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Rio Media Center: comunicação e produção de sentido do projeto de transformação urbana da 

Cidade Olímpica nos Jogos Rio 2016
1
 

ADRIANA GUIMARÃES MOREIRA
2
 

 

Resumo 

O artigo analisa como o Rio Media Center (RMC), centro de imprensa do Rio de Janeiro para os Jogos 

Olímpicos, foi um instrumento de mediação da cidade com o grande público por meio da mídia. Os 

conceitos da comunicação organizacional mostram que o RMC utilizou a assessoria de imprensa para 

valorizar o projeto de transformação urbana impulsionado pelo megaevento esportivo. Mesmo diante 

de um cenário complexo nas três esferas de governo durante os Jogos, a estratégia de comunicação, 

pautada pelo discurso da marca ―Cidade Olímpica‖, criou uma narrativa para a produção de sentido 

em torno das intervenções urbanas a partir de uma conexão de identidade local dentro de um evento 

global. 

 

Palavras-chave:Rio Media Center; Jogos olímpicos; mídia 

 

1. Introdução 

Concebidos para receber milhares de jornalistas de vários países, atraídos pelo espetáculo 

midiático dos Jogos Olímpicos, os centros de imprensa são instalações equipadas para oferecer a 

estrutura necessária para a produção e transmissão do megaevento. De um lado, estão os profissionais 

credenciados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para acompanhar com exclusividade as 

competições esportivas; de outro, aqueles sem acesso oficial às arenas, mas que chegam à cidade-sede 

interessados em mostrá-la ao mundo e, principalmente, revelar os aspectos de sua cultura local e de 

seu cotidiano. Percebemos, então, que um megaevento tem o poder de movimentar a cidade e que a 

mídia participa ativamente desse processo. 

A proposta deste artigo é um debate mais reflexivo em torno das possíveis intenções que 

motivaram a Prefeitura do Rio de Janeiro a montar um centro de imprensa como parte da estratégia de 

comunicação para a Olimpíada. O Rio Media Center (RMC) foi dedicado prioritariamente aos 

jornalistas não-credenciados pelo COI para a cobertura de assuntos ligados à cidade durante os Jogos, 

aberto ao longo de 56 dias, de 27 de julho a 20 de setembro de 2016. Com base em uma pesquisa no 

Guia do Jornalista
3
, peça do press kit, e o relatório final

4
 do RMC, observamos os esforços para a 

construção de uma nova identidade do Rio de Janeiro e valorização da imagem de cidade transformada 

e idealizada, a partir de um projeto criado para um evento global com características midiáticas e de 

consumo. Pretende-se abordar o consumo como ―fato social, como fenômeno da ordem e da cultura, 

como construtor de identidades, como bússola das relações sociais e como sistema de classificação de 

semelhanças e diferenças na vida contemporânea‖ (ROCHA, 2005, p.127). O artigo também se apoia 

na própria história do Rio para mostrar que os grandes eventos ocorridos no início do século XX 

promoveram modificações no espaço urbano em nome do progresso e da modernidade. 

Nesse sentido, buscamos entender o RMC como um instrumento de mediação da cidade com o 

grande público por meio da mídia, com a intenção de divulgar a transformação espacial e simbólica 
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pela qual o Rio foi submetido sob o discurso da marca ―Cidade Olímpica‖. Para atender a uma lógica 

de mercado e do branding urbano, na qual cidades e países passam a ser valorizados como mercadoria, 

o que induz a um esvaziamento do sentido público dos espaços urbanos em detrimento de mudanças 

relacionadas ao consumo (SÁNCHEZ, 2010). Percebe-se um deslocamento do termo-clichê ―Cidade 

Maravilhosa‖ para ―Cidade Olímpica‖, cujo eixo central é a reestruturação do Rio de Janeiro 

impulsionada pelo megaevento esportivo.  

Tal observação torna-se ainda mais relevante para o campo da comunicação acerca dos estudos 

do cotidiano, considerando um cenário de crise nas três esferas de governo e os aspectos negativos que 

ganharam repercussão na mídia às vésperas da Olimpíada. Por essa razão, se faz necessário 

compreender como o RMC utilizou a assessoria de imprensa para colocar em prática uma estratégia 

discursiva pautada pela marca ―Cidade Olímpica‖, com o objetivo de idealizar o Rio de Janeiro como 

um projeto de cidade transformada, cuja imagem reinventada e midiatizada foi ampliada em escala 

global. 

 

2. A construção da “cidade-espetáculo” 

Aspectos históricos ajudam a entender como a vocação do Rio de Janeiro em sediar eventos foi 

construída desde o início do século XX, quando a cidade incluiu em seu calendário grandes 

celebrações para transmitir a imagem de prosperidade e outros atributos que, ao longo dos anos, 

constituem-se como valores representativos do brasileiro, como alegria, gentileza e hospitalidade. 

Para comemorar o centenário da chegada da família real ao Rio de Janeiro e a abertura dos 

portos, o Rio sediou a Exposição Nacional de 1908, inspirada nas grandes exposições universais, 

realizadas em Paris e Londres no século XIX, para ―mostrar os produtos fabricados no país e também 

ostentar a nova cidade do Rio de Janeiro ao mundo‖ (FREITAS, 2011, p.4). O desejo da elite 

brasileira em promover a imagem de cosmopolitismo serviu para desvincular o atraso colonial que 

marcava os países vizinhos da América do Sul.  

Diante deste propósito, a Exposição de 1908 durou três meses e recebeu mais de um milhão de 

pessoas. É o início da marca ―cidade-espetáculo‖ que se consolidou até os dias de hoje: ―Sendo a 

primeira exposição brasileira que construiu um cenário próprio para a sua existência, o Rio de Janeiro 

começa a construir um conceito de cidade que sabe recepcionar os estrangeiros, com grande 

interferência da arquitetura, dos negócios e da comunicação‖. (FREITAS, 2011, p.4). 

O cenário da exposição relatado por Levy (2008, p.86) mostra que prédios foramconstruídos 

para abrigarospavilhõestemáticos, inspiradosnasquatrosseções que dividiam a exposição: agricultura, 

indústriapastoril, indústrias e artesliberais. Grande parte das construçõesfoidestruídaaotérmino do 

evento. Apesar de valorizar a monumentalidade para serpercebidacomo um atributo de modernidade, 

percebe-se o carátertemporáriodessasarquiteturas. Já no passado, aestruturatemporária das instalações 

era umacaracterísticadestesespaços de mediação social. O RMC foi totalmente demolido após a 

realização dos Jogos. 
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Desde então, observamos que construir uma nova identidade vai além da transformação 

espacial. As intervenções modificaram aspectos simbólicos e de representação da cidade são recursos 

utilizados pelas administrações públicas municipais que estão presentes até hoje. Dessa forma, o 

espaço urbano transformado também é (re)criado a partir de uma composição de discursos subjetivos 

em torno da imagem da cidade desejável, espetacular e ideal. Ao longo de décadas, as narrativas para a 

promoção de eventos de grande porte nacionais e internacionais e/ou megaeventos no Rio de Janeiro 

têm como justificativa da celebração da modernidade e do progresso.  

Mais tarde, a Exposição Internacional de 1922, em comemoração ao Centenário da 

Independência, buscou ―internacionalizar‖ a imagem da cidade com a divulgação de uma cidade limpa 

e civilizada após a reforma de Pereira Passos, marcada por inúmeras demolições de casarios antigos e 

a ―higienização‖ das ruas. Para muitos autores, a intervenção marcou a construção da ―Cidade 

Maravilhosa‖. 

Uma verdadeira ruptura com a dinâmica de vila colonial suja e insalubre. A partir 

daí uma cidade com ares mais cosmopolitas, alinhados aos anseios da elite local, 

começa a ganhar forma. O ápice desse reordenamento urbano se deu com a abertura 

da avenida Central, que tornou-se o epicentro da cidade rendendo-lhe a alcunha de 

―Paris dos Trópicos‖, em alusão ao estilo arquitetônico clássico das construções que 

muito se assemelhavam às da capital francesa. (ELIAS, 2013, p.10) 

O novo Rio de Janeiro passou a ser referência da cultura brasileira, incorporando referências 

francesas ao seu cotidiano, deixando de lado as raízes portuguesas que estavam associadas ao passado 

colonial.  

O Rio do século XIX foi apenas convincente. Foi quando a lagarta colonial rompeu 

a crisálida e converteu-se na Paris dos Trópicos de Pereira Passos e Oswaldo Cruz, 

no início do século XX, que o Rio, a Cidade Maravilhosa, serviu de suporte para a 

construção da autoestima brasileira. (LESSA, 2005, p. 67) 

Embora o termo branding seja recente, verifica-se que, já no início do século XX, o Rio já se 

preocupava em (re)inventar-se por meio de intervenções urbanas marcadas por modificações espaciais 

e simbólicas. A transformação com base em objetivos econômicos é uma estratégia que remonta a 

própria história da cidade, voltada para o consumo como cidade-mercadoria. Entende-se por branding 

o processo de construção de uma marca, conceito que também pode ser compreendido por um 

conjunto de ações para tornar uma marca visível e identificável. Voltado para facilitar a identificação 

de produtos e serviços, procura valorizar os conceitos intangíveis apegando-se a valores emocionais e 

de fácil compreensão. Por isso, busca associá-los a elementos tangíveis de comunicação e marketing, 

como as marcas. 

Dessa forma, os eventos de repercussão internacional geram imaginários sobre a ―cidade ideal‖, 

a modernidade almejada e o espetáculo a ser consumido (JAGUARIBE, 2001, p.329). Assim, a 

montagem de instalações dentro da engrenagem dos megaeventos, na qual o RMC se insere, legitima o 

novo discurso da requalificação do Rio a ser consolidado pelos esforços da comunicação e do 

branding.   
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3. O Rio Media Center 

Além do RMC, a estrutura de comunicação dos Jogos Rio 2016 contou com dois centros 

oficiais voltados para a cobertura esportiva e que não serão analisados no presente artigo: MPC (sigla 

em inglês para Centro Principal de Imprensa) e IBC (sigla em inglês para Centro de Transmissão 

Internacional). Localizados no Parque Olímpico, o IBC foi o QG da transmissão exclusiva das 

competições por emissoras de tevê detentoras de direito; o MPC foi dedicado aos jornalistas das 

demais mídias como jornais, rádios e agências de notícias. Ambos foram organizados pelo COI sem 

interferência da Prefeitura. 

A construção de centros de imprensa para cobertura exclusiva de assuntos locais não é um 

requisito obrigatório das cidades-sede. O primeiro foi em Sydney, em 2000, depois que Atlanta, sede 

anterior dos Jogos de 1996, sofreu um atentado terrorista e a cidade americana não tinha um espaço 

dedicado para atender a imprensa. Desde então, as cidades começaram a montar os centros não só para 

ter um espaço para reunir a imprensa em cenários de crise, mas, principalmente, utilizá-lo como uma 

ferramenta de comunicação para reforçar aspectos positivos de sua preparação e de sua cultura.  

O caráter efêmero dos centros de imprensa merece um olhar mais atento uma vez que 

acompanha a efervescência dos megaeventos. Embora localizado fora do eixo turístico, o prédio do 

RMC situava-se a pouco menos de 200 metros da sede da Prefeiturae do Comitê Organizador dos 

Jogos Rio 2016, no bairro Cidade Nova, próximo ao centro urbano da cidade. A instalação física foi 

construída pelo município para abrigar inicialmente um pavilhão temático sobre a Olimpíada. Mas, 

como o projeto não foi executado e o prédio estava ocioso, acabou cedido para a montagem do RMC. 

A proximidade com a Prefeitura e o Comitê também reforçam simbolicamente o conceito das 

mensagens transmitidas oficialmente pelas duas organizações acerca da cidade e da preparação do 

evento, como mostra trecho da ―Carta ao Jornalista‖, uma espécie de cartão de visitas do RMC, no 

Guia do Jornalista: 

Nossa cidade, cosmopolita, hospitaleira e de beleza natural incomparável, 

demonstrou sua vocação para sediar grandes eventos. Se anualmente realizamos 

festas de proporções gigantescas como o Carnaval e o Réveillon, quando temos mais 

de dois milhões de visitantes, mais recentemente recebemos a Rio +20, a Copa das 

Confederações, os Jogos Mundiais Militares, a Jornada Mundial da Juventude e a 

Copa do Mundo, todos os acontecimentos de relevância mundial e 

reconhecidamente bem-sucedidos. (EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL, 2016, 

p.4) 

  

O Rio Media Center foi desenvolvido por iniciativa da Prefeitura e teve a parceria do Governo 

Federal e o apoio de instituições públicas e privadas. O objetivo, diz o relatório, foi ―oferecer a 

infraestrutura para facilitar o trabalho da imprensa nacional e internacional na cobertura dos Jogos‖ a 

fim de atender os jornalistas interessados na cobertura não-esportiva do megaevento. Ou seja, a 

programação foi dedicada a assuntos relacionados à cidade como pautas sobre o legado, as 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 400 

transformações urbanas impulsionadas pela Olimpíada e as operações especiais de trânsito para as 

competições de rua.  

Ainda com base nas informações do documento é possível classificar o RMC como um projeto 

de relações públicas uma vez que consiste ―numa proposição de ideias ordenadas e num conjunto de 

ações capazes de modificar uma situação identificada por outra desejada‖ (KUNSCH, 2011, p.367). 

Além disso, fica claro que o desenvolvimento do RMC se iniciou a partir de um planejamento 

subdivido em fases de trabalho, envolvendo equipes multidisciplinares, com organograma, metas de 

resultados, conceitos e objetivos definidos.   

Definido o Pavilhão Olímpico como sede, o desafio seguinte foi elaborar um projeto 

detalhado de comunicação que pudesse atender os pré-requisitos e alcançar os 

resultados previstos pela prefeitura. O planejamento da comunicação do RMC foi 

baseado em três pilares: conteúdo jornalístico, operações de imprensa e instalação 

física. (EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL, 2016, p. 29). 

 O documento informa que o credenciamento registrou cerca de 7 mil jornalistas de 103 países 

que tiveram à sua disposição serviços gratuitos: internet de alta qualidade, broadcasting para 

transmissão ao vivo, uso de estúdios de rádio e tevê entre outros. Com um olhar mais atento às fotos é 

possível concluir que a instalação reproduziu o ambiente de trabalho das redações para atender 

profissionais dos mais variados tipos de veículos de comunicação. Ao definir-se como ―centro aberto 

de mídia‖, o RMC não limitou número de credenciados e não restringiu o acesso de jornalistas pela 

premissa da categoria dos veículos. Desta maneira, recebeu representantes das maiores agências 

internacionais até rádios comunitárias, passando por blogs a jornais universitários. 

Com base nas teorias de relações públicas, considerando a cidade como uma organização, 

percebe-se que o RMC foi, de fato, um instrumento de mediação para que a Prefeitura pudesse atingir 

um grande público por meio de uma comunicação massiva. 

 Para que as organizações atinjam um grande número de pessoas, terão de usar, 

necessariamente, os veículos de comunicação de massa (jornais, revistas, rádio, 

televisão, cinema e outdoors), a internet e mídias segmentadas ou alternativas 

disponíveis na contemporaneidade. (KUNSCH, 2003, p.189). 

 

Desde que foi anunciada para sediar os Jogos de 2016, o Rio virou um grande canteiro de obras 

a céu aberto ao longo dos sete anos que marcaram a sua preparação para a Olimpíada. O Rio de 

Janeiro mudou a representação de sua imagem. A ―Cidade Maravilhosa‖, exaltada internacionalmente 

por suas belezas naturais, também passou a ser denominada pela Prefeitura como ―Cidade Olímpica‖. 

A nova marca tornou-se uma diretriz tão forte no discurso da Prefeitura para a imprensa 

nacional e internacional, que mesmo impedida de usar o termo ―Cidade Olímpica‖, devido à restrição 

do período eleitoral, o RMC recorreu ao discurso da marca nas ações de relacionamento com os 

jornalistas. Semprini (2006, p.20) considera que o primeiro objetivo da marca é a posição de um 

―projeto de sentido‖. Assim, discursivamente, a marca como construção simbólica compartilhada é 

resultante de processos e estratégias, além de construir uma identidade que ela promove, 

principalmente, no espaço midiático.  
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O trecho de abertura da ―Carta ao Jornalista‖ ilustra a ideia. Embora o texto contenha a 

expressão ―Cidade Olímpica‖, fica claro que aqui o termo não está sendo empregado como marca, 

pois a redação não recorre à publicidade, mas, sim, aos recursos de mensagem institucional. Ainda 

assim, o termo tem a intenção de influenciar o jornalista por meio dos sentimentos. 

