transforme e, aos 
poucos, a população em geral aceitará cada vez mais o grafite 
como arte e, inclusive, como objeto de decoração. 
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Foi possível compreender ainda, que esses jovens têm 
uma visão crítica sobre a mídia tradicional, a forma como 
representa a juventude e, pessoas de diferentes classes sociais. 
Diferente do estereótipo que circula nos meios tradicionais de 
comunicação e, atinge o imaginário social de grande parte da 
população, esses jovens não podem ser caracterizados como 
apáticos e individualistas. Isso porque suas ações com o grafite 
e com a pichação, como eles próprios afirmaram, demonstram 
o quanto estão determinados a transpor as barreiras comuni-
cacionais impostas a eles.

Fica claro, pois, que o grafite é uma ferramenta de comu-
nicação que essa juventude encontrou para se autorrepresentar 
e, ainda, uma forma de conquistarem um direito básico que 
deve ser garantido a qualquer pessoa, visto que faz parte da 
dignidade humana, a liberdade de expressão. Não é a única, 
como também foi possível inferir dos discursos. Esses jovens já 
se expressavam e em alguns casos ainda se expressam, através 
de outras ferramentas, como a pichação, o rap, o break dance.

Sobre o processo de produção, chegamos à conclusão de 
que a visibilidade das obras é importante para quem as produz, 
por isso, são escolhidas ruas que têm maior circulação de pes-
soas, para que a mensagem emitida tenha um maior número de 
receptores. Para eles, também é importante transmitir mensagens 
que tire os receptores de suas rotinas, como já havia afirmado 
Tavares (2010).

Também foi possível comprovar o que já havia sido exposto 
por Tavares (2010), os materiais para produção dos grafites 
são caros e, acabam deixando a atividade inacessível para al-
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guns, principalmente aqueles que não têm acesso a empregos 
formais e, consequentemente, ao capital econômico. Mesmo 
assim, a prática tem se consolidado e perpetuado, isso porque 
tem atingido níveis de aceitação cada vez maiores e, passou a 
ser inclusive remunerado em alguns casos.

Do que foi aqui exposto, é possível concluir que o grafite 
é sim uma ferramenta comunicacional de determinados grupos 
marginalizados da juventude goianiense, pois, como foi exposto 
por Peruzzo (1998) é uma expressão de um contexto de luta 
desses jovens por liberdade de expressão. Possui conteúdo 
crítico-emancipador que, tem como objetivo mudar a realidade 
dos transeuntes que têm acesso à suas mensagens. É, ainda, 
realizada pelo povo, entendido neste trabalho como o conjunto 
de classes subalternas, que se opõem às classes dominantes.
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Memória e sensibilidades a partir 
das hashtags no Twitter: o estupro 
em #OsDiasEramAssim
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Introdução

“Novela das onze, Os Dias Eram Assim, tem tentativa de 
estupro, tortura e farsa contra mocinhos”, essa é a manchete do 
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site TV em Foco 67ao anunciar a estreia da super série - Os Dias 
Eram Assim, da Rede Globo (2017). Pode-se observar como 
o estupro é colocado como um tema central da narrativa, se 
equiparando, vide a manchete, até mesmo a recorrente “farsa 
contra mocinhos” presente na maioria das narrativas ficcionais 
clássicas e também modernas. É a partir desse cenário que este 
artigo propõe-se a analisar as significações de sentido encontradas 
no Twitter acerca das cenas de estupro que foram exibidas em 
“Os Dias Eram Assim”. Como mecanismo de coleta, utiliza-se 
a própria “busca avançada” do Twitter, que permite a filtragem 
de conteúdo a partir de palavras-chave. Para nortear este traba-
lho, as palavras buscadas foram “estupro” e a hashtag da super 
série “#OsDiasEramAssim”. A análise será voltada para os 
tweets selecionados pela aba Em Destaque, ou seja, aqueles 
que tiveram maior engajamento na rede social digital - Twitter. 