Sejam bem-vindos à cidade dos primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da 

América do Sul! Quase sete anos depois do anúncio do Rio de Janeiro como palco 

do maior acontecimento esportivo do planeta, chegou a hora de mostrarmos ao 

mundo como a Cidade Maravilhosa se tornou a Cidade Olímpica. De provarmos não 

apenas a nossa capacidade de organizar um evento do porte de uma Olimpíada, mas 

também de aproveitar a sua realização para transformar profundamente a cidade. 

(EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL, 2016, p.4). 

 

 Embora seja considerado uma peça de comunicação institucional, a narrativa publicitária está 

presente no Guia do Jornalista, na medida em que textos e imagens são organizados de forma 

sugestiva, sedutora e persuasiva (SANTAELLA; NÖTH:2010) como objetivo de influenciar o leitor a 

ter uma percepção positiva do conjunto de obras e de outros projetos municipais que foram 

impulsionados pelos Jogos Olímpicos. Além disso, a produção publicitária, como definido por Rocha 

(2010, p.30), tem como objeto ―influenciar, aumentar o consumo, transformar hábitos, educar e 

informar, pretendendo ainda capaz de atingir a sociedade como um todo‖. Assim, os meios de 

comunicação de massa ganham relevância na solidificação das bases de consumo porque são um 

espaço multicultural para a veiculação de narrativas relacionadas às marcas. 

A capa do Guia do Jornalista estampa a foto da ―nova‖ Praça Mauá com o Museu do Amanhã 

ao fundo, considerada uma das principais referências da transformação do Rio devido à realização da 

Olimpíada, um espaço carregado de representações simbólicas do projeto de cidade transformada. De 

acordo com o Guia, foram oferecidas visitas guiadas aos novos espaços, incluindo a região do Porto 

Maravilha e o sistema de transporte Bus RapidTransport (BRT). Foram montadas estruturas para 

emissoras de tevê, chamadas de Press Areas, fazerem transmissões em diversos pontos, incluindo um 

estúdio no Arpoador com vista para a Praia de Ipanema.  

O RMC também ofereceu passeios aos principais pontos turísticos, como Corcovado e Pão de 

Açúcar, viagens para municípios vizinhos e outras capitais. A programação apresentou demonstrações 

artísticas da cultura carioca e brasileira, como o funk e o frevo, e degustação de comidas e bebidas 

típicas, como a caipirinha. As novas referências urbanas misturaram-se aos tradicionais cartões-postais 

e a outros elementos populares da cultura dentro da narrativa do RMC, pode-se considerar que o 

conteúdo jornalístico foi relacionado ao entretenimento e ao consumo turístico, principalmente no que 

se refere à forma com que o Rio é representado no exterior.Assim, os atributos positivos puderam ser 

potencializados pelos meios de comunicação pelo fato de a mídia tratar o megaevento como 

espetáculo em busca do envolvimento da sociedade em torno de uma mercadoria que se compra por 

meio da sedução da imagem, incluindo a diversão. (DEBORD, 2000, p.17). 

Mesmo ausente da instalação física, o jornalista credenciado continuava com acesso ao 

conteúdo do RMC por meio de seu site. Além de ser utilizado como uma ferramenta para a divulgação 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 402 

de fotos, vídeos, releases e transmissão ao vivodas entrevistas coletivas, a página eletrônica 

reproduziu as referências imagéticas exibidas no prédio, como as fotos do painel de entrada que 

mostrava imagens do ―antes e o depois‖ dos principais espaços urbanos remodelados ou construídos, 

entre elas a Praça Mauá sem o Elevado da Perimetral e reformada com o Museu do Amanhã.  

Por meio destas observações, podemos dizer que houve uma construção de sentidos sobre o Rio 

e de seu consumo como mercadoria. Novas referências contribuíram na (re)construção do imaginário e 

do cotidiano urbano para atender ao projeto de cidade transformada. Ainda que se tenha buscado 

valorizar uma identidade local nota-se que houve uma intenção de estabelecer uma conexão global em 

função deste objetivo. Por isso, há uma indicação de que o RMC não foi apenas um centro de 

disseminação de informação para os jornalistas. Ao assumir o seu papel mediador entre a Prefeitura e 

o grande público, por meio da mídia, foi um instrumento utilizado como ferramenta estratégica da 

gestão de comunicação oficial da cidade no contexto do megaevento com a finalidade de estabelecer 

este nexo: identidade local para consumo global.  

 

4. A assessoria de imprensa a serviço da cidade-mercadoria 

Seguindo a lógica da função mediadora do RMC e de que o centro de imprensa se caracterizou 

como um espaço de consumo da cidade-mercadoria, verifica-se que o papel da assessoria de imprensa 

foi determinante na elaboração do planejamento de comunicação do RMC para preconizar 

positivamente a ideia do projeto de cidade ideal criada a partir da realização do megaevento. Kunsch 

(2003, p.169) aponta que as ações da assessoria de imprensa, quando implementadas a partir de um 

planejamento, tornam os resultados eficazes. A respeito das considerações sobre as estratégias de 

comunicação, Neves (2000, p.23) salienta que o objetivo ideal é a construção de uma imagem 

competitiva.  

De acordo com o relatório, a equipe responsável pela assessoria de imprensa liderou o projeto 

do RMC, tendo poder de decisão em todas as etapas de desenvolvimento, principalmente no que se 

referia às diretrizes da comunicação. O objetivo foi reforçar as seguintes mensagens: ―Jogos do 

legado, economia de recursos públicos, obras no prazo e sem elefantes brancos‖. Por esta razão, 

podemos encontrar respostas para o questionamento de que a assessoria de imprensa foi uma 

ferramenta utilizada para colocar em prática uma estratégia discursiva pautada pela subjetividade da 

marca ―Cidade Olímpica‖. 

Embora a sensação de protagonismo do Rio fosse evidente, a repercussão midiática em torno 

dos assuntos relacionados à cidade aumentou à medida em que os Jogos se aproximavam, 

principalmente em relação a aspectos negativos. A 49 dias da abertura do evento, o governador em 

exercício Francisco Dornelles decretou estado de calamidade pública no âmbito da administração 

financeira. A grave crise econômica do estado impedia o governo de honrar os compromissos para a 

Olimpíada. As esferas municipal e federal também enfrentaram crises. Enquanto a tocha olímpica era 

acesa em Atenas, um trecho de 20 metros da recém-inaugurada ciclovia Tim Maia, uma das obras da 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 403 

chamada ―Cidade Olímpica‖, desabou, matando duas pessoas. Em maio, o impeachment foi aberto e a 

presidenta Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias. 

Em meio a sentimentos contraditórios, a cidade entrou na reta final da realização dos Jogos e 

passou a demonstrar ainda mais a intenção de reforçar sua identidade local como ponto de diálogo, 

associando a comunicação aos novos ícones para valorizar uma imagem positiva. A dimensão do 

megaevento ampliou o imaginário em torno de uma cidade ideal, hospitaleira, próspera e gentil. 

Ao longo dos quase dois meses de funcionamento do Rio Media Center, centenas de matérias 

repercutiram as atividades desenvolvidas pelo centro de imprensa.De acordo com o relatório do Rio 

Media Center, em uma análise efetuada com 550 matérias brasileiras e estrangeiras, as reportagens 

foram avaliadas entre positivas, negativas e neutras. Entende-se como positiva as matérias que dão um 

enfoque positivo à imagem da cidade; neutro que apenas relatam os acontecimentos; negativo aquelas 

cujo enfoque é negativo à imagem da cidade. Foram avaliadas também as atividades com maior 

repercussão na mídia, assim como as que citavam e não citavam o RMC, e os porta-vozes mais 

citados. 

O termo imagem vem do latim imagine e significa aquilo que evoca uma determinada coisa, por 

ter ela semelhança ou relação simbólica. Ou seja, imagem não é necessariamente a realidade e, sim, 

como as coisas são percebidas. Para Neves, dentro da perspectiva da comunicação organizacional, 

―imagem de uma entidade é o resultado do balanço entre as percepções positivas e negativas que esta 

organização passa para um determinado público‖; percepção é ―a captação de atributos, existentes ou 

não, reais ou imaginários, obtidos na entidade, que de tão forte para o observador pode acabar virando 

realidade. Neves também considera que ―para se construir uma imagem empresarial competitiva e ter 

credibilidade consiste em desenvolver, fortalecer e proteger os atributos positivos da imagem da 

empresa e neutralizar os atributos negativos‖. 

 Dois terços das matérias foram avaliadas como neutras. Pode-se concluir, portanto, que a 

maioria das reportagens tinha caráter informativo e repercutiam as atividades e os serviços oferecidos 

pelo centro de imprensa.  

 

 

Das reportagens neutras, 42% citaram o Rio Media Center como o local de origem da 

informação.  
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Matérias com origem em jornais digitais representaram 54% das reportagens neutras analisadas. 

Jornais impressos e rádio ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar nos meios com o 

maior número de matérias neutras. 

 

De todas as atividades desenvolvidas no RMC, as coletivas de imprensa foram as que mais 

tiveram a atenção da imprensa. Cerca de 63% das reportagens desenvolvidas repercutiram coletivas de 

imprensa. Os briefings vêm em seguida, com 13%, e matérias sobre atividades como os balcões dos 

estados e municípios representaram 8% das matérias. 

 

As cinco atividades que mais repercutiram na imprensa foram a coletiva de inauguração do Rio 

Media Center, o balanço dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o início dos Jogos Paralímpicos, a 

coletiva da entrega da bandeira para a cidade de Tóquio, e o briefing sobre o primeiro final de semana 

dos Jogos. 
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Ainda de acordo com o relatório do RMC, foram ouvidos cerca de 850 profissionais 

credenciados, e a aprovação geral foi de 96% de aprovação. Ao serem perguntados se recomendariam 

o Rio Media Center a outros colegas jornalistas, 97% disseram que sim. 

 

5. Considerações finais 

Os imaginários de uma cidade ideal criados em função dos megaeventos provocam uma corrida 

eufórica das metrópoles por repertórios que simbolizem o desenvolvimento urbano. No caso do Rio de 

Janeiro, os aspectos históricos que formaram o alicerce da ―vocação‖ do Rio de Janeiro para despontar 

até hoje como cenário dos megaeventos estão presentes desde o século XX. Da mesma forma, a 

construção de sentido em torno do imaginário do Rio criou a identidade da cidade, caracterizada pelos 

atributos da alegria, hospitalidade e capacidade de receber o estrangeiro, fatores determinantes do 

ideário de uma imagem favorável do Rio para o consumo turístico. O caminho para esta consagração 

segue uma lógica que se apoia em estratégias do branding para atender a um padrão global e torná-las 

―vendáveis‖ como mercadorias para o consumo. É uma estratégia que coloca a cidade de forma mais 

competitiva dentro de um cenário global. 

Com base na análise do Guia do Jornalista e do relatório final do RMC, verifica-se que a 

assessoria de imprensa foi utilizada com uma das principais ferramentas de comunicação para a 

produção de sentido do projeto de cidade transformada, que influenciou os jornalistas positivamente, 

mesmo diante de um cenário complexo de crise que atingiu as três esferas de governo às vésperas da 

realização da Olimpíada.  
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Resumo 

Este trabalho pretende analisar como institutos públicos de pesquisa vêm se adequando às novas 

plataformas de mídias sociais, em tempos em que as mesmas ganham cada vez mais força na formação 

da opinião pública. Valendo-se da análise de conteúdo e usando como diretriz o Manual de Orientação 

para Atuação em Mídias Sociais, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, 

registramos nesta pesquisa algumas considerações sobre como é feita a divulgação das seguintes 

instituições: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de Tecnologia Mineral (Cetem); 

Instituto Nacional de Tecnologia (INT); Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast); Observatório 

Nacional (ON) - todas unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC). 

 

Palavras-chave:divulgação científica, comunicação organizacional, Facebook, comunicação pública, 

mídias sociais 

 

 

1. Introdução  

O século XX ficou marcado como o século das grandes transformações em ciência e tecnologia 

(C&T), em especial na segunda metade do mesmo. Destaque desse período foi a rede de 

computadores, ou internet, criada em 1969 para fins de defesa, utilizada para fins acadêmicos no início 

da década de 80 e com uso comercial liberado apenas em 1987. A sociedade se transformou devido à 

imersão das tecnologias no cotidiano das pessoas, dando origem a um mundo amplamente conectado
5
, 

o que Pierre Levy (1999) chamou de cibercultura. Além do próprio comportamento social modificado 

em paralelo ao desenvolvimento de novas tecnologias, outra mudança significativa pode ser observada 

na diversidade de formas de transmissão da informação. A democratização da informação aponta um 

papel de destaque das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC‘s). O processo acelerado 

de mudanças ocorridas na internet vem proporcionando, cada vez mais, ambientes virtuais mais 

participativos e interativos, por meio de ferramentas e sistemas de informação cada vez mais 

―amigáveis‖ (GONÇALVES, 2010), e entre eles destacaremos, neste trabalho, as mídias sociais. 

As mídias sociais se tornaram mais populares na primeira década de 2000 como espaços virtuais 

na internet onde pessoas de todo mundo trocam informações e até negociam bens e serviços (JESUS e 

SARAIVA, 2017). Em 2008, o Facebook, ao superar o Myspace em número de usuários, tornou-se a 

maior rede social do planeta. No Brasil, o ―Face‖, como é popularmente conhecido, superou o Orkut 

em 2011, tornando-se o preferido entre os brasileiros (Ibid). Segundo Primo (Et al, 2017), o Facebook 

é a mídia social mais bem-sucedida da história em quantidade de usuários ativos e no que se refere à 

receita gerada pela plataforma através da venda de anúncios. 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, o consumo de informações é uma das 

principais motivações para o acesso ao Facebook. O levantamento reforça o que diz o relatório Reuters 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 408 

Digital News Report de 2017, sobre o consumo digital de notícias, que afirma que os latino-

americanos são os que mais recebem notícias por meio de mídias sociais e aplicativos de bate-papo no 

mundo. O relatório aponta que no Brasil, 57% dos consumidores utiliza o Facebook para acessar 

notícias, seguido pelo WhatsApp (46%) e pelo Youtube (36%) (PRIMO et al., 2017).  

Algumas conceituações de Habermas tratam a ―esfera pública‖ como sendo um espaço de 

discussão e ação social formado na interação entre as pessoas; um local de conversas no qual assuntos 

de relevância são debatidos; e também a tomada coletiva de decisões a partir da troca de ideias entre 

cidadãos a respeito de assuntos de interesse geral, Martino (2014) posiciona as redes sociais como um 

novo espaço da esfera pública, por ser, atualmente, um dos espaços onde se forma a opinião pública, 

ressaltando que ―mais que um espaço físico, a esfera pública é um espaço abstrato‖ (MARTINO, 

2014, p. 91).   

O Facebook tem capacidade de agrupar pessoas de diferentes idades, classes sociais, 

regionalidades e interesses em um só ambiente virtual. Como uma ferramenta com capacidade 

dialógica, permite informar, conversar, compartilhar informações, além de buscá-las de acordo com os 

ensejos do usuário. Com todas essas potencialidades, apresenta-se como importante ferramenta 

utilizável para a comunicação entre pessoa física – pessoa física, pessoa jurídica – pessoa física e 

pessoa jurídica – pessoa jurídica. 

O setor público vem tentando acompanhar as rápidas mudanças nos meios de comunicação e se 

adequar a elas. Já é notória a presença de órgãos públicos em mídias sociais, utilizadas como 

ferramentas comunicacionais por conta da abrangência que possuem, praticidade e baixo custo, 

quando comparadas às mídias tradicionais, como rádio e TV, por exemplo. Com a popularização das 

mídias sociais, o setor público rapidamente se inseriu neste universo, incluindo-o dentro de seu leque 

de estratégias comunicacionais. Neste estudo, enfocaremos no uso do Facebook por parte dos 

institutos públicos de pesquisa sediados no Rio de Janeiro e vinculados ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).  

 

2. Divulgação da Ciência e Tecnologia  

Ciência e tecnologia têm consequências econômicas e sociais. Uma democracia participativa 

requer que o eleitorado tenha um conhecimento científico básico para que seja capaz de apoiar ou não, 

as propostas e decisões de seus representantes e endossar ou não a eleição deles, com base em alguma 

compreensão sobre as implicações destas propostas ou decisões. O direito à informação - destacada na 

Declaração Universal dos Direito Humanos - por si só justificaria a essência da necessidade de 

divulgar ciência e tecnologia para o grande público como forma de socialização do conhecimento. 

Mas as justificativas vão além. O grau de desenvolvimento científico e tecnológico dos países parece 

estar diretamente associado à melhoria da qualidade de vida de suas populações. Além disso, a maior 

parte dos investimentos feitos em C&T no Brasil é oriunda dos cofres públicos, ou seja, da própria 
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sociedade para quem devem retornar os benefícios conquistados com estes investimentos (CRUZ, 

2007). 

A divulgação da C&T, portanto, deve partir inicialmente de suas fontes primárias, que são as 

responsáveis pelo planejamento e distribuição dos recursos - os órgãos governamentais - e a 

comunidade científica concentrada nas universidades e instituições de pesquisa, responsáveis pela 

produção da C&T. Os governos, em todos os níveis, e os pesquisadores, de um modo geral, têm o 

dever de prestar contas à sociedade sobre as realizações na área, contribuindo para a evolução 

educacional e cultural da população (CRUZ, 2007). A divulgação científica pode contribuir com uma 

visão mais clara da realidade, contrapondo-se a aspectos característicos de uma cultura contaminada 

por superstições e crenças que impedem as pessoas de localizar com clareza as verdadeiras causas e 

efeitos dos problemas que enfrentam na vida cotidiana (OLIVEIRA, 2001).  

 

3. Divulgação e Comunicação de C&T pelo MCTI e suas unidades de pesquisa 

O MCTI conta com 16 institutos de pesquisa, além de ser avalista de grande parte do 

financiamento a estas pesquisas, pois é formalmente responsável pela coordenação da política de C&T 

em todas as áreas, diretamente ou por intermédio de agências como o CNPq e a Finep. Um estudo 

realizado em 1993 mostrou que a ausência de políticas efetivas de comunicação científica para o 

público refletia em uma clara diferença entre o trabalho da Comunicação realizado pelas diferentes 

instituições do MCT (neste período o ministério ainda não havia mudado de nome). Foi observado 

que, na maior parte dos casos, a eficácia da divulgação científica estava diretamente vinculada aos 

interesses e às políticas adotadas pelos dirigentes de cada instituição de pesquisa, como também ao 

nível de profissionalismo do pessoal de comunicação que trabalhava nestas organizações. 

As Assessorias de Comunicação do MCT exerciam pouca influência sobre as áreas de 

comunicação e/ou imprensa (quando elas existiam) de suas unidades subordinadas. Cada unidade, 

cada instituto, tratava ou não, bem ou mal, de fazer a sua própria divulgação. Inexistia, portanto, um 

trabalho intencional, harmonioso, contínuo e eficaz de comunicação com a mídia e com o público em 

geral, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia em conjunto com suas unidades subordinadas; 

um trabalho que cumprisse com três funções essenciais para uma comunicação eficiente sobre as ações 

e investimentos governamentais na área de C&T: prestar contas à sociedade; oferecer informações que 

contribuíssem para uma maior participação pública nas decisões políticas nesta área; e contribuir de 

forma efetiva com a formação de uma cultura científica no País (OLIVEIRA, 1993).   

Este trabalho objetiva investigar a presença destes institutos no Facebook e explorar a forma de 

utilização da ferramenta, além de tentar identificar o tipo de conteúdo que é mais compartilhado nestas 

páginas. A partir dos resultados obtidos poderemos inferir se há uma harmonia na forma de atuação 

dos institutos nesta mídia, além de verificar se a atuação se adequa ao direcionamento sugerido pela 

Secretaria de Comunicação do Governo Federal.   
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4. Comunicação Organizacional e Divulgação Científica no âmbito da Comunicação Pública 

Neste trabalho observa-se uma interseção entre a Comunicação Organizacional e a Divulgação 

Científica, no contexto da Comunicação Pública, portanto a definição desses conceitos é fundamental. 

Elizabeth Brandão identifica a Comunicação Pública como uma definição com múltiplos significados, 

mas afirma ser possível encontrar um ponto comum de entendimento, que é aquele que diz respeito a 

um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de 

informar para construir a cidadania. A autora fala da importância da divulgação científica na vida da 

população, como uma das muitas faces da Comunicação Pública e expressa seus desdobramentos em 

diversos setores: 

A produção e difusão do conhecimento científico incorporaram preocupações 

sociais, políticas, econômicas e corporativas que ultrapassam os limites da ciência 

pura e que obrigam as instituições de pesquisa a estender a divulgação científica 

além do círculo dos seus pares. Entre esses novos horizontes, a preocupação com o 

papel social da ciência na sociedade; o aumento da competitividade entre equipes e 

instituições de pesquisa em âmbito nacional e internacional; os vultosos 

investimentos em dinheiro, tempo e capacitação de pesquisadores; a premissa de que 

o acesso às informações de ciência e tecnologia é fundamental para o exercício 

pleno da cidadania; a necessidade de posicionar a ciência no que se refere às 

posições políticas e econômicas do país e, por conseguinte, a necessidade de 

legitimação perante a sociedade, o que significa despertar o interesse da opinião 

pública, dos políticos, da sociedade organizada, e, principalmente, da mídia 

(BRANDÃO, 2009). 

 

De acordo com o trecho acima, destacamos a existência de uma imbricação entre os conceitos 

de Comunicação Pública e de Divulgação Científica. O Estado, por meio dos órgãos públicos, deve 

prestar contas à sociedade – ou seja, a seus contribuintes – sobre suas atividades. No âmbito da 

divulgação científica não é diferente: pesquisadores e institutos de pesquisa devem buscar aproximar o 

cidadão comum das atividades que realizam para a melhoria de seu bem-estar social, contribuindo 

para a evolução educacional e cultural da população (OLIVEIRA, 2017). Para Bueno, a Divulgação 

Científica cumpre um papel primordial:  

Democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a 

chamada alfabetização científica. Contribui, portanto, para incluir os cidadãos no 

debate sobre temas especializados e que podem impactar sua vida e seu trabalho, a 

exemplo de transgênicos, células tronco, mudanças climáticas, energias renováveis e 

outros itens (2010, p. 5).   

A Comunicação Organizacional, por sua vez, é definida por Elizabeth Brandão (2009) como a 

área que inclui a comunicação no interior das organizações e entre ela e seus públicos, buscando de 

forma estratégica e planejada, visando criar relacionamentos com os diversos públicos e construir uma 

identidade e uma imagem dessas instituições, sejam ela públicas e/ou privadas.  

Portanto, Comunicação Organizacional, Divulgação Científica e Comunicação Pública são 

conceitos que convergem na análise dos Institutos de Pesquisa proposta neste trabalho. E a opção feita 

pelos institutos em inserir o Facebook, enquanto mídia social mais popular do Brasil dentre suas 

ferramentas de comunicação pode ser entendida como um esforço desses institutos tanto para 
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estabelecer um canal de debate entre Estado, governo e sociedade; democratizar o acesso ao 

conhecimento científico; e divulgar atividades institucionais, construindo identidade junto a seus 

públicos.  

 

5. Metodologia 

5.1 Objeto de estudo  

Neste trabalho, propõe-se analisar a divulgação feita no Facebook pelos Institutos de Pesquisa 

vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sediados no Rio de 

Janeiro, no segundo semestre (julho a dezembro) de 2017. Foram analisadas
6
 todas as postagens das 

fanpages objetos deste estudo neste período. 

 

5.2 Análise das fanpages 

A análise das fanpages visou mensurar dois aspectos: primeiro, o quanto os institutos de 

pesquisa se adequam ao Manual de Orientação para Atuação em Mídias Sociais, publicado pela 

Secretaria de Comunicação do governo federal (SECOM); posteriormente identificar qual tipo de 

comunicação prevalece no uso do Facebook pelos institutos, a Comunicação Organizacional, a 

Divulgação Científica ou um equilíbrio entre ambas. 

Para a análise das postagens, considerou-se sete quesitos, sendo seis deles retirados do manual 

da Secretaria de Comunicação (1 ao 6) e um por inclusão do grupo de trabalho que efetuou este estudo 

(7). São eles:  

 

6.  Variáveis analisadas       

6.1.Fotos e vídeos: legenda e crédito: 

Apenas imagens de câmeras, microscópios e telescópios foram consideradas como fotografias. 

Vídeos, gifs e animações foram contabilizadas como vídeos. Foram objeto de análise apenas os posts 

com fotos compartilhadas ou adicionadas pelos gestores de mídia das páginas.Não foram consideradas 

as ilustrações geradas automaticamente pelo compartilhamento de um link. 

Para que a apuração deste item ficasse mais completa, avaliamos não apenas se há legendas nas fotos e 

vídeos, mas a quantidade de fotos e vídeos utilizados, para podermos mensurar o quanto a página se 

utiliza de recursos audiovisuais, que vão além do texto escrito. 

 

6.2.Age de forma complementar e participativa com outros órgãos públicos: 

O Manual chama atenção para a importância da cooperação e integração entre outras 

instituições e órgãos públicos. Portanto, seguir as páginas desses, compartilhar e auxiliar na 

disseminação de informações é bastante relevante. Para esta análise, foi contabilizado o total de 

postagens que a página compartilhou de outras instituições e órgãos públicos. 
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6.3.Utiliza frases curtas e objetivas nos posts: 

De acordo com o Manual, para reforçar a presença digital e atrair a atenção do público, 

potencializando a disseminação dos conteúdos em mídias sociais, deve-se utilizar frases curtas, 

atraentes e informativas. Para a análise, foram consideradas como frases curtas aquelas de, no 

máximo, quatro linhas, e textos que utilizam frases curtas como aqueles cuja maioria das frases tem, 

no máximo, quatro linhas. 

 

6.4.Utilização de hashtags: 

Ashashtags (ou marcadores) são palavras ou temas formados pelos usuários e antecedidos pelo 

símbolo cerquilha (#). Com isso, tornam-se hiperlinks que permitem que o usuário encontre mais 

informações sobre aquele tema ou expressão. 

O manual afirma a utilidade das hashtags para ajudar a disseminar o conteúdo e situar o usuário, 

mas frisa a importância de não as utilizar em excesso.Neste trabalho foi analisada a utilização de 

hashtags nas postagens e o modo como a página vinculou suas informações às hashtags. 

 

6.5Utilizametasites ou hotsites 

Os metasites ou hotsites são importantes para atrair o público do Facebook para as páginas 

oficiais das instituições públicas. 

 

6.6. Interação com os usuários 

Analisou-se a presença de comentários dos usuários das páginas analisadas que eram cabíveis 

de resposta, a fim de verificar se o gestor da página interagia com os usuários, por meio de respostas 

ou reações. Esta interação é relevante para avaliar a disposição da página no atendimento direto ao 

público. 

 

6.7.Análise do conteúdo compartilhado 

Para efetuarmos nossa proposta de trabalho, foi realizada a análise de conteúdo enquanto 

ferramenta metodológica. De acordo com Bardin (apud BRITO et al., 2017), a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos. De forma breve, pode-se afirmar que a análise de conteúdo abrange:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 

quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN 

apud BRITO et al., 2017, p. 8). 

Com o objetivo de definir o perfil das publicações de cada instituto, classificamos os posts em 

três categorias principais: Comunicação Organizacional (CO), Divulgação Científica (DC) e 
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Divulgação Científica e Comunicação Organizacional (DC+CO). A tabela 01 ilustra as categorias 

adotadas, uma breve descrição e exemplos.  

No caso da divulgação de eventos - dos institutos ou compartilhados na página-foi definido que 

ainda que o evento fosse de divulgação científica, caso a postagem expusesse somente no convite 

(nome do evento, local, data e hora etc), sem explanar algo de seu conteúdo (informações sobre 

práticas científicas, explicações e categorizações de ciências.), tratava-se de Comunicação 

Organizacional, pois a avaliação do conteúdo é relacionada à postagem e não ao evento.   

 

 

Categoria Descrição Exemplos 

Comunicação Organizacional 

Quando o conteúdo trata de 

questões internas do instituto, 

enquanto uma organização. 

Reuniões, informações sobre 

funcionários, organização e 

participação em 

eventos/atividades. 

Divulgação Científica 

Conteúdo que traz informações 

sobre práticas científicas, 

explicações e categorizações de 

ciências. 

Informações sobre os planetas e 

descrições/explicações de 

fenômenos naturais. 

Divulgação Científica e 

Comunicação Organizacional 

Quando os dois tipos descritos 

acima são encontrados na mesma 

postagem. 

Explicar um fenômeno natural 

(DC) desenvolvido por um 

pesquisador do instituto (CO). 

Tabela 01: Descrição e exemplos das categorias adotadas na Análise de Conteúdo. 

 

7. Resultados: 

7.1 Presença dos institutos no Facebook  

Dos cinco institutos analisados, apenas o CETEM não possuía página do Facebook, por este 

motivo, ele não aparecerá nas análises deste trabalho. 

 

8. Análise das fanpagesdos institutos 

8.1 Fotos e vídeos: legenda e crédito 

O Manual que utilizamos para definir as variáveis deste estudo, não impõe muitas regras para a 

publicação de imagens. No entanto, suas diretrizes apontam para a necessidade de se colocar legenda e 

créditos nas imagens postadas.  
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Ao analisar os posts dos quatro institutos no segundo semestre de 2017, observa-se que a 

maioria das postagens são compostas por imagens, mas poucos posts são de fotos ou vídeos. Apenas o 

MAST apresenta um número considerável – mais de 50% das postagens - de fotos e vídeos 

compartilhados com exposição de legendas e créditos. A tabela abaixo apresenta mais detalhadamente 

os resultados da coleta de dados.  

 

Instituto de 

Pesquisa 

Total de Posts Posts com Fotos Posts com Vídeos 

 

CBPF 

179 21 3 

0 com legenda 

0 com crédito 

5 com legenda 

4 com créditos 

 

INT 

155 39 

0 com legenda 

7 com créditos 

8 

1 com legenda e 

0 com crédito 

 

MAST 

234 74 17 

3 com legenda 

1 com crédito 

40 com legenda 

54 com autoria 

 

ON 

 

293 37 

0 com legenda 

13 com créditos 

18 

Todos sem legenda 

1 com crédito 

Tabela 02: Análise das postagens contendo fotos e vídeos. 

 

8.2.Age de forma complementar e participativa com outros órgãos públicos? 

Dos institutos analisados, apenas o ON parece participar de forma complementar e 

participativa com outros órgãos públicos, pois das 293 postagens, 95 (cerca de 33%) eram 

compartilhados ou apresentavam conteúdos de outros institutos, como por exemplo, o Observatório 

Sismológico-UNB e a Rede Sismológica Brasileira. Partindo do pressuposto que a página deve 

priorizar os assuntos pertinentes às atividades do próprio instituto representado, consideramos que este 

número representa um bom índice de interação entre o Observatório e outros órgãos. Já as outras 

unidades raramente citaram (menos de 6% dos posts) outras instituições e quando o faziam, 

normalmente, tratavam-se de posts que envolviam de alguma forma a própria unidade de pesquisa. 
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8.3. Frases curtas e objetivas nos posts 

O CBPF, INT e MAST apresentaram textos grandes e muitas vezes no estilo jornalístico para a 

maioria dos posts. Já o ON apresentou frases mais curtas e objetivas, em cerca de 75% das postagens, 

o que, de acordo com o Manual da SECOM é o padrão mais proveitoso de postagens, já que, posts 

deste tipo tendem a receber maior atenção dos usuários.  

 

8.4.Utilização de hashtags 

Utilizadas como marcadores de conteúdo no mundo digital, as hashtags são úteis para facilitar a 

compreensão e disseminação do conteúdo, e, de acordo com o Manual da Secom, não devem ser 

utilizadas em excesso, para evitar a descaracterização da postagem. Embora seja comum encontrar 

páginas do Facebook que exageram na quantidade de hashtags este não foi o caso das páginas dos 

institutos analisados. Todos os institutos fazem uso dos marcadores na maioria das postagens e não 

foram encontrados excessos relacionados à quantidade de hashtags utilizadas, com o uso de no 

máximo três por post.  

 

8.5. Utilização de meta ou hotsites  

Meta ou hotsites são utilizados quando o conteúdo é altamente complexo e não pode ser 

―esgotado‖ em um único post, necessitando de mais informações.  No período analisado, todos os 

institutos utilizaram links que direcionavam para sites. Este resultado já era esperado, visto que todas 

as unidades de pesquisa possuem no mínimo uma página institucional disponível na internet. Links 

para sites de eventos também foram encontrados em todas as páginas analisadas, além dos links para 

sites que não eram institucionais, como páginas de notícias (Estadão, O Globo etc.) e sites de revistas 

científicas (Science, Nature etc.). 