As narrativas são autoexames. Ao falar, escrever, assistir e 
opinar projeta-se diversos segmentos de memória e identidade. 
Portanto, a partir da articulação entre “estupro” e “Os Dias 
Eram Assim” (narrativa) propõe-se um diálogo entre narrativa 
audiovisual, produção de sentido e convergência. Diante da 
excitação coletiva causada pela violência (estupro), busca-se 
entender como isto é refletido nas interações entre a audiência 
nas redes sociais digitais, com foco no Twitter. As narrativas 
seriadas ficcionais têm assumido o papel de arte “engajada”, 
assim como as redes sociais digitais têm sido um campo emer-
gente de experiências estéticas e discussão de temas polêmicos 
(tabus) da sociedade. Desse modo, esta análise vislumbra o 
entendimento do caráter social que cada “tweet” carrega e quais 

67  http://www.otvfoco.com.br/
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os desdobramentos narrativos da série na Internet a partir da 
sua veiculação na TV. 

Sistematizações do Estupro 

O estupro tem sido estudado a partir de diversas áreas 
do conhecimento. Entre elas as Humanidades, Sociologia, 
Biologia, Psicanálise, dentre outras. Nesta pesquisa, busca-se 
uma reflexão do tema a partir da Comunicação, o que demanda 
uma discussão da temática a partir de órgãos que entendem 
a violência como um produto de opressões sociais históricas, 
como o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
que faz uma leitura baseada nas ciências sociais aplicadas e 
busca entender as fases do estupro a partir de dados numéricos 
agregados às reflexões de pesquisadores e pesquisadoras que 
pensam essa violência dentro do próprio Instituto. 

“A violência de gênero é um reflexo direto da ideologia 
patriarcal, que demarca explicitamente os papéis e as relações de 
poder entre homens e mulheres” (CERQUEIRA e COELHO, 
2014, p.2). Quando fala-se de estupro, trata-se diretamente de 
relações de poder. Esta análise terá como cerne a violência 
sofrida por mulheres, mas é necessário pontuar que o estu-
pro não é uma “exclusividade” do gênero feminino. Sabe-se 
que crianças, de ambos os sexos, homens, idosos e qualquer 
outro ser humano está sujeito à esse tipo de agressão física e 
psicológica, porém o estupro narrado na série - Os Dias Eram 
Assim, é sofrido por uma mulher, o que exige o afunilamento 
da temática ao recorte feminino neste trabalho.

Conforme documentado na literatura, existem graves 
consequências do estupro, de curto e longo prazo, que 
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se estendem no campo físico, psicológico e econômico. 
Além de lesões que a vítima pode sofrer nos órgãos genitais 
(principalmente nos casos envolvendo crianças), quando 
há o emprego de violência física, muitas vezes ocorrem 
também contusões e fraturas que, no limite, podem levar ao 
óbito da vítima. O estupro pode gerar gravidez indesejada 
e levar a vítima a contrair doenças sexualmente transmis-
síveis (DST). (CERQUEIRA e COELHO, 2014. p.3)

A violência contra a mulher é histórica, vide que o próprio 
Código Civil (1916) colocava o homem como provedor da 
família e a mulher como um mero adorno familiar, de modo 
que o seu gênero (feminino) supostamente determinava a sua 
incapacidade. Até os anos 1970, um homem poderia alegar 
judicialmente que estava salvando sua “honra” assassinando 
ou cometendo qualquer outro tipo de violência/crime contra 
uma mulher, que supostamente estaria lhe traindo. Esses am-
paramentos previstos em lei, foram a base das primeiras lutas 
feministas, no fim dos anos 70 (1979), que culminaram em mu-
danças significativas pelo menos em termos éticos e legislativos.

Ao falar de relações de gênero, é importante ressaltar que 
a categoria “mulheres” traz em si problemáticas particulares e 
bem diferentes dos demais sujeitos. Qualquer abordagem teórica 
e interpretativa de temáticas femininas e feministas traz uma 
ótica histórico-discursiva do que é ser mulher, sobretudo na 
sociedade contemporânea. Pacheco (2013) indica que o conceito 
de gênero se dá nas relações sociais, sobretudo nas diferenças. 
Ainda que seja almejado um cenário de igualdade, é necessário 
entender os contextos de identidades que são pré-fixadas pelas 
relações de poder. Dessa forma: 
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Daí porque gênero não é sinônimo de “mulheres”. Nem o 
relacional que uma perspectiva de gênero pede se resolveria 
apenas no simples acréscimo, homens e mulheres. Mesmo 
porque, a perspectiva relacional é intrínseca ao conceito de 
gênero e não está na dependência de recortes empíricos. 
Quero dizer que, mesmo recortando-se empiricamente 
apenas mulheres (ou homens, ou mídia, ou qualquer outro 
recorte) a interpretação poderá fazer-se sob a perspectiva 
de gênero. (KOFES, 1993, p. 06)

Diante disso, compreende-se a razão de alguns dados divul-
gados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
estarem relacionados às práticas masculinas de vida, que acabam 
por refletir nos números da violência sexual contra mulheres. O 
uso abusivo de álcool, os postos de trabalho, as circunstâncias 
de abordagem e até mesmo os dias da semana, são algumas das 
variáveis apontadas na “Nota Técnica – Estupro no Brasil: uma 
radiografia segundo os dados da Saúde” (2014) como potenciali-
zadores para a ocorrência de estupros. Dessa forma, entende-se 
porque Pacheco (2013) e Kofes (1993) colocam gênero e mulher 
como categorias relacionais e não excludentes. A materialidade 
sexual se dá nas relações, se não fosse assim, fato seriam apenas 
marcas do imaginário social. Daí a complexidade em entender 
o estupro como cultura e suas interseccionalidades com outros 
marcadores sociais, como as narrativas ficcionais, por exemplo. 

Narrativas e suas sensibilidades

A narrativa da televisão é cada vez mais sensível, observa-se 
fortemente um resgate do caráter teatral nos roteiros das tele-
novelas, onde a experiência física tornar-se parte essencial do 
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processo. Entretanto, existe um deslocamento do conceito do 
que é físico, já que essa comunicação é mediada. Considerando 
as ciências exatas, o conceito de “físico” abarca a dinâmica entre 
matéria e energia como variáveis que produzem interação. É 
neste produto – a interação, que este trabalho está ancorado, na 
busca pelas sensibilidades de uma violência, a partir do consumo 
em segunda tela (articulação entre TV e Internet). Interação é 
sentido e é a partir disso que compreende-se as narrativas do 
audiovisual como palco de sensibilidades. 

Segundo Pallotini (2012), as ficções televisivas latino-america-
nas possuem um realismo absurdo. Essa peculiaridade aproxima 
sensivelmente o público da narrativa da telenovela, fazendo com 
que ele se sinta parte da mesma. Dessa forma, tem-se em uma 
característica histórico-social, um trunfo das narrativas seriadas 
ficcionais brasileiras, que é o de cada vez mais aproximar-se do 
“real”, pautando questões sociais e morais da sociedade. A mistura 
entre magia, realismo, temperamentos e paixões encontrada nas 
tramas e subtramas da ficção são estendidas para outros meios, 
como por exemplo, a Internet. Trazendo conteúdos reforma-
tados, informativos e de opinião para as redes sociais digitais 
concomitante à exibição da narrativa na televisão. 

As narrativas audiovisuais contemporâneas estão cada 
vez mais imersivas. A busca é por uma comunicação que seja 
assimilada como natural e que não apresente uma marcação 
ritualística de consumo tão forte, como era no passado. Sentar, 
contemplar e assistir passivamente não são mais os principais 
objetivos, tanto dos produtores de conteúdo, quanto dos es-
pectadores. A dinâmica cultural na contemporaneidade é a 
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do movimento, que faz as narrativas ficcionais irem além do 
entretenimento. A telenovela busca entreter, não só no sentido 
de diversão, mas também como entretenimento que fomenta 
memória e identidade.