 

8.6. Interação com usuários  

No semestre analisado, as postagens dos institutos não estimularam muitos comentários críticos, 

de questionamento ou de elogios por parte dos usuários. No entanto, quando estes eram feitos, CBPF, 

INT e MAST apresentaram um bom índice de retorno, raramente deixando comentários sem resposta, 

ao contrário do ON que raramente respondia.  

 

8.7. Análise de conteúdo dos posts 

No semestre analisado o ON foi a unidade de pesquisa que mais publicou posts, seguido pelo 

MAST, CBPF e INT, nesta ordem (tabela 02). Para todos os institutos a maior parte dos posts foi 

classificada como Comunicação Organizacional, ou seja, tratavam de assuntos institucionais (como 

participação de pesquisadores em eventos; chamada para palestras e etc.). O segundo maior número de 

posts foram os classificados como Comunicação Institucional e Divulgação Científica, quando os dois 

tipos de conteúdos eram encontrados na mesma postagem. O menor número de posts foram os 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 416 

dedicados à Divulgação Científica, quando o conteúdo trazia informações científicas sem citar o 

instituto ou seus colaboradores. O gráfico 01 representa o percentual de postagens de cada instituto de 

acordo com o seu conteúdo classificado.   

 

Gráfico 01: Representa as instituições analisadas de acordo com o percentual e conteúdo das postagens. 

 

8.8. Informações da página no período:  

A tabela 3 representa o total de posts realizados, a quantidade de reações (curtidas ou emoções), o total 

de compartilhamentos e comentários. No período analisado, INT, ON e MAST trabalharam com 

alcance orgânico, postagens gratuitas que não recebem impulsionamento. O CBPF trabalhou com 

algumas postagens pagas e isso se refletiu no maior engajamento da página (maior número de 

interações e compartilhamentos), o que pode ser observado na tabela 03.   

 Total de 

posts 

Reações Compartilha- 

mentos 

Comentários 

CBPF 179 12791 5159 634 

INT 155 2377 357 250 

MAST 234 3868 1031 285 

ON 293 8568 2171 660 

Tabela 03: Dados das páginas dos institutos analisados. 

 

9. Conclusões  

A análise dos dados coletados indica que a distribuição de postagens relacionadas ao tipo de 

conteúdo (DC; DC+CO ou CO) é bastante semelhante em todos os institutos, onde prevalece os 
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conteúdos relacionados à CO, seguido de conteúdos de CO que se relacionam também à DC, e por 

último postagens de DC que não faziam menção aos institutos ou seus colaboradores.  

Em relação às análises de compatibilidade dos posts com as diretrizes fornecidas pelo Manual 

da SECOM, foram observadas grandes diferenças entre as unidades de pesquisa.  Aparentemente os 

institutos desconhecem a existência do Manual, ou o desconsideram na gestão e planejamento das 

páginas de mídias sociais institucionais.  

A análise dos posts das páginas do Facebook mostra que a divulgação científica não é um dos 

principais objetivos neste canal, sendo primariamente utilizada para divulgação de conteúdos 

institucionais. No entanto, todos os quatro institutos apresentaram posts de divulgação que não tinham 

como objetivo divulgar a organização e que apresentaram um alto índice de curtidas e 

compartilhamentos.   

Nossa hipótese era que o MAST e o ON - institutos que realizam com frequência atividades de 

popularização da Ciência – apresentariam um perfil mais semelhante quando comparados às outras 

instituições, provavelmente com um maior número de postagens voltadas para a Divulgação Científica 

(DC). No entanto, o perfil das postagens do ON se assemelhou mais ao CBPF e INT, onde os posts de 

CO correspondiam a cerca de 65% das postagens, os de DC+CO em torno de 20%,  enquanto para o 

MAST os posts de CO e de DC+CO eram mais equilibrados, em torno de 40%.   

Todos os institutos criaram marcadores de Divulgação Científica em suas postagens. O MAST 

apresentou o ―Radar Científico‖, com novidades científicas relacionadas à astronomia e o ―Zoom do 

dia‖, com fotos do Museu ou de temas relacionados à suas áreas de estudo. O CBPF, por sua vez, foi o 

único instituto que se manifestou em relação ao desmonte da Ciência Brasileira e criou a hashtag 

#MeiaNoiteDaCienciaNoBrasil. O INT criou a #MemóriaINT que conta um pouco da história da 

ciência desenvolvida no instituto e o ON a #FalandodeCiencia com vídeos de colaboradores contando 

um pouco de sua pesquisa no Observatório.    

A difusaõ dos conhecimentos científicos por meio de instrumentos digitais como as mídias 

sociais é alternativa viável para a massificaçaõ dos conhecimentos obtidos , e este estudo sugere que a 

ferramenta vem sendo utilizada pela maioria dos institutos de pesquisa vinculados ao MCTIC sediados 

na cidade do Rio de Janeiro. 
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Mudanças e novas percepções do cotidiano:Uma construção midiática da 

qualidade de vida para o consumo
1
 

ANA CAROLINA AFONSO SEABRA DOS SANTOS
2
 

 

Resumo 

O Rio de Janeiro é uma cidade praiana e que destaca o culto ao corpo e é um cenário relevante 

para o estudo de como a comunicação aborda e desenvolve o termo ―Qualidade de Vida‖ (QV) no 

cotidiano, incentivando a prática de atividades físicas e ainda interferindo na maneira de viver e de 

consumir de cada indivíduo. Determinadas marcas e/ou instituições incentivam a prática de atividade 

física para enfatizar formas de consumo e os relacionam, direta e indiretamente, a promoção de QV. A 

proposta desse artigo é fazer uma reflexão crítica de sobre o cotidiano e a construção midiática da 

qualidade de vida para o consumo através da análise feita na ―Revista O2‖, criada em 2003 e 

especializada em corridas de rua, que fala sobre atividades físicas, orientações alimentares, nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2017. 

 

Palavras-chave:Cotidiano; Mídia; Consumo; Qualidade de Vida.  

 
 
Introdução  

Acordar. Levantar da cama. Escovar os dentes. Tomar café da manhã. Sair para trabalhar ou 

para estudar. Almoçar. Lanchar. Voltar para casa ou sair para se divertir. Jantar. Dormir. Atividades 

comuns que preenchem o dia a dia de grande parte da população mundial. Seja qual for a ordem 

estabelecida por cada um de nós para a realização das ações citadas acima, sabemos que um dia de 

vida contempla atividades que podem se repetir por muitos dias e serem praticadas por muitas pessoas. 

Cada indivíduo estabelece para si a sua maneira de ordenar os caminhos que vai seguir. O que aqui 

está escrito pode parecer banal, afinal, são tarefas simples e no senso comum: corriqueiras. Contudo, 

são essas tarefas que reunidas dão o sentido ao que é comumente chamado de hábitos do cotidiano. Os 

hábitos que envolvem as necessidades básicas para se manter limpo e alimentado podem passar 

desapercebido. E é aí, nesse vácuo entre a tarefa feita de maneira automática e a falta de percepção das 

motivações que as cercam que entram as análises comportamentais e, segundo alguns estudiosos das 

ciências sociais, essa seria a análise do cotidiano. Aos olhos de Agnes Heller (1989:17), o cotidiano 

trata-se da ―vida do homem inteiro, ou seja, o homem participa da vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se em funcionamento todos os 

seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, 

paixões, ideias e ideologias‖. Maria do Carmo Brant de Carvalho (2007:23), simplifica dizendo que: 

―A vida cotidiana é aquela vida dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias. Nessas atividades, 

é mais o gesto mecânico e automatizado que as dirige a consciência‖. E a partir de todos esses 

―sentidos‖ envoltos a nossa escolha diária por fazer alguma tarefa que iniciamos o artigo. Para Marx, 

os componentes da essência humana que fazem parte do cotidiano estão pautados no trabalho, na 

socialidade, na universalidade, na consciência e na liberdade. 

Não basta entender o cotidiano apenas como um momento recheado de atividades que o dão 

sentido ou que o dão significado, mas sim como uma estrutura ―heterogênea‖ que é composta por 
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―partes orgânicas‖ da vida. A heterogeneidade se dá por conta da diversidade de conteúdos que dão 

importância e mensuração aos nossos tipos de atividades. Já as partes orgânicas da vida cotidiana são 

compostas, segundo Heller (1989:18), pela organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o 

descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação. Essa composição, além de 

heterogênea, segue a uma hierarquia que promove a organicidade dos conteúdos. Atrelada a essa parte 

orgânica temos a história (social, política e econômica) que se torna a substância da sociedade e cabe 

ao homem, como portador da objetividade social, construir e transmitir cada estrutura social dentro do 

seu cotidiano. Maria do Carmo Brant de Carvalho (2007:28) no livro Cotidiano: Conhecimento e 

crítica, cita Heller ao afirmar que ―os homens são os motores das relações sociais‖. Segundo Carvalho 

(2007:29), ―a vida cotidiana se insere na história e se modifica e modifica as relações sociais. Mas a 

direção destas modificações depende estritamente da consciência que os homens portam de sua 

―essência‖ e dos valores presentes ou não ao seu desenvolvimento.‖  

E é sobre essas modificações sociais (com base na essência humana apresentada aqui) que 

vamos desenvolver esse artigo, voltando a atenção para o trabalho feito pela mídia junto ao cotidiano 

que impacta as partes orgânicas da vida, cria novas identidades e, consequentemente, influencia na 

maneira de viver e de consumir. O equilíbrio entre o trabalho, a vida privada, a atividade social, os 

lazeres e o descanso (partes orgânicas da vida) interfere na Qualidade de Vida do indivíduo.  

 

Qualidade de Vida 

Conceituar Qualidade de Vida (QV) é uma tarefa que abre caminhos para diferentes 

perspectivas e conclusões. O Grupo de Qualidade de Vida da Organização de Saúde definiu a QV 

como ―a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações‖
3
. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que a Qualidade de Vida pode ser avaliada sob alguns 

domínios, dentre eles: o físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Nesse artigo, voltamos a 

atenção para o domínio físico e psicológico da QV explorado na mídia, esbarrando nas relações sociais 

e de consumo.  

 

O homem da cotidianidade: relação com o tempo e hábitos de consumo.  

―O homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas não tem nem tempo, 

nem possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos.‖ (HELLER, 1989: 17) A 

partir dessa afirmação faz-se necessário apresentar, primeiro, o que é o homem da cotidianidade. 

Sendo assim, pode-se dizer que é aquele que é composto por suas atitudes diárias (como andar, beber, 

comer...) e movido por seus desejos particulares. O indivíduo se encontra na relação das necessidades 

do ―eu‖ (singular) e do genérico, caracterizando assim o humano-genérico. O ―genérico‖ está contido 

em todas atividades de caráter comum, mesmo que com motivos particulares. 
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Na maioria dos casos, o particular não é nem o sentimento e nem a paixão, mas sim 

seu modo de manifestar-se referido ao eu e a colocação a serviço das necessidades e 

da teleologia do indivíduo. Enquanto o indivíduo, é o homem um ser genérico, já 

que é produto e expressão de suas relações sociais, herdeiro e preservador do 

desenvolvimento humano; o representante do humano-genérico não é jamais o 

homem sozinho, mas sempre a integração (tribo, classe, nação, humanidade). [...] A 

elevação ao humano-genérico não significa jamais uma abolição da particularidade. 

A maioria das ações e escolhas tem motivação heterogênea, mas motivações 

particulares e as genérico-morais encontram-se e se unem, de modo que a elevação 

acima do particular-individual jamais se reduz de maneira completa, nem jamais 

deixa de existir inteiramente, mas ocorre geralmente em maior ou menor medida. 

(HELLER, 1989, p. 21 e 24) 

 

Para analisar a vida cotidiana, em determinados momentos, a autora diz que faz-se necessário 

―suspender-se‖ para que só então seja possível ver, analisar e identificar o que realmente acontece 

nesse dia a dia que no qual estamos inseridos. A grosso modo, seria olhar de fora mesmo fazendo parte 

do que vai ser visto, para tal suspensão, torna-se necessário ao homem mudar a sua relação de 

particularidade e generacidade para uma unidade consciente do particular e do genérico e isso só 

ocorre, segundo Heller, quando rompemos com a cotidianidade. Para a autora, existem quatro formas 

de suspensão da vida cotidiana: o trabalho, a arte, a ciência e a moral. Já Carvalho (2007:28) explica 

que ―esta suspensão da vida cotidiana não é fuga: é um circuito, porque se sai dela e se retorna a ela de 

forma modificada.‖ É uma construção de novas maneiras de agir diante de situações nas quais estamos 

vivendo.  

A partir do entendimento do homem da cotidianidade, podemos seguir para a relação da sua 

vida para com o tempo. Heller quando apresenta a questão do tempo associada a percepções da vida 

cotidiana, ela diz que o homem não tem tempo para tal feito. Essa relação do cotidiano no tempo-

espaço sofre influência da modernização da estrutura física, tecnológica, política, econômica e social 

que fazemos parte. A modernização e o progresso empregam na vida cotidiana um outro ritmo e 

provoca a sensação de que nada de antigo se mantem e o que é novo passa tão rápido que não cria 

raízes. Para Marshall Berman (2007), ―a experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das 

possibilidades e perigos da vida que é compartilhada por homens e mulheres pode ser designada como 

modernidade‖.   

 

A modernidade anula fronteiras geográficas e raciais, de classe, de religião e 

ideologia, mas que ao mesmo tempo ela nos despeja um turbilhão de permanente 

desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser 

moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, ―tudo o que é 

sólido desmancha no ar‖. [...] O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por 

muitas fontes: grandes descobertas nas ciências físicas; a industrialização da 

produção; sistemas de comunicação de massa. (BERMAN 2007, p.24 e 25) 

 

As explicações do homem do cotidiano, da sua suspensão para que haja um ―pleno‖ 

entendimento do que é vivido por ele e da mudança relação entre o tempo-espaço, são válidas para que 

possamos observar como as mídias tem elaborado e transmitido suas informações tão intrínsecas ao 
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nosso dia a dia. A questão é que quanto mais mergulhado o indivíduo está nas suas atividades diárias, 

mais difícil torna-se sair desse universo para fazer uma reflexão sobre a forma que leva a vida. E a 

proposta aqui é ―suspender‖ do cotidiano ao qual estamos imersos para poder fazer uma análise crítica 

do que é entregue eventualmente nas casas de cada um por meio dos veículos de comunicação.  

 

Mídia, qualidade de vida e consumo. 

Os meios de comunicação, embasados em pesquisas que remetem à saúde ou não, abordam e 

criam ―um novo jeito de levar a vida‖ provocando um novo padrão de boas práticas. Sendo assim e 

diante do contexto de promoção de uma vida saudável, vários produtos e serviços são explorados e 

novos conceitos e relações de venda e consumo são criados para todas as classes sociais. Dentro do 

cenário de promoção do esporte e durante o ano de 2017 a população das cidades sedes viveram com 

mais proximidade os legados deixados pelas Olimpíadas Rio 2016, os veículos de comunicação 

aproveitaram o momento e destacaram a importância de praticar atividades que movimentem o corpo e 

as consequências que essas escolhas podem trazer.  

De maneira mais específica, a análise nesse artigo está pautada na promoção da Qualidade de 

Vida e suas formas de consumo apresentada pelos veículos de comunicação, por isso, foi selecionado 

um perfil de pessoas, no caso corredores de rua, e um veículo especializado voltado para esse público, 

a Revista O2.  

A ideia do texto não é tratar de resultados das pesquisas sobre os alimentos e os benefícios que 

tais atos de consumo podem trazer, mas tem como objetivo identificar como a mídia usa o conceito de 

qualidade de vida, intrínseca a essas matérias, para apresentar suas pautas e interesses midiáticos. É 

necessário avaliar como a mídia, instituições e marcas absorvem e apropriam-se da Qualidade de Vida 

para incentivar o consumo de seus serviços e produtos.  

 

A Revista O2. 

 Essa revista é voltada para atletas (profissionais e amadores) de corrida. Seu conteúdo é 

composto por matérias que tratam de assuntos relacionados a saúde, orientação alimentar, dicas para 

corredores iniciantes, maneiras de como aumentar o desempenho nas corridas. Além de estabelecer 

com seus assinantes uma fidelização através de descontos nos valores das corridas de rua, ela também 

oferece acesso personalizado a planilhas de corrida, estreitando assim o seu vínculo com o leitor-

consumidor. Essa edição possui 84 páginas, sendo: 6 páginas com anúncios de corridas de rua; 3 

páginas com anúncios de tênis para a corrida; 3 páginas com anúncios de produtos ligados ao tema; 38 

páginas sobre a matéria de capa com fotos de corpos completamente nus de corredores olímpicos, 

paraolímpicos e amadores. Ao todo, a revista possui 50 páginas com assuntos ligados à corrida de rua, 
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aos produtos e serviços que possam contribuir para a manutenção ou incentivo de um corpo magro e 

belo. 

A edição de janeiro/fevereiro de 2017 possui em seu 

conteúdo matérias que colocam os cuidados com o corpo em 

destaque e serão mostradas algumas delas. Os assuntos tratam de 

dicas de receitas de comidas e sobremesas funcionais que vão 

contribuir para a hidratação do corpo durante o verão e, 

principalmente, durante as corridas. Além disso, existem matérias 

que ensinam como driblar as altas temperaturas que afetam o 

organismo durantes os meses mais quentes do ano. O conteúdo 

revista também sugere ao leitor maneiras de desenvolver e evoluir 

sua performance nas corridas de rua e o motiva com depoimentos de 

pessoas comuns, que tiveram suas vidas modificadas depois que 

aderiram ao tão famoso esporte de rua. Para aqueles que acham que 

para esse esporte basta colocar um tênis nos pés e sair por aí desbravando os asfaltos, as matérias 

mostram os pontos de atenção antes de começar essa atividade.  Especialistas que participam das 

matérias destacam a parte fisiológica do corpo e as atenções necessárias ao pré-treino e ao pós-treino. 

O leitor recebe informações de como se tornar um corredor de rua mantendo o seu corpo saudável e é 

convidado a se inspirar nas histórias de jovens, adultos e idosos que fazem da corrida o seu objetivo de 

vida.  

Nesta edição, duas matérias 

voltaram-se para os idosos: uma fala do 

corredor inglês ED Whitlock, recordista 

sênior, de 85 anos, que vive atualmente no 

Canadá e que fez da corrida uma 

motivação para viver. Já a outra apresenta 

um projeto de um brasileiro, com seus 60 

anos, que visa a percorrer a distância 

equivalente de 60 maratonas (60 x 42km), 

totalizando um percurso de 2.532km para 

promover encontros com grupos de idosos e falar da importância de uma alimentação saudável, dicas 

de saúde, qualidade de vida e da importante inserção social desse grupo identificado como sendo, 

segundo ele, da terceira idade.  

 

Considerações Finais. 

 Embora se trate de uma revista voltada para um público específico e com interesses em 

comum é possível inferir que mesmo quem não está intimamente interessado ao assunto, ao abrir e 

Matéria sobre cuidados com o corpo nas corridas durante o verão. 

 

Capa da Revista O2.  

Edição Jan e Fe/2017 
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folhear as páginas envolve-se com algum conteúdo. Além de cores fortes, a diagramação é feita de 

maneira clean e convidativa, com imagens atrativas e muitas vezes didáticas. Essas técnicas gráficas 

facilitam a leitura e contribuem para o entendimento do conteúdo. Atrelado a esses fatores, falamos 

também do contexto externo que incentiva as pautas da edição. A publicação apresentada dar-se no 

período de verão e por isso as matérias falam de atividades físicas ligadas à estação do ano. O 

diferencial e o que está correlacionado com as ideias de suspensão do cotidiano descritas no texto 

acima é que embora a revista ofereça o que é básico de um veículo de comunicação (a informação), 

ela extrapola a oferta de conteúdo a partir do momento que ao consumi-la o leitor recebe descontos 

sobre corridas que acontecerão ao longo do ano, recebe acesso ao site da internet para montar sua 

planilha de corrida e ainda um acompanhamento da sua evolução nas atividades. Sob um olhar 

pessimista, essa seria uma forma de controle sobre o que você deve comer, vestir e consumir. Sob um 

olhar otimista, essas são maneiras de contribuir com o corredor na evolução dos seus treinos. Esse é 

um exemplo da revista fazendo uso da plataforma da internet e de outros meios para atrair a atenção 

do consumidor-leitor.  

 Contudo, essa prática de estabelecer vínculos diretos e indiretos com o consumidor-leitor é 

algo que tem sido feito de diferentes maneiras. A engrenagem que move os estímulos ligados ao ato de 

consumir se reinventa a cada época gerando novas formas de se relacionar e novas identidades. Na 

construção de identidades pautada pela representatividade que o consumo carrega, a sociedade a partir 

dos anos 70 passou a pensar na obtenção de produtos e maneiras que satisfizesse o ―eu‖, que 

proporcionasse um conforto individual sobre como viver. Segundo Colin Campbell (2006:23), ―nas 

duas últimas décadas, as ciências sociais passaram a tratar os processos de reprodução social e 

construção de subjetividades e identidades quase como ―sinônimos‖ de consumo‖. O olhar das 

ciências sociais sobre a perspectiva da ―Qualidade de Vida, iniciou-se a partir dessa mudança de 

comportamento de ―não se viver apenas tendo mais, e sim viver melhor‖ e impulsionou um novo ideal 

de vida, que de acordo com Gilles Lipovetsky (2011:171), tornou-se ―mais qualitativo, mais estético, 

emocional e cultural‖. A partir desse breve histórico das mudanças sobre o consumo analisada pelos 

estudiosos das ciências sociais, podemos dizer que hoje ao ler nessa revista os assuntos oferecidos, 

temos como hábito a reprodução das escolhas que nos são sugeridas em cada matérias e assim tornam-

se parte do nosso cotidiano.  

 A conclusão a que chegamos se reafirma com as ideias de Campbell (2006:23), ―ao 

customizarmos uma roupa, ao adotarmos determinado tipo de dieta alimentar, ao ouvirmos 

determinado tipo de música, podemos estar tanto ―consumindo‖, no sentido de uma experiência, 

quanto ―construindo‖, por meio de produtos, uma determinada identidade, ou ainda nos 

―autodescobrindo‖, ou ―resistindo‖ ao avanço do consumismo em nossas vidas‖.  Seja para satisfazer a 

necessidade do ―eu‖, para afirmar uma identidade ou simplesmente algo que se faça no automático 

movido pelas ações daqueles que nos cercam, a verdade é que são vítimas e causadores das mudanças 

que envolvem o consumo, nesse caso o consumo voltado para a promoção da qualidade de vida.  
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Chegou o carnaval e, dessa vez, ela desfilou: 

Análise comparativa da exibição das musas, passistas e rainha de bateria da 

Mangueira no desfile de 2016 nas TVs Brasil e Globo
1
 

ANA CAROLINA COMETTI OLIOZI
2
 

 

Resumo 
Este trabalho é uma parte da análise que realizarei por completo na minha dissertação de mestrado 

pelo Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A pesquisa visa uma análise de conteúdo completa da cobertura do desfile das escolas de samba do 

Rio de Janeiro das TVs Globo (desfile oficial) e Brasil (desfile das campeãs), entre 2016 e 2018. Neste 

artigo, analiso a exibição das passistas, musas e rainha de bateria, especificamente no desfile da escola 

campeã do ano de 2016, a Estação Primeira de Mangueira.Para entender o funcionamento midiático da 

TV, temos como base Martín-Barbero e Rey (2004), Kellner (2001). Já para dissertar sobre a produção 

de sentido, consultamos França (2006) e Machado (2000). 

 
Palavras-chave:TV, passista, carnaval, mídia, cotidiano. 

 

 

Introdução  

Quando se pensa em carnaval, e mais ainda quando se pensa em escolas de samba, uma das 

representações que habita o imaginário do brasileiro são as mulheres que desfilam pela avenida 

sambando. Dentro das escolas, essas mulheres recebem vários nomes conforme suas funções e 

personagens culturais que encaram na avenida: recebem as funções de passistas, musas ou rainha de 

bateria. 

A função delas, em um desfile, é diferente da de um folião, que desfila com uma fantasia de 

ala. Em comum, especificamente no caso da escola de samba Estação Primeira de Mangueira
3
, todas 

essas mulheres têm o fato de desfilarem no chão do Sambódromo (não estão em cima de carros ou de 

outras alegorias), apresentarem o samba no pé
4
 – e não marchando ou simplesmente andando. O 

samba no pé, aliás, é um importante componente em ambas as performances. 

A diferença entre musas e passistas é a distribuição espacial que cada um desses segmentos 

têm no desfile, além da fantasia. Enquanto as musas estão em menor quantidade, têm maior liberdade 

de criação da performance do samba no pé e têm fantasias maiores, que ocupam mais o campo visual
5
; 

as passistas são mais numerosas, mas têm fantasias menores, e dividem o espaço de desfile com 

passistas masculinos que também têm a responsabilidade de apresentar o samba no pé. Já a rainha de 

bateria ocupa sozinha o espaço à frente dos ritmistas e deve, além de exibir o samba no pé, apresentar 

a bateria da escola ao público e aos jurados
6
. 

Há, ainda, uma divisão geográfica durante o desfile entre os grupos das musas da escola. 

Diferentemente de outras agremiações, a Mangueira desde 2016 agrupa suas musas em dois grupos na 

apresentação na avenida: as musas que têm suas fantasias custeadas pela escola, consideradas as 
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musas da comunidade; e as musas que arcam com os custos da própria fantasia – neste trabalho, 

chamaremos de musas independentes. 

Uma pesquisa
7
 realizada no ano de 2015 com 80 mulheres passistas maiores de 18 anos da 

Mangueira mostrou que, na avenida de desfile, 43,75% (35 mulheres) se identificam como Passista e 

13,25% (11 mulheres) se identificam como Musas. Outros resultados foram com as identificações 

Diva (21,25%, equivalente a 17 mulheres), Guerreira (13,75%, equivalente a 11 mulheres) e Segmento 

(6,25%, equivalente a 5 mulheres). Uma mulher (1,25%) se identificou como Objeto. Quando 

questionadas sobre qual palavra identificaria no olhar de homens que as observam enquanto estão 

sambando, a maioria delas respondeu Admiração (43,75%, equivalente a 35 mulheres), depois Sexo 

(31,25%, equivalente a 25 mulheres) e Objeto (15%, equivalente a 12 mulheres). 

Diante desta problemática, e diante de um novo cenário da cobertura televisiva do desfile das 

escolas de samba do Rio de Janeiro que se redesenhou a partir de 2016, o objetivo deste artigo é 

realizar uma análise comparativa, focada especificamente nos segmentos musa, passista e rainha de 

bateria, com recorte no dado ano e apenas com relação à transmissão da escola campeã – no caso, a 

Mangueira – tanto na transmissão do desfile competitivo oficial como no desfile das campeãs. 

Esse novo cenário da cobertura do desfile se deu a partir do momento em que a TV Globo, 

emissora privada brasileira – que já fazia a cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro
8
 desde 1966 e, 

especificamente dos desfiles na Marquês de Sapucaí, desde 1985 –, cedeu os direitos de transmissão 

do desfile das campeãs à TV Brasil, emissora pública brasileira, em 2016. Essa transmissão ficou em 

primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter
9
 e a TV Brasil ganhou o Prêmio Samba-Net

10
, um dos 

principais prêmios do Carnaval carioca, pela cobertura realizada no desfile das campeãs. Além disso, a 

transmissão fez com que a emissora pública alcançasse números expressivos de audiência na capital 

carioca, chegando a ocupar a vice-liderança na TV aberta. 

 

Revisão de literatura 

A importância de estudar a televisão brasileira pode ser vista quando se entende a inserção 

desse meio de comunicação no Brasil. De acordo com dados do Suplemento de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2014, 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a televisão estava presente em 

97,1% dos domicílios brasileiros em 2014
11

 e, desses, 40% já tinham acesso ao sinal aberto de TV 

Digital. Em 2016, a televisão foi o principal meio de comunicação utilizado pelo brasileiro para se 

informar sobre o que acontece no Brasil. Na Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, divulgada anualmente 

pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
12

, 63% dos 15.050 entrevistados 

de todas as regiões do país responderam que a TV é o principal meio de se informar sobre as notícias 

do país. Em seguida, a internet foi apontada por 26% dos entrevistados como o principal meio de 

informação. 
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Sabe-se que a televisão atua no cruzamento estratégico de informações entre tradições 

culturais, conforme Martín-Barbero e Rey (2004). Os autores apontam que a forma de tratar a cultura 

dos países perpassa ora pelas brechas oferecidas pela TV comercial, ora pelas possibilidades abertas 

nas emissoras públicas. Por outro lado, estudar a televisão é uma importante forma de entender a 

cultura na América Latina, pelo menos até o final do século XX, como definem os autores. 

Já Kellner (2001) afirma que a televisão comercial está constituída sobre a faceta do 

entretenimento. O autor aponta, ainda, que a formação da identidade que, hoje ,perpassa o campo do 

visual, da estética, do estilo, está completamente vinculada às imagens exibidas pela televisão, tendo 

assim uma individualidade formada com o que passa pela mídia. O que se vê na TV, por exemplo, 

media aquilo que se traz para a vida pessoal. 

Partindo-se do pressuposto midiático da festa, pode-se interpretar que a transmissão 

carnavalesca está no âmbito cotidiano a partir do momento em que proporciona ao espectador a 

vivência de algo em que não pode estar fisicamente presente. Chamo de pressuposto midiático a 

leitura dos meios de produção de cultura – a televisão sendo um destes – como componentes 

fundamentais da reestruturação da identidade contemporânea, conforme Kellner (2001). Em seus 

estudos, o autor salienta que os espectadores modelam comportamentos, estilos e atitudes de acordo 

com o que é mostrado na TV. 

E, sendo a imagem, a aparência e o modo de ser questões vinculadas à identidade na atual 

sociedade, pode-se considerar que a televisão é um grande veículo de mediação no processo de criação 

da identidade e da individualidade, uma vez que o próprio autor conclui que ―na sociedade do 

consumo atual, a criação da individualidade passa por grande mediação‖ (KELLNER, 2001, p.297). 

De acordo com Paiva e Sodré (2004), devido à capacidade de transmissão de suas rádios e 

jornais para todo o país, o Rio de Janeiro é uma cidade com vocação global e centralizadora dos meios 

de comunicação. Os autores citam o sociólogo alemão Georg Simmel para afirmar que a televisão cria 

um espaço social e constitui uma realidade de fato. A ―nova região‖ defendida por Simmel é o 

surgimento de um novo ―bios‖, uma ―esfera de vida própria‖ em que ―a deterioração da cidade 

tradicional encontra uma espécie de compensação artificial na programação televisiva‖ (PAIVA; 

SODRÉ, 2004, p.118). 

A vocação global do Rio de Janeiro e a transmissão nacional do desfile das escolas de samba 

se somam para firmar o carnaval carioca como um evento que agenda as comemorações carnavalescas 

em todo o Brasil. Pode-se considerar, a partir das reflexões de Stuart Hall (2002) que o desfile das 

escolas de samba constitui parte da cultura nacional e, assim, se tornou um componente da identidade 

nacional. 

Hall (2002) considera que as identidades nacionais não são algo natural, com a qual os 

indivíduos nascem, mas que são formadas e transformadas no campo da representação. Ele explica que 

a identificação que outrora era associada a tribos, religiões, povos e regiões, foi transferida 

gradualmente para as culturas nacionais; e que as especificidades regionais e étnicas foram 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 429 

subordinadas ao que ele chama de "teto político" dos estados-nação. Por isso, a ideia de cultura 

nacional é uma construção moderna diretamente relacionada aos significados impostos pelo Estado. 

A interação midiática entre atores e sujeitos também pode ser entendida como um fator que 

permite a aplicação das noções de cotidiano, conforme Bretas (GUIMARÃES, FRANÇA, 2006). A 

autora afirma que as narrativas midiáticas interpõem na vida comum pautas e temas que agendam o 

cotidiano dos sujeitos, delineando rotinas e organizando o tempo das experiências cotidianas. 

França (2006, p. 33) fala da televisão como um ambiente com ―uma linguagem atravessada 

(poluída) pela vida, espaço e dinâmica de experiências partilhadas‖, justamente porque a entende 

como um espaço de uma relação bilateral com o público, ―enquanto interação, espaço de um fazer que 

se reorienta a partir da intervenção dos diferentes sujeitos envolvidos‖ (idem). A TV seria, portanto, 

local de prática e da produção da experiência cotidiana, já que o ato de fazer e de assistir à TV é 

constituinte da vida social e penetra com facilidade nos vários âmbitos da vivência, sem que exista 

paralelo à vida ela, mas em constante intersecção com ela. ―Não podemos, hoje, conceber ou falar da 

vida cotidiana de uma sociedade, ou de uma pessoa, sem falar da presença da televisão inserindo e 

repercutindo imagens, representações, temas, formas de procedimento e conduta‖ (idem). 