As narrativas seriadas ficcionais são textos repletos de 
intenções, onde enunciação, enunciado e conteúdo aliam-se 
às categorias estéticas comunicando e silenciando a serviço de 
estratégias de consumo, audiência e até mesmo facetas históricas. 
Quando uma telenovela68 aborda algo tão intrínseco e crucial 
para o entendimento das relações sociais como o “estupro”, 
o que está sendo publicizado de fato, é um aspecto cultural e 
violento da estrutura social vigente. Dessa forma, compreende-
-se como o conceito de cultura tem um impacto praticamente 
totalizante ao refletir sobre o que seria o “homem”. Na inter-
pretação das culturas proposta por Geertz (1973) entende-se 
como o protagonismo dos estudos antropológicos e culturais 
é uma importante demarcação na história da ciência, visto que:

A ascensão de uma concepção científica da cultura signi-
ficava, ou pelo menos estava ligada à derrubada da visão 
da natureza humana dominante no iluminismo (...) A 
perspectiva iluminista do homem era, naturalmente, a de 
que ele constituía uma só peça com a natureza e parti-
lhava da uniformidade geral de composição que a ciência 
natural havia descoberto sob o incitamento de Bacon e 
a orientação de Newton. Resumindo, há uma natureza 
humana tão regularmente organizada, tão perfeitamente 
invariante e tão maravilhosamente simples como o universo 

68 Aqui, por termos estruturais consideramos “Os Dias Eram Assim” como 
uma telenovela, mesmo a Rede Globo colocando-a como uma “super série”. 
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de Newton. Algumas de suas leis talvez sejam diferentes, 
mas existem leis; parte da sua imutabilidade talvez seja 
obscurecida pelas armadilhas da moda local, mas ela é 
imutável. (GEERTZ, 1973, p.46)

Entendendo Geertz (1973) quando o mesmo diz que a 
cultura é pública porque o significado também é, coloca-se 
no debate a problematização do real que se dá por meio das 
narrativas audiovisuais. Quando se fala em visualidades (nar-
rativas audiovisuais), deve-se considerar a existência de uma 
antropologia visual, portanto “ver” não se resume apenas ao 
sentido da visão, mas trata-se também de questões de aprendi-
zagem e exercício. Assistir à uma telenovela é uma negociação 
constante, onde a proposta é uma disputa constante de sentidos 
documentais e ficcionais. A ficção não é sinônimo de mentira, 
muito pelo contrário, ela é capaz de acionar reflexões morais 
e de comportamento, fazendo com que a linguagem alcance 
as mais profundas camadas de sensibilidade e entendimento 
do real. Dessa forma, quando analisa-se a produção de senti-
do do “estupro” articulado à sua dramatização em “Os Dias 
Eram Assim”, fala-se imediatamente de cultura, memória e 
coletividade, pois as facetas dessa violência só se tornarão 
novas narrativas (postagens no Twitter), pela existência de uma 
negociação de significações e significados. 

Articulando TV, Internet e Memória 

Sobretudo na América Latina, a mestiçagem é um fator 
crucial para o entendimento da comunicação em um cenário de 
globalização de convergência. Barbero (2009) atenta para o fato 



Suely Gomes | Mayllon Oliveira (orgs) 237
de que os meios estão sendo reinventados, visto as perceptíveis 
mudanças estruturais da televisão com o advento da Internet. 
Para o autor, há uma intensa interação e contaminação entre 
os meios que desestabilizam seus próprios discursos e criam o 
que ele tem nomeado de “as formas mestiças da comunicação”. 
Enquanto campo, a telenovela foi reinterpretada por Barbero, 
visto que, ele é um dos pioneiros no entendimento de que o 
receptor não é passivo diante de uma narrativa. É preciso atri-
buir valor à figura do sujeito para entender e fazer uma ciência 
verdadeiramente comunicacional. De maneira curta e popular, 
Barbero inova em sua reflexão: “o sujeito da comunicação não 
é o meio, mas a relação”.