―Discursos traduzem um posicionamento social: as relações com o outro, as estratégias, a 

ideologia, enfim, de um determinado grupo ou classe social‖ (FRANÇA, 2006, p.27). Para a autora, é 

fundamental entender que a TV não tem um só discurso, mas abarca vários deles, como discursos 

políticos, culturais, sociais, religiosos e de práticas estratégicas, como o discurso jornalístico e o 

publicitário. Por isso, França afirma que é possível tratar a TV como uma arena de discursos, um lugar 

em que diferentes atores sociais ganham visibilidade.  

A autora lista 12 elementos que marcam a produção televisiva, são eles: a linguagem visual, 

com predomínio do icônico (relação de semelhança com o mundo); sensorialidade (relação com as 

emoções), instantaneidade e caráter massivo; fragmentação e diversidade (de produtos e gêneros); 

natureza industrial, mercadológica (produção em larga escala que atende ao mercado); inscrição no 

domínio do senso comum (inserção na vida cotidiana e fala específica para determinada cultura); 

ficção e realidade (oscilação entre uma e outra); caráter lúdico, de entretenimento; arena de discursos 

(marcado pela presença de várias vozes e onde ecoam os discursos sociais); caráter institucional e de 

classe (predominam os discursos e forças hegemônicos da sociedade); linguagem em construção e 

interação comunicativa com outros espaços de vivência. 

Logo no início de sua análise, a autora pontua que o próprio conceito de ―televisão‖, com seu 

lugar, características e linguagem é a primeira indagação de qualquer análise de programas televisivos, 

e por isso é necessário demarcar de qual lugar e a partir de qual ponto de vista estamos analisando a 

TV. Ela afirma que, diferente do jornalismo, já com campos de conhecimento estruturados, ―a 

televisão é um meio que vem se recriando continuamente enquanto linguagem, passível de diferentes 

usos, alojando práticas distintas, acolhendo múltiplos discursos‖ (FRANÇA, 2006, p. 13) e que é 

―dotado de configurações técnicas e padrões de funcionamento próprios, que obedece uma lógica de 
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produção e se realiza, historicamente, dentro de um determinado modelo e prática de distribuição e de 

recepção‖ (FRANÇA, 2006, p. 18). 

Um ponto em que França (2006) e Machado (2000) concordam é a de que em diversos 

eventos, a televisão insere todos os seus espectadores em uma mesma agenda coletiva. A autora dá 

exemplos como: Copa do Mundo, olimpíadas, catástrofes, nascimentos e casamentos de pessoas 

importantes e momentos como a final de uma novela de sucesso ou o paredão de um personagem de 

destaque no Big Brother. E, por que não, acrescentamos nesta agenda o Carnaval brasileiro. Uma 

simples observação é o suficiente para entender que a maior parte destes eventos depende da 

transmissão ao vivo para chegar ao público com o mesmo impacto e rapidez propostas pelo meio. 

―Nessas ocasiões, o país inteiro interrompe suas atividades para ver televisão e a recepção é quase que 

obrigatória‖ (MACHADO, 2000, p. 139). 

Para Arlindo Machado (2000) a transformação desses rituais coletivos em ―história 

instantânea‖ pela TV têm o poder de moldar mitos e memórias coletivas, implantando vontades e 

significados em sociedades inteiras. Por isso, essas transmissões estão intimamente ligadas à história, 

porque a transmissão ao vivo pode alterar o desenvolvimento e o resultado dessas experiências, 

fazendo com que a TV, mais do que se referir, possa marcar ou até ser sujeito ativo da história. 

 

Metodologia 

Como já expusemos anteriormente neste trabalho, a análise aqui exposta é uma parte de uma 

pesquisa de análise de conteúdo que será realizada sobre toda a transmissão dos desfiles das escolas de 

samba de ambas as emissoras de TV aqui apontadas, a TV Brasil e a TV Globo. Neste artigo, 

especificamente, o objetivo é expor e analisar a forma como as passistas, musas e rainhas de bateria da 

Estação Primeira de Mangueira são retratadas em ambas as transmissões do ano de 2016, quando 

aquela escola foi campeã com o enredo ―A menina dos olhos de Oyá‖, sobre Maria Bethânia
13

. 

Escolhemos este recorte por dois motivos principais: primeiro, o ano de 2016, porque foi o 

primeiro ano em que a TV Brasil transmitiu o desfiles das escolas de samba campeãs do Rio de 

Janeiro – desfile das campeãs, que acontece no sábado após o Carnaval –; e segundo, porque a 

Mangueira foi a escola campeã daquele ano, o que implica obrigatoriamente na sua participação no 

desfile das campeãs do Carnaval e, neste caso, sua consequente transmissão pela TV pública. 

De acordo com Bardin (1977), há cinco regras para definir as categorias de fragmentação da 

comunicação para a análise de conteúdo. Elas devem ser: homogêneas (sem misturar diferentes), 

exaustivas (que esgotam a totalidade do texto), exclusivas (um mesmo elemento não pode estar em 

duas categorias distintas), objetivas (os resultados devem ser iguais, mesmo com codificadores 

diferentes) e adequadas ou pertinentes (adaptadas ao conteúdo e ao objeto). 

Além disso, para igualar ainda mais os trechos de comparação entre as transmissões, optamos 

por analisar os discursos em áudio dos apresentadores e comentaristas de cada uma das emissoras 

apenas enquanto as imagens das mulheres em questão eram exibidas no vídeo. Portanto, esta pesquisa 
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não inclui comentários e narrações sobre as musas, passistas e rainha de bateria da Mangueira que 

eventualmente tenham sido feitos enquanto a imagem de outra ala ou segmento da escola de samba era 

exibida na tela da TV. 

Tendo esse aspecto como base, definimos, ainda, que somente o tempo de desfile seria 

contabilizado. Eventuais entrevistas e aparições anteriores ou posteriores ao desfile foram 

desconsideradas. E, durante o tempo da exibição da imagem das mulheres em questão, definimos três 

aspectos a serem observados na narração e comentários feitos pelos apresentadores e comentaristas: o 

tempo dedicado à descrição da mulher ou mulheres que foram mostradas na tela, o tempo de silêncio 

dos apresentadores e comentaristas enquanto elas eram mostradas – que, vale lembrar, não é um 

silêncio absoluto, mas sim a ausência de comentários verbais orais, uma vez que o som ambiente do 

samba da escola continua em ambas as transmissões – e o tempo em que se falou de outros aspectos 

do desfile que não elas enquanto rainha, musas ou passistas apareciam na tela. 

 

Análise 

Começamos nossa análise pela exibição da rainha de bateria, Evelyn Bastos. Na transmissão 

da TV Globo, a imagem de Evelyn foi exibida em um total de 1 minuto e 34 segundos. Deste tempo, 

durante 37 segundos a rainha foi exibida com silêncio, sem nenhum áudio dos apresentadores ou dos 

comentaristas, apenas o som ambiente do samba da escola durante o desfile. Por 3 segundos, os 

comentaristas falaram sobre outros fatores do desfile que não ela. 

 

Figura 1: Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira (Crédito: Alexandre Durão/G1) 
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Durante a maior parte do tempo de sua exibição, totalizando 54 segundos, Evelyn foi mostrada na tela 

da TV Globo enquanto os apresentadores e narradores faziam comentários sobre ela. O narrador Luiz 

Roberto comentou: "A Evelyn tem um simbolismo todo especial. É de Mangueira, nascida na 

Mangueira. A Valéria Bastos, mãe dela, foi rainha entre (os anos 1900) 87 e 89. Foi rainha da 

Mangueira do Amanhã. (É) Professora de Educação Física. Diz ela que adora tomar sol na laje. E ela é 

um ídolo da comunidade‖. E, ao final do desfile, narrou em uma tomada em câmera lenta de um giro 

da rainha: "Evelyn bastos, reinando absoluta. A última rainha do desfile de 2016". 

Por outro lado, na transmissão da TV Brasil, Evelyn foi mostrada em um total de 1 minuto e 

44 segundos, dos quais em 12 segundos a apresentadora e o comentarista falavam sobre outros 

aspectos do desfile, enquanto na maior parte do tempo, 1 minuto e 32 segundos, ambos estavam em 

silêncio, apenas com o som ambiente do samba da escola na avenida. Nesta emissora, durante a 

exibição da imagem da rainha dentro da avenida de desfile, nenhum comentário sobre ela foi feito. 

 

Figura 2: Rafaela Bastos, musa da comunidade da Mangueira (Crédito: Valéria Del Cueto) 

As musas da comunidade, que nesse desfile usaram uma fantasia cor de palha e preta, 

representando carcarás, tiveram um tempo de exibição total na TV Globo de 1 minuto e 20 segundos. 

Desses, a maior parte, 34 segundos, foi em silêncio; durante 20 segundos, os narradores e 

comentaristas falaram sobre outros aspectos da escola; e por 26 segundos, falaram sobre as musas. 

Nesta emissora, o narrador Luiz Roberto explicou que o grupo era formado por nove musas, que 

representavam a música "Carcará", que representou o início da carreira nacional de Maria Bethânia; o 

comentarista e carnavalesco Milton Cunha exaltou a beleza da fantasia, falando sobre as penas de 
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pavões desidratados associadas à asa preta; e o cantor Pretinho da Serrinha exaltou o samba no pé das 

musas
14

. 

Na TV Brasil, a exibição das musas da comunidade teve um total de 1 minuto, dos quais por 

29 segundos a apresentadora Liliane Reis e o coordenador do Centro de Referência do Carnaval da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o pesquisador Felipe Ferreira, falaram sobre elas, e 

por 31 segundos permaneceram em silêncio. Enquanto Liliane exaltou a beleza da fantasia, 

enfatizando que esta era ―a melhor fantasia de musa‖ que já tinha visto, Felipe explicou que as musas 

não são passistas recém-chegadas, são passistas tradicionais, e por isso são respeitadas
15

. 

 

Figura 3: Renata Santos, musa independente da Mangueira (Crédito: Rodrigo Gorosito/G1) 

 

Sobre as musas independentes, o tempo de exibição na TV Globo foi de 35 segundos, dos 

quais 28 segundos foram em silêncio e durante 7 segundos falaram sobre elas. O único comentário 

feito nesta transmissão pelo narrador Luiz Roberto explica a opção da escola por desfilar com um 

grupo de musas e exalta uma delas, Renata Santos, que outrora fora rainha de bateria da escola
16

. Já na 

TV Brasil, dos 49 segundos de exibição das musas independentes, 10 segundos foram de silêncio e 

durante os outros 39 segundos a apresentadora e o comentarista falaram sobre outras coisas. 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 434 

 

 

Figura 4: Foto de Tomaz Silva, da Agência Brasil, mostra a ala de passistas da Mangueira no desfile de 

2016 

Já sobre a ala de passistas, o tempo de exibição na TV Globo foi de 20 segundos, com 7 

segundos de silêncio, 10 segundos falando sobre outros aspectos e, durante 3 segundos, o carnavalesco 

Milton Cunha comentou: "Super premiados passistas de Mangueira‖. Na TV Brasil, durante o 1 

minuto e 18 segundos em que foram mostrados os passistas, nenhum comentário sobre eles foi feito: 

44 segundos foram em silêncio e 34 segundos sobre outras coisas da escola. 

 

Considerações finais 

A TV Globo, embora tenha mostrado a rainha de bateria por 10 segundos a menos, a 

apresentou por 54 segundos perante o público, enquanto a TV Brasil não comentou sobre a sambista 

durante a exibição de sua imagem. Durante a exibição da TV Globo, foi exaltada a figura de Evelyn 

Bastos, quando o narrador Luiz Roberto falou sobre sua origem no morro da Mangueira, o fato de sua 

mãe também ter sido rainha de bateria e de como a atual rainha desperta admiração no reduto da 

escola, além de comentar sobre gostos pessoais e sobre sua vida acadêmica. 

Sobre as musas da comunidade, as emissoras tiveram uma discrepância na imagem: a TV 

Globo mostrou 20 segundos a mais dessas mulheres. No entanto, o tempo dedicado a elas pela 

narração foi bem parecido (29'' na TV Brasil e 26'' na TV Globo). No caso das musas de comunidade, 
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é importante, ainda, ressaltar que o comentarista da TV Brasil, o professor e pesquisador Felipe 

Ferreira, enfatizou o caráter tradicional do bailado dessas mulheres. Por outro lado, na TV Globo, foi 

destacada a relação entre o tema da fantasia (carcará) e o enredo sobre Maria Bethânia. Em ambas as 

emissoras, a beleza da fantasia foi narrada em evidência. 

Embora a TV Brasil tenha mostrado as musas independentes por 14 segundos a mais do que a 

TV Globo, em nenhum momento, durante a exibição na TV Pública, a âncora ou o comentarista 

falaram sobre elas.  Já na TV Globo, mesmo que por pouco tempo (7 segundos), foi mencionada a 

divisão dos Grupos de Musas, uma novidade para a escola na época, e também foi mencionada a musa 

Renata Santos, que foi rainha de bateria da Mangueira por três Carnavais (2010-2012) 

A Ala de Passistas também teve uma discrepância grande no tempo de exibição, de 58 

segundos de exibição a mais na emissora pública. No entanto, na TV Brasil não houve nenhum 

comentário sobre a ala. Na TV Globo, mesmo que por apenas três segundos, a ala de passistas da 

Mangueira foi dita como uma ala "super premiada". 
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Trabalho apresentado no GT Mídia e práticas sociais: representações, memórias, personagens do VII Seminário 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano realizado nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 no Instituto de Arte e 

Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (IACS/UFF). 
2
Mestranda do PPG Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. E-mail: anycometti@gmail.com. 

3
Escola de samba fundada em 1928 no complexo do Morro da Mangueira, na região central da cidade do Rio de 

Janeiro. Inconfundível em suas cores verde e rosa, foi campeã por 19 carnavais, sendo o último anterior a esta 

pesquisa o do ano de 2016, sob o enredo ―Maria Bethânia: a menina dos olhos de Oyá‖. Tem como grandes 

nomes sambistas como Cartola e Nelson Cavaquinho. 
4
 Diz-se samba no pé, e não apenas samba, para demarcar que este é o tipo de dança que se convencionou 

associar a diversos tipos de samba, entre eles o samba de enredo, tocado nos desfiles de escola de samba. 
5
 As musas são uma variação das passistas destaques, que vieram destacadas do segmento em termos geográficos 

e fazendo um outro tipo de performance diferenciada, conforme a musa da Mangueira, geógrafa e pesquisadora 

do carnaval, Rafaela Bastos. 
6
 Os conceitos e definições sobre as funções de passistas, musas e rainha no desfile da Mangueira são de autoria 

da musa da comunidade da Mangueira Rafaela Bastos, geógrafa e pesquisadora de carnaval e do segmento 
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passista, em entrevista à autora, no dia 18 de março de 2018. 
7
 O levantamento foi realizado pela musa da Mangueira, geógrafa, especialista em políticas públicas e 

pesquisadora de carnaval Rafaela Bastos, no ano de 2015. Disponível em: 

https://http://www.surveymonkey.com/results/SM-CTD6GSS2/. Acesso em: 18 de março de 2018. 
8
 Embora a fonte não especifique se a cobertura era especificamente do ou incluía os desfiles de escolas de 

samba. Fonte: http://www.robertomarinho.com.br/obra/tv-globo.htm. Acesso em 17/07/2018. 
9
Leia mais em http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia/2016-02-14-desfiles-das-campeas-do-carnaval-colocam-as-

transmissoes-da-tv-brasil-em-primeiro. Acesso em 31/05/2017. 
10

 Leia mais em http://tvbrasil.ebc.com.br/noticia/2016-02-23-tv-brasil-conquista-premio-especial-smba-net-

2016. Acesso em 31/05/2017. 
11

Leia mais em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/ibge-embardada-ate-amanha-10h-0604. 

Acesso em 19/11/2017. 
12

 Leia mais em: http://pesquisademidia.gov.br/?utm_term=Informe+Semanal+-+Edicao+no+287+-

+06.01.2017&utm_campaign=LISTA+GLOBAL&utm_source=e-

goi&utm_medium=email&eg_sub=626a9a8fe4&eg_cam=e2dc0b091f6057705ff9b4c43a45c57c&eg_list=13#/G

eral/details-917. Acesso em 19/11/2017. 
13

 Cantora e compositora brasileira. 
14

 Luiz Roberto: ―Mais um grupo de musas‖; ―O voo de uma canção. São nove musas carcarás‖; ―Isso tudo pra 

dizer o seguinte: as musas de 'voa, carcará', uma música de João do Vale, e aí que a Bethânia vai surgir 

nacionalmente‖. 

Milton Cunha: "Tá lindo. A asa preta, saindo o pavão desidratado". 

Pretinho da Serrinha: ―Muito samba no pé‖. 
15

 Liliane Reis: "Essa fantasia, gente. A melhor fantasia de musa que eu já vi na vida. Eu queria sair nessa 

fantasia. Aliás, eu vim de preto em homenagem a essa fantasia, vocês não estão me vendo. Mas, que linda! Estão 

de Carcará. Incríveis". 

Felipe Ferreira: "E é bacana que elas não são aquelas passistas recém-chegadas. São as passistas mais 

tradicionais. Isso dá uma dimensão de respeito a essas passistas". 
16

 Luiz Roberto: ―A Mangueira fez a escolha de colocar um grupo de musas, e não uma musa―; ―Olha o grupo de 

musas, aí. Renata Santos, que foi rainha de bateria‖. 
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Resumo 

A proposta é refletir sobre o papeldo canal Kondzilla como um público, no âmbito de suas 

contribuições para a percepção e o alcance da causa do Funk Ostentação.  A reflexão se ampara em 

estudos sobre os usos da comunicação para mobilização social, na formação e movimentação de 

públicos, para situar o Funk Ostentação como um movimento cultural epolítico, com uma causa 

concreta e públicos mobilizados que compartilham a responsabilidade pela representação da ideologia 

em questão. Com o intuito de observar a apropriação de tecnologias de comunicação por um público 

para a conquista de espaço na mídia e no imaginário social, o trabalho sugere a observação de dois 

vídeos do canal e do documentário ―Funk Ostentação‖ como forma de identificar traços que revelam a 

história e a cultura dos atores, formam a identidade do movimento Funk Ostentação, e causam a 

percepção e o engajamento de públicos. 
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1. Ponto de Partida: Kondzilla  

Em apenas 1 ano seu canal já havia alcançado 1 milhão de inscritos, no terceiro ano o número 

triplicou e depois disso o canal decolou a ponto de atingir a atual marca de 18,5 milhões de inscritos 

no total de 5 anos. Diversos fatores contribuíram para o sucesso do canal, podemos citar o avanço 

tecnológico que desencadeou no aumento da velocidade da internet móvel e a popularização do uso de 

smartphones, o uso de boas estratégias de gerenciamento de redes sociais, como a alta frequência das 

postagens facilitada devido aos baixos custos de produção dos videoclipes e boas estratégias de uso 

das ferramentas digitais, como a gravação de som com foco em tonalidades agudas para os vídeos 

serem veiculados em uma maior qualidade de som em aparelhos móveis.  

Entretanto, todas estas questões técnicas só viabilizaram a execução de uma proposta que partiu 

de dentro de um movimento, o do ―Funk Ostentação‖, do qual o produtor faz parte e ajudou a 

construir. Pessoas que compartilham são motivadas por atos de compartilhamento, algo além do 

dinheiro, um motivo que a instiga a compartilhar, a trazer visibilidade para uma causa. O seu primeiro 

trabalho no funk foi a gravação do videoclipe ―Megane‖, do MC Boy do Charmes, que marcou 

definitivamente a passagem do ―funk proibidão‖, com narrativas de crimes e sobre facções criminosas, 

para o ―funk de ostentação‖, onde carrões, roupas de grife e bebidas caras passaram a fazer partes das 

letras. ―Deve-se a Kondzilla o feito de traduzir tais rimas dos MCs para o vídeo.‖ (FAROFA, 2015). 

Konrad se tornou então o criador da estética do Funk Ostentação. O clipe seguinte, ―Tá Patrão‖ do 

MC Boy do Charmes, chegou ao primeiro milhão de exibições em apenas 15 dias. O efeito da ação de 

Konrad transformou a lógica de produção cultural do funk brasileiro, e hoje, para se lançar no 

mercado, é praticamente obrigatório ao MC gravar um videoclipe de sua música. A repercussão do 

vídeo na internet, mais especificamente o número de visualizações no Youtube, muitas vezes é 

utilizada até para a definição do preço do cachê dos MCs. 

Ainda na entrevista ao André Pilli, Konrad conta que busca explorar o potencial do diferencial 

de cada um, e envolve o MC na roteirização do videoclipe para pensarem juntos em elementos que são 

comuns à trajetória de vida do MC e do público. Ele diz que trabalha com o princípio de que os jovens 

de hoje em dia fazem parte de uma geração que possui ―maior aceitação do novo‖, o que permite a 

criação de um roteiro original em um contexto que permite a experimentação. A possibilidade de 

produzir vídeos de baixo custo junto com a alta frequência de produção e postagens de vídeos – dois 

por semana -, ao mesmo tempo em que amplia o poder de alcance de público do canal, sugere a 

participação de um grande número de MCs pertencentes ao movimento, e, lembrando, atuando como 

participantes presentes na idealização das produções. Esta participação coletiva em todas as etapas 

consegue evidenciar claramente desde os objetivos do movimento de afirmação do Funk Ostentação 

presente nos roteiros dos vídeos e letras das músicas, até os elementos estéticos característicos da 

identidade local dos participantes.  

O trabalho irá observar as falas de Kondzilla e dos MC‘s de Funk Ostentação no documentário 

―Funk Ostentação‖, dirigido e produzido por Kondzilla em 2012
3
, e algumas características visuais dos 
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dois primeiros vídeos do canal: ―Megane‖
4
, do MC Boy do Charmes e ―Tá Patrão‖

5
, para entender a 

relação do canal com o movimento Funk Ostentação. Olharemos para o Funk Ostentação a partir de 

seu momento histórico, da formação da identidade cultural de seus adeptos, e para outras ações de 

dentro do movimento como o Rolezinho, com o objetivo de entender se as ações do canal se mostram 

coesas, contínuas e caracterizam uma co-resposabilidade com o Funk Ostentação.  

  

2. O Funk Ostentação – História e Identidade 

Iniciado em 2012 nas periferias de centros urbanos paulistas, o movimento Funk Ostentação 

defende a troca da abordagem ―consciente‖ até então salientadas nas músicas de funk, que ―relata os 

conflitos cotidianos da população das favelas e morros da cidade, enfatizando, por vezes, a violência, 

o sexo e o tráfico de drogas‖, por uma música ―capaz de traduzir, entre rimas e imagens, os sonhos e 

os desejos da juventude periférica dos grandes centros urbanos‖ (REZENDE, 2016). Em sua 

dissertação O Funk Ostentação Como Símbolo da Classe C Brasileira (2015),o paraibano Daniel Neto 

traça uma comparação entre o funk ostentação e as ―estruturas estéticas que comprovam a nova 

realidade econômica e simbólica vivida pelo Brasil nas últimas duas décadas, influenciadas pelas 

políticas de incentivo ao aquecimento do mercado, como o estímulo ao crédito, a diminuição do 

desemprego e o aumento progressivo do salário mínimo‖, revelando a estética do movimento como 

forma de retratar um comportamento da ―nova classe média‖.  

A pesquisadora Aline Rezende (2016) ancora-se nas categorias conceituais de culturas 

bastardas e existência pop-lítica, elaboradas por Omar Rincon, além das perspectivas barberianas 

sobre as mediações comunicativas da cultura para refletir sobre as potencialidades da ação política e 

de agenciamentos da juventude periférica presentes nos circuitos de produção do movimento Funk 

Ostentação. A observação de Martin-Barbero (2015:14-15) sugere que o olhar sobre ―o que é popular‖ 

atualmente deve levar em conta experiências atravessadas por uma cultura de massas e por estéticas 

midiáticas que distanciam o que é ―popular‖ do que é tradicional, puro e folclórico.  

 

Vivemos hoje uma cultura que ultrapassa a divisão moderna entre ―arte autônoma e 

transcendente‖ e ―cultura de massas ou popular‖. As características atribuídas a uma 

ou outra categoria acham-se distribuídas de outra maneira, o que se verifica 

prestando atenção à experiência dos sujeitos (YÚDICE, 2014).  

 

Estas mesclas e fusões acontecem no ato comunicativo e são permeadas pelas experiências 

comunicativas dos sujeitos tanto nas mídias de massa como na cultura local. Da mesma forma em que 

as referências para a formação cultural se encontram nessa mescla, a luta por projeção e 

reconhecimento das causas também. Estas questões justificam o atual movimento de reivindicação dos 

sujeitos pelo uso meios de comunicação para a expressão de suas ideologias e causas sociais 

específicas de sua comunidade, assinalando um modo de existência pop-lítica segundo o conceito de 

Rincón: A sociedade pop-lítica busca ―[...] modificar o destino comunicativo do mainstream cool 

industrial e das tecno redes para fazê-las no modo de cada comunidade‖ (RINCÓN, 2015:196, 
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tradução apud REZENDE, 2016). Nestas condições, o campo comunicacional é concebido como 

território de disputas, onde se negociam os conflitos sociais, culturais e políticos e as formas de 

significar e narrar o mundo, que partem, fundamentalmente, da ação comunicativa. 

Sob esta lente conceitual que o funk ostentação se revela como uma expressão 

potencialmente política da juventude periférica, à medida que seus atores sociais se 

valem de composições estéticas ambivalentes, que bebem da potência comunicativa 

do entretenimento e da cultura midiática, para sair do exílio sócio espacial e ganhar 

reconhecimento entre seus pares e grupos de alteridade. (REZENDE, 2016).  

Uma outra ação que surgiu dentro da ideologia do Funk Ostentação foi o chamado ―Rolezinho‖, 

que acontece em diversas cidades brasileiras desde o ano de 2013, um fenômeno que trouxe para 

ambientes inesperados – os shopping centers - o lazer dos jovens de periferias e chamou a atenção do 

mundo inteiro. Os símbolos incorporados pelas novas populações frequentadoras dos shoppings 

provêm de uma sociedade capitalista cujos ideais são baseados na ascensão social por meio do poder 

de compra do indivíduo. Os ideais de uma sociedade do consumo, difundidos amplamente no mundo 

durante a modernidade chegam agora na periferia, assim como as promessas e os sonhos implantados 

pelas marcas de objetos eletrônicos ou de vestuário. Pinheiro-Machado e Scalo (2014) trazem o 

conceito de ―marketing do amor‖ de Foster para explicar o engajamento dos jovens com as ideologias 

das marcas:  

Ainda que toda a pesquisa do público alvo seja direcionada para atingir as elites, 

nem sempre é possível controlar a vida social que uma marca irá ganhar. A ideia do 

amor e da religião surge a partir do reconhecimento totêmico de que os grupos 

precisam de símbolos para se identificar. Uma vez criado o culto do amor, o 

consumidor é capaz de fazer qualquer sacrifício pelas marcas e a pagar qualquer 

preço. Clientes passam a ser ―embaixadores da marca‖ – para citar o jargão da área. 

O fetiche da mercadoria é supervalorizado pelos gestores da marca, a fim de criar 

uma relação de amor, que vai além da razão, entre o sujeito e o símbolo. (2014: 5) 

As características estéticas adotadas pelas campanhas publicitárias das marcas pregam uma 

melhoria na qualidade de vida para aqueles ―clientes em potencial‖, aqueles que podem comprar, e o 

poder de comprar era restrito àqueles que recebiam um salário razoável e obtinham a confiança dos 

bancos e instituições de crédito. Com as políticas de incentivo ao crédito, de aumento dos salários e de 

inclusão social dos governos do presidente Lula (2002 – 2010) e da presidente Dilma Roussef (2010 – 

2016), aqueles que recebem um salário menor se tornam confiáveis para os bancos, e aqueles que não 

conseguiam pagar agora conseguem parcelar o pagamento e adquirir bens de consumo mais caros.  

Até a década de 2000, o acesso a certos bens de consumo no mercado interno era 

restrito às classes privilegiadas, configurando um processo de estratificação social. 

A nova fase de crescimento da economia atraiu investimentos estrangeiros para o 

país. O Brasil, então, juntou-se ao grupo de economias emergentes e participa das 

cúpulas como o G20 e os BRICS. Neste contexto, o governo nacional começou a 

investir massivamente em políticas de inclusão social e no acesso ao crédito. 

Segundo dados oficiais, de 1999 a 2009, 31 milhões de pessoas deixaram a chamada 

―classe D‖ e entraram para a classe média do Brasil. Entre 2003 e 2009, cresceu 24 

milhões de pessoas. Nessa nova sociedade, o consumo desempenha um papel central 
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e legitimado de inclusão e ascenção social. (PINHEIRO-MACHADO & SCALCO, 

2014:13) 

Este contexto inclui o acesso de cada vez mais jovens às tecnologias da informação e a uma 

cultura globalizada amplamente referenciada nas produções musicais internacionais e nos filmes, 

séries e espetáculos da cena comercial audiovisual. Vale ressaltar que acesso também inclui o uso que 

se faz das potencialidades das novas ferramentas de produção e difusão de informação, e que a música 

Vai Malandra, da cantora brasileira de funk Anitta, demorou apenas 10 dias para entrar no top 10 do 

Rancking Social 50 da revista americana ‗Billboard‘
6
, pesquisa que avalia o engajamento das músicas 

nas redes sociais no mundo, e deixou para trás artistas renomados internacionais como Eminem, Lady 

Gaga, Beyoncé e Justin Bieber. Vale ressaltar porquê precisamos entender como um encontro no 

shopping marcado através do Facebook atingiu o público de 6 mil pessoas em sua primeira edição, no 

Shopping Itaquera, Zona Leste de São Paulo
7
. 

A conquista deste espaço é um ato político, em uma sociedade marcada pela ampliação das 

―falas sociais‖, que forma um sistema comunicacional complexo e desloca posições de poder na 

medida em que possibilita a ―operação novas ordens de visibilidade e cidadania por meio das 

narrativas midiáticas e do entretenimento‖ (MARTÍN-BARBERO; AMADO; RINCÓN, 2015). 

Tomando como referência esta perspectiva, é possível visualizar claramente o Funk Ostentação como 

um movimento político que faz um uso exemplar da comunicação para a mobilização de adeptos à sua 

causa (comum). 

 

3. Movimento coeso e contínuo 

O trabalho entende a mobilização social como um processo comunicativo em que existe uma 

causa, uma razão para diferentes corpos se movimentarem em um mesmo sentido, por meio do 

compartilhamento de algo que move suas vontades, desde valores subjetivos a ações que os afetam 

objetivamente. Este conceito foi formado a partir de novas abordagens sobre o termo, que 

compreendem as novas formas organizativas das mobilizações sociais contemporâneas, diferentes 

daquelas ―em que a atenção ao processo político trazia consigo o foco no confronto social‖ 

(HENRIQUES, 2012:2).  

Entre os vários ―aspectos importantes que ajudam a compreender a dinâmica mobilizadora e que 

passaram a ser objeto de outros tipos de abordagens recentes‖, Henriques (2012:3) destaca dois: a 

formação das opiniões coletivas e a sua manifestação pública, e cita Melucci para falar sobre as estas 

novas configurações de redes, chamadas pelo autor de ―redes de solidariedade‖ por se tratarem de 

―sistemas de ação, redes complexas entre diferentes níveis e significados da ação social‖ (MELUCCI, 

1996:4). Seguindo o rumo das novas abordagens, Henriques (2012:4) observa e sistematiza o papel da 

comunicação para a compreensão das novas possibilidades de ajustes e interações dentro destas redes, 

depois de como se movem, a partir de quais combinações e descombinações. É um trabalho no campo 

da comunicação analisar como estes sujeitos encontram sentido nas expressões e ações um do outro, e 
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como as entendem como manifestações públicas de uma causa que é pública por se tratar de um 

interesse comum e geral. Faz parte deste trabalho entender a lógica e a dinâmica dos sujeitos que 

permeiam a causa da Ostentação, quais sentidos coletivos ela invoca e como as ações dos sujeitos, 

agora chamados de públicos, são menos ou mais responsáveis por esta produção de sentido, através de 

ações coesas com a dinâmica que já existe na mobilização.  Como o canal do Kondzila vai deixando 

de ser mais um sujeito e vai se constituindo como público do Funk Ostentação?  