A telenovela publiciza a característica mutável do homem, 
que advém de sua natureza cultural. No entanto, apesar das 
diversas rupturas, tem-se uma constante hibridização entre 
passado e inovação nas narrativas ficcionais seriadas. Todo 
“muro” derrubado deixa suas marcas de sentido e território, 
assim também é a narrativa da telenovela, que evolui, atualiza-se, 
mas mantém com vigor as matrizes culturais nas quais se an-
cora – o Melodrama e o Folhetim (Pallotini, 2012). Os avanços 
nas telenovelas não estão necessariamente em suas temáticas, 
mas sim na linguagem desenvolvidas por elas. Esta linguagem 
não é necessariamente verbal, mas integra também os recursos 
utilizados para contar determinada história e ainda seus usos e 
articulações. As interações cognitivas fazem parte da evolução 
antropológica. De fato, nem todo ser humano é um consumidor 
de telenovela, porém o modo de pensar melodramático, popu-
larizado por essas narrativas, é vigente em praticamente todo 
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o mundo ocidental, o que interfere diretamente nas relações 
sociais desses espaços.

Dessa forma, quando fala-se em redes, trata-se das relações 
entre indivíduos. Para Castells (1999) as redes são formas de 
engenharia social e já existiam antes mesmo da rede mundial 
de computadores (a Internet). Sobretudo nas reflexões da mo-
dernidade, como aponta Maffesoli (2001), a busca atualmente é 
pelo entendimento do caráter individualista das redes. Porém, 
até mesmo o isolamento na contemporaneidade tem um caráter 
coletivo, visto que, valores, interesses, afinidades e projeções 
individuais estão sempre articulados às características grupais. 
Assim, tanto as redes, quanto a memória estão em constante 
evolução e aperfeiçoamento. Como propõe Nora (1993), a 
memória é carregada pela coletividade e pela vivência dos gru-
pos. De modo que, nesta reflexão sobre a telenovela (Os Dias 
Eram Assim) e o Twitter (a partir das hashtags e palavra-chave), 
compreende-se tanto a narrativa quanto a rede social digital 
como lugares de memória e circulação de sentidos do “estupro”, 
em um recorte da vivência humana por meio da articulação 
das redes. É possível portanto, compreender tanto as narrati-
vas ficcionais, como as redes sociais digitais como expoentes 
arquivistas de uma época fortemente marcada pela memória. 

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de 
arquivos como a nossa, não somente pelo volume que a 
sociedade moderna espontaneamente produz, não somente 
pelos meios técnicos de reprodução e de conservação de 
que se dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao ves-
tígio. À medida em que desaparece a memória tradicional, 
nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente 
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vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursivos, 
sinais visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez 
mais prolífero devesse se tornar prova em não se sabe que 
tribunal da história.  (NORA, 1993, p. 15) 

Trazendo a memória para uma discussão que integra ci-
bercultura e narrativas seriadas ficcionais, analisa-se as hashtags 
para além de um mecanismo de busca do Twitter. Fechine (2011) 
categoriza o uso das hashtags como uma extensão lúdica da 
narrativa ficcional. Esses conteúdos encontram-se dentro das 
estratégias de expansão, que são aquelas que alargam o enten-
dimento do espectador diante do universo ficcional. Portanto, 
analisar a hashtag “#OsDiasEramAssim” já se configura como 
um recorte histórico dessa narrativa em um cenário conver-
gente, digital e memorial. Os conteúdos de extensão lúdica 
visam manter um vínculo identitário entre a narrativa e seus 
espectadores. No caso do uso da hashtag, fica-se diante de uma 
extensão vivencial que em sua maioria avalia o conhecimento 
do público perante a trama e envolve o consumidor através 
da cultura participativa, formando em torno da história uma 
comunidade de interesse e memória. Nesse sentido, atrelando 
essa análise a palavra “estupro”, nota-se a formação de uma 
comunidade que produziu sentidos diversos, acerca dessa vio-
lência articulando cultura, identidade, memória e narrativa. 

A materialização da memória (Nora, 1993) está em rede 
e suas significações culturais vivem uma espécie de jogo de 
ressignificação constante. O indivíduo está em rede em uma 
dialética entre o individual e o coletivo. O sujeito contemporâ-
neo habita a sociedade da linguagem, que é em sua totalidade 
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cultural. Assim, a cultura é maior via de interatividade, pois é 
a partir dela que os conteúdos simbólicos tornam-se signifi-
cações e práticas socioculturais. Os veículos de comunicação, 
as redes sociais digitais e as narrativas ficcionais são lugares 
de escoamento e agrupamento de memórias. A comunicação 
envolve produção, transmissão e recepção, sendo que entender 
seus desdobramentos de forma a isolar uma dessas fases é com-
prometer sua perspectiva de significação social em totalidade.

O universo ficcional de “os dias eram assim”

“Os Dias Eram Assim” 69é uma série de televisão brasileira, 
produzida e veiculada pela Rede Globo, que foi exibida entre 
os dias 17 de abril e 18 de setembro de 2017, totalizando 88 
capítulos, na faixa das 23 horas. A série foi escrita por Ângela 
Chaves e Alessandra Poggi e tinha como enredo principal o 
amor impossível de Alice e Renato, que foi cerceado pela dita-
dura militar no Brasil (1970). A produção marcou a estreia das 
duas autoras como titulares no desenvolvimento de uma trama 
global. O elenco principal era composto por Sophie Charlotte 
(Alice Sampaio), Renato Góes (Renato Reis), Daniel de Oliveira 
(Vitor Dumonte), Maria Casadevall (Rimena), Gabriel Leone 
(Gustavo Reis), Marco Ricca (Olavo Amaral), Susana Vieira 
(Cora) e Cássia Kis Magro (Vera Reis). 

A trama se inicia em 21 de junho de 1970, data da final 
da Copa do Mundo, do qual o Brasil sai vitorioso. Em meio 
as comemorações e o contraste político e social preocupante, 

69 Compilação de conteúdo informativo disponível na Plataforma “GShow” 
da própria Rede Globo. 
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promovido pela Ditadura Militar. Alice e Renato se conhecem, 
iniciando uma história de amor que irá perdurar por quase 20 
anos, passando por diversos eventos históricos até as Diretas Já. 
A autora Alessandra Poggi, em entrevista ao Jornal O Globo, 
afirmou que a inspiração foi “Romeu e Julieta”, dando assim 
indícios de uma narrativa intertextualmente histórica e clássica. 
“Os Dias Eram Assim” apresenta vários elementos da memória 
social brasileira, aliando questões históricas à uma narrativa 
ficcional que busca fortemente a verossimilhança. Dessa forma, 
entende-se que as temáticas políticas e culturais da série, inclu-
sive o estupro, fazem parte um trabalho de pesquisa e roteiro, 
que busca trazer à tona as nuances da violência e das relações 
familiares no período da ditadura militar, de maneira também 
crítica, pois o telespectador fica diante do jogo narrativo dos 
“dias que eram assim” e que em certa medida, infelizmente, 
continuam iguais atualmente em termos de violação aos direitos 
humanos, sobretudo das mulheres. 

“#Os dias eram assim” e o estupro no Twitter

Neste tópico os dados serão sistematizados, a partir da fil-
tragem de conteúdo realizada, em seguida, diante da bibliografia 
apresentada, vai-se discorrer sobre as possíveis produções de 
sentido presentes em cada tweet (postagens do Twitter). A aba 
“Em Destaque” apresentou um total de 46 postagens filtradas 
a partir da busca combinada: “estupro;#OsDiasEramAssim”. 
Seguem:
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Diante das postagens, pode-se observar uma interação 
predominantemente feminina, o que pode ser entendido a partir 
da audiência prioritária das telenovelas, mas também pode ser 
compreendido em outra ótica, a de quais são as pessoas que 
se interessam e problematizam questões sociais ligadas direta-
mente as relações de gênero, como é o estupro. Outra marca 
discursiva das postagens, é a discussão de culpabilização ou 
não da vítima. Cotidianamente sempre se busca algum vestígio 
na atitude de quem sofre a violência, o que acaba por validar 
o comportamento do agressor. Apesar da audiência levantar 
essas questões, acabam por finalizar seu pensamento colocando 
o estupro como culpa em sua totalidade do agressor, o que é 
inquestionável. 
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Outra pauta importante que foi levantada tanto em “Os 
Dias Eram Assim” quanto nas postagens dos espectadores 
foi a ocorrência do estupro dentro do casamento. Tal prática, 
apesar de figurar como um tabu, merece ser discutida ampla-
mente. Historicamente, tenta-se colocar o estupro como uma 
violência que dificilmente ocorre dentro da família, apesar das 
pesquisas que indagam tal tema, apontarem para sua recorrência 
em âmbitos familiares e supostamente afetivos. Outra questão 
curiosa é a banalização do estupro como apenas uma “pauta 
quente” da narrativa, isso demonstra como a ficcionalização e 
certo afastamento da “realidade” pode ser perigoso para algumas 
pautas sociais retratadas em narrativas ficcionais. 

Ainda focando no engajamento feminino, nota-se como 
as mulheres comemoram quando alguma personagem acaba 
salvando-se de um estupro. Onomatopeias como “ufa” e “ainda 
bem”, estão presentes nos tweets, o que mostra engajamento, 
afetividade e sobretudo empatia diante da pauta levantada. Ainda 
discorrendo sobre a audiência feminina, vê-se que também é 
cobrado engajamento da narrativa/emissora. Espectadoras 
reclamam e reinvindicam uma “problematização” da temáti-
ca do estupro dentro da telenovela, para que isso não passe 
apenas como uma temática/acabamento do roteiro. Diante 
disso, nota-se como o espectador está cada vez mais ciente do 
compromisso educacional, histórico e memorial das narrativas. 
Em suma, as postagens filtradas versam sobre memórias, so-
bretudo coletivas do estupro e suas problematizações culturais 
na contemporaneidade. 
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Possíveis considerações 

Lembranças individuais interagem com a sociedade. A 
mídia participa do processo de rememoração e localização 
dessas lembranças no tempo, visto que, fatos elevados ao papel 
de acontecimentos integram a linha do tempo de cada pessoa 
como uma sequência de notícias. Analisando o cenário da 
convergência midiática pode-se entender como uma narrativa 
seriada ficcional reorganiza a temporalidade da cultura, dessa 
forma vê-se como um fato/ violência social – o estupro, pode 
ser identificado aliado à uma reincidente “rememoração”, que 
de alguma forma denuncia e faz parte das significações sociais, 
sendo como memória traumática, discussão de gênero ou ape-
nas como uma temática histórica. Na atualidade, as narrativas 
estão em uma constante dinâmica estética e de distribuição, 
onde o sujeito está constantemente relatando memórias de 
curto e/ou longo prazo, que são resultado de suas vivências 
cotidianas e subjetivas. 

O telespectador é, antes de tudo, um ser social. Ao as-
sistir a telenovela ele dá sentido e refaz significados a partir 
daquela narrativa. A vivência sociocultural deste ator social 
(espectador) será decisiva para propagação de conteúdo. Assim 
pode-se entender a memória a partir da sua ótica histórica e 
sua relação com a mídia. O processo é de constante negocia-
ção entre memória coletiva e as memórias individuais, que 
de fato serão base para o desdobramento narrativo de uma 
telenovela. Dessa forma, viu-se como as sensibilidades acerca 
do estupro podem ir além das significações que tecnicamente 
poderiam ser findadas na tela. O espectador é um ator social 
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que protagoniza uma mudança comportamental e histórica, 
que reflete-se no seu próprio uso da rede. A comunicação não 
é uma etapa, mas sim um processo vital. Trata-se de uma rea-
lidade histórica e cultural, onde é possível educar por meio de 
antropologias visuais, apesar da existência de sistemas sociais 
com anomalias, como o atual, onde o estupro ainda existe. Não 
é possível “desligar a cabeça” para assistir televisão, por isso 
ficção e realidade estão em constante pulsação. Também não é 
possível se desprender da própria “mitologia social” ao assistir 
uma telenovela e é por isso que o Twitter vem sendo um palco 
para o transbordamento de narrativas televisivas reconfiguradas 
a partir dos mais diversos “eus”. 
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