Chamamos de públicos as ―formas abstratas e dinâmicas de experiências e sociabilidade‖ que 

vão se formando em função de acontecimentos, ações e manifestações que os afetam, ―para além de 

consequências imediatas aos diretamente envolvidos‖ (BLUMER, 1987; TARDE, 1992; QUÉRÉ, 

2003; ESTEVES, 2011; DEWEY, 2012; BABO, 2013 apud HENRIQUES, 2017:56). São corpos em 

movimento com atividades ―variáveis, em forma, em intensidade, em estabilidade e em duração‖ em 

torno da ―manifestação coletiva de opiniões e interesses‖ (HENRIQUES, 2017:56). É esse movimento 

ordenado dos públicos que sustenta a mobilização, suas manifestações coletivas em torno de suas 

causas.  Olhar para este movimento, segundo Henriques (2013:26) significa olhar para a formação de 

um sentido coletivo da causa e para a constituição de vínculos que sustentam a cooperação entre os 

públicos de uma determinada mobilização. Uma questão particular se torna coletiva quando a sua 

percepção passa a afetar o outro, a uma coletividade, o que está diretamente relacionado com a 

possibilidade de expressão pública destes interesses.  

A forma como tal questão é compartilhada tem o potencial de evidenciar uma possível 

convergência de interesses, carrega a representação de um aspecto que será apreendido pelo outro 

através de uma percepção subjetiva. A questão será definida subjetivamente, e são nas trocas 

subjetivas que acontecem as produções de sentido. ―Sendo o problema algo que se define 

subjetivamente, ou seja, por alguma coisa capaz de afetar um sujeito, faz-se uma correlação entre 

percepção e experiência‖ (HENRIQUES 2013:27). Henriques traz alguns pensamentos de Paulo 

Freire sobre cognição e percepção que enfatizam o caráter comunicativo dos processos de 

compartilhamento de uma causa, uma vez que eles acionam conjuntos de saberes individuais 

alimentados pelas experiências coletivas. Isso significa que a percepção não se encerra no sujeito, mas 

se ampara em um repertório prévio de saberes, transforma-o e é transformada durante a interação e se 

estende à expectativa de como a questão será percebida pelo outro. Trata-se de uma mudança cultural, 

de caráter educativo e comunicativo. 

Henriques (2017) define como dimensão cognitiva dos públicos como a sua capacidade de 

reconhecer-se enquanto tal, num processo de autoformação e autoafirmação, que afeta a sua percepção 

sobre a dimensão dos problemas ao seu entorno para além das suas biografias individuais e das 

interações íntimas. Esta dimensão cognitiva vem interligada a outras duas dimensões, a performática e 

a organizativa, e olhar para estas três dimensões é uma forma proposta pelo autor para compreender a 

dinâmica dos públicos em torno de sua causa. A primeira delas já citada está relacionada à percepção, 

e já supõe que o indivíduo é portador de um ―conjunto de saberes e de uma experiência própria na qual 
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aquilo que conhece lhe faz algum sentido‖ (HENRIQUES, 2013: 27). Por mais que a percepção seja 

individual, ela não se encerra no indivíduo, pois tanto o repertório de saberes que possui, quanto 

aquele que ele ajuda a formar constantemente, partem do ato comunicativo e essas formações se 

constituem ações coletivas. A comoção é a afetação emocional que conduz o outro a movimentar-se, é 

o que o tira da inércia através do compartilhamento de informações, discursos e manifestações que 

produzem um sentido sobre ele e para ele, e o convocam a tomar uma posição em relação ao 

problema.  

Vamos olhar agora para a dimensão cognitiva de público no objeto empírico da pesquisa, 

tomando o diretor e produtor dos videoclipes e do documentário em análise, o Kondzila, e dos MCs 

participantes como públicos do movimento Funk Ostentação, antes de seguirmos para a compreensão 

da experiência dos públicos em suas dimensões performática e organizativa. Vamos observar 

primeiramente como a causa do movimento pode ser identificada nas expressões de Konrad e dos 

MCs, apenas com o intuito de perceber as ligações subjetivas com ela, que movimentam e são 

movimentadas pelas manifestações dos públicos. 

O Funk Ostentação, conforme já abordado acima, objetiva o compartilhamento de um 

sentimento de empoderamento dos jovens de periferia, de ―melhoria na qualidade de vida‖.  

―Problemas sociais todo mundo sabe que existe! ‖ (MC Dedé, 2013). A expressão ―Rap de 

Massagem‖ é a forma dos MCs Hot e Oreia (Música Playboy, 2018)
8
 traduzirem o significado de 

―Ostentação‖ em seus raps, em uma brincadeira semântica com o rap consciente denominado ―Rap de 

Mensagem‖: ―Pessoal tá muito tenso, vamo fazer massagem neles...‖ (Hot Apocalypse, 2018). No 

documentário Funk Ostentação, produzido por Kondzilla em 2013, pioneiros do movimento como MC 

Dedé, MC Menor do Chapa e o MC e empresário Bio G3 explicam que a ideia de ―qualidade de vida‖ 

associada às marcas e ao consumo, já era uma característica de frequentadores de bailes, e já era, 

inclusive, apropriada por outras ―tendências‖ como o hip hop americano, o sertanejo e o pagode. O 

Funk expressa a ideologia da ostentação com o objetivo de criar uma forma de ―entretenimento da 

autoestima‖: ―Não fala palavrão, valoriza a mulher, valoriza a comunidade. Você fala: ‗- Eu sou 

patrão, não funcionário! ‘, e falar isso te faz bem. ‖ (MC Menor do Chapa, 2013). O jovem que antes 

não podia fazer parte da ―sociedade do consumo‖ prometida pela Modernidade devido sua condição 

econômica e condição de exclusão em ambientes de consumo como shopping centers e casas noturnas 

das cidades ganha, através do Funk, condições de viver a ostentação. Menor do Chapa traça esses 

pensamentos até concluir que aquilo que é representado através do movimento é o que chama de 

―Esforço para ter‖.  

Até então, no decorrer deste texto, olhamos para o movimento cultural Funk Ostentação como 

um todo para compreendê-lo como uma mobilização social nos termos abordados, localizamos os 

produtos como estratégias de um plano maior, exterior a eles. Entretanto, gostaria de sugerir um 

deslocamento dos olhares aos produtos, buscando, não limitar a análise dos vídeos a quadros já 

estabelecidos pelo que já é conhecido sobre a cultura do movimento, mas identificar traços marcantes 
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a partir de elementos representados nas imagens e textos, ―pois a cultura marca e atravessa os 

indivíduos, porém são eles, atravessados por esses múltiplos referentes culturais, os que de fato 

constroem seus discursos de mundo‖. A hipótese geral, segundo Mitchell (2004), é de que ―os textos 

contam com uma autonomia relativa em relação aos conceitos não sendo, portanto, sua mera 

tradução‖. Ainda que o objetivo da análise seja identificar ligações com uma causa maior, a forma de 

olhar para estes produtos por aspectos individuais, ao invés de falar sobre o produto final, mostra-se 

eficiente no sentido de buscar a fala dos públicos nas cenas, entender as manifestações partidas de 

escolhas específicas dos atores, buscando se aproximar de seus olhares na medida em que vamos nos 

afastando gradualmente das conclusões generalizadas de nossos olhares.  

Ao assistirmso os vídeos ―Megáne‖ (MC Boy do Charmes) e ―Tá Patrão‖ (MC Guimé) é 

possível visualizar imagens que nos levam a entender perceptivamente a forte presença da identidade 

do Funk Ostentação em um estilo de se fazer mídia. As imagens às quais me refiro são aquelas que 

acionam nossas memórias coerentemente em direção a um mesmo tema, e aparecem não apenas na 

narrativa dos videoclipes mas nas letras das músicas, na escolha das locações, dos figurinos, dos 

objetos e na montagem dos vídeos.  

Trata-se de um estilo simples, de um vocabulário que evidencia uma linguagem própria, com 

gírias que surgem dentro do próprio movimento, como ―tá patrão‖ na música de Guimé e ―to susu‖ – 

indicando uma tranquilidade proporcionada pelo dinheiro -na música de Boy do Charmes, frases de 

empoderamento através de ascensão financeira, como ―Dinheiro faz dinheiro, dinheiro chama mulher, 

Dinheiro da um lance, compra carro entao jaé‖ (Boy do Charmes) e ―Se o Paparazzi chega nesse baile 

amanhã o seu pai vê sua foto no jornal, Portando kit de nave do ano, essa é a nossa condição, Olha só 

como que o bonde tá... Tá pa... Tá pa... Tá patrão‖ (Guimé). O uso dos nomes das marcas como 

símbolos de poder econômico está presente em peso, desde no nome da música de Boy do Charmes: 

―Megáne‖, que se refere ao carro Renoault Megáne, até no vestuário ostentado por Guimé: ―Tênis 

Nike Shox, bermuda da Oakley, camisa da Oakley...‖. As letras também mostram que cada um não 

canta sozinho, mas fala por um grupo: ―Quando dá uma hora da manhã é que o bonde se prepara pra 

Vibe / A picadilha pode ser de boy mas não vale esquecer que somos vida loca / Quando ouviu o 

barulho do motor, era nóis passando pela sua quebrada‖ (Guimé) e ―Jamais vou me desfazer, dos 

parceiros que estão no dia-a-dia, O nosso bonde é esse, sintonia e correria / Quando subir no camarote, 

lá vou encontrar os irmão da zona sul, Na nossa mesa, só Absolut e Red bull‖ (Boy do Charmes). O 

curioso nesta última observação é que segundo as lógicas de concorrência e status da ostentação da 

elite, ou do ―boy‖, o sujeito que ostenta quer mostrar uma ascensão pessoal em relação aos outros ao 

seu redor e, no caso das músicas de funk ostentação, trata-se da ascensão do grupo, ou do ―bonde‖, em 

relação a um status que ainda não havia sido percebido por outros externos ao grupo.  

As marcas estão presentes em peso também nos objetos que formam os figurinos e os objetos 

cenográficos dos MCs em ambos os clipes e, em alguns momentos, o roteiro da cena é apenas um 

close-up na logomarca dos objetos. O estilo de montagem e escolha das locações também é bem 
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simples se consideramos a pouca quantidade de variações. Os dois vídeos analisados, assim como 

outros vídeos do canal, são gravados em apenas 3 ou 4 locações, e as cenas passam de uma locação 

para a outra e depois voltam na primeira quase que uniformemente. Algo que fica evidente em cada 

cena é a presença do MC, seus amigos e sua comunidade felizes, usando marcas, consumindo bebidas 

caras, exibindo objetos caros, dirigindo carros caros e cantando para milhares de pessoas, sem muitas 

variações entre as narrativas, como se o importante fosse mostrar auto-estima e poder simbólico. 

Nesta análise já é possível ver algo sobre a dimensão performática, que, segundo Henriques 

(2017:59), ―refere às diversas possibilidades de expressar-se como um público‖. Expressa-se como 

público implica nas maneiras que o público encontra e escolhe para dar visibilidade à sua causa e 

como cria suas condições de publicidade na dimensão de disponibilidade, em que o público é visto e 

reconhecido pelos outros como sendo da causa, assim como reconhecemos analisando os vídeos 

anteriores, mas também na dimensão da generalidade, em que ele se torna representante das 

ideologias e perspectivas da causa, assumindo a função de promover uma aceitação mais ampla. Um 

público se performa em diferentes tipos de manifestações e em ―todo e qualquer espaço de 

visibilidade, dos menos aos mais restritos, por onde os públicos buscam expandir sua ação, dentro de 

sua lógica de influência, daí porque é preciso considerar as suas formas mediatizadas de ação, em suas 

múltiplas modalidades‖ (HENRIQUES, 2017:60).  

Na perspectiva em que analisamos as mídias, podemos observar a colocação de Rocha quando 

enfatiza a perspectiva de Mittel, ―segundo a qual práticas culturais são constitutivas das práticas 

midiáticas e gênero é visto como uma importante chave de leitura quando se trata de captar os sentidos 

construídos e configurados pelos media‖ (ROCHA, 2016:1) para perceber não só a dimensão da 

disponibilidade na ação performática de Kondzila observada na identidade cultural do Funk 

Ostentação aparente nos vídeos, mas também a dimensão da generalidade ao observarmos os fatores 

causam identificação com novos públicos. Tratam-se de elementos representados nas imagens com um 

alto potencial de mobilizar novos públicos, afetando aqueles que compartilham do mesmo 

vocabulário, que fazem parte de comunidades como as representadas, que desejam os mesmos objetos 

e despertando-os ao interesse comum, à representação de empoderamento que parte do acesso aos 

bens simbólicos das imagens.  

A dimensão organizativa diz respeito à forma como o público assume para criar condições de 

gerar mobilização social e sensação de responsabilidade compartilhada para que o público, uno, se 

constitua como ator social (HENRIQUES, 2017:61). Em seu canal no Youtube, Kondzilla foi primeiro 

a produzir imagens que representam o conceito e os ideais do movimento, e durante um tempo, seu 

canal foi inteiro dedicado a este estilo. Sobre a atuação do Kondzilla junto aos jovens que se engajam 

no movimento, destacamos o seu papel de trazer visibilidade à causa. Podemos afirmar que o canal o 

faz de forma eficiente, ou seja, cria um espaço de interação que permite trocas simbólicas com os 

interlocutores. A uma primeira vista, podemos falar sobre o ato de trazer o Funk Ostentação para o 

campo das imagens, atribuindo-lhe um novo olhar estético fundamental para a representação da causa 
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e alcance de maior visibilidade. Entretanto, apenas o ato de criar um canal no youtube e trabalhar a sua 

divulgação não é o suficiente para alcançar números tão impressionantes, e nem para que o canal 

funcione como um dispositivo que instiga ações externas ao mundo virtual, como os ―Rolezinhos‖ e a 

nova forma de se vestir de marcas adotadas pelos jovens adeptos. Este tipo de comportamento do 

público, de compartilhar, trabalhar junto ao movimento na divulgação de sua ideologia e praticar ações 

coerentes com a sua causa, caracterizam um movimento de fortalecimento de vínculos entre o Funk 

Ostentação e os atores sociais, e dos atores entre si.  

O vínculo é o reconhecimento da potência em agir juntos. Diante de um problema se formam 

públicos, e cada indivíduo afetado pelo problema significa uma infinidade de possibilidades de 

agência, mas também novas lacunas, consequentemente novas possibilidades de conexões. Trata-se da 

existência de ―normas justificáveis de integração‖. 

No berço dos estudos sobre Mobilização Social, Toro e Werneck (1997) já haviam destacado a 

importância da coesão e da continuidade, alcançadas através de ações concretas dos participantes no 

que diz respeito à cooperação e colaboração, desenvolvendo a co-responsabilidade. HENRIQUES, 

BRAGA E MAFRA (1999) desenvolvem as pesquisas sobre a busca pela co-responsabilidade, já 

partindo da perspectiva de que criar condições para a participação e manter o engajamento dos atores 

sociais são necessidades básicas na alimentação de uma mobilização. Os autores traçam uma linha 

progressiva com oito características que funcionam como oito etapas no fortalecimento dos vínculos - 

localização espacial, informação, julgamento, ação, continuidade, coesão, co-responsabilidade e 

participação institucional - levando em conta que cada vínculo possui uma natureza diferente, e se 

movimenta de uma forma instável, mutável. Portanto, para passar de uma etapa à outra, é necessária a 

intervenção da comunicação. Como o último nível, o da Participação Institucional, só é necessário em 

casos específicos, os autores classificam a co-responsabilidadecomo o nível máximo para caracterizar 

a força de um vínculo. ―E sendo os critérios de coesão e continuidade o elo entre a ação isolada e 

efêmera e a ação co-responsável, a comunicação deve ser planejada principalmente para atuar sobre 

estes dois pontos‖ (HENRIQUES, BRAGA E MAFRA, 1999).  

Através da análise já realizada até então e da definição de co-responsabilidadedos autores, é 

possível posicionar o canal do Kondzilla como um público forte do movimento Funk Ostentação, em 

seu máximo nível de vinculação. O envolvimento dos artistas e profissionais pertencentes ao 

movimento Funk Ostentação em diversas etapas do planejamento e execução dos conteúdos e ações 

do canal evidencia uma participação coletiva durante a produção, que fortalece o vínculo entre eles, 

em que cada um age de forma autônoma, com liberdade de criar suas representações simbólicas 

pautadas em suas referências pessoais, e em favor de um interesse comum, por um ideal coletivo, de 

sujeitos que compartilham uma identidade cultural e possuem um sentimento de corresponsabilidade 

pela causa. Observando as imagens em seu papel de intermediárias entre o sujeito e o mundo, uma 

representação em um nível de abstração que envolve todo o contexto dos produtores das imagens e das 

músicas, vemos o cumprimento de uma das condições de coesão. 
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Além de sua participação, outro fator que qualifica a co-responsabilidade de Kondzilla é a sua 

capacidade de mobilizar e fortalecer os vínculos de outros atores sociais com a causa, como os MCs e 

os jovens seguidores do canal que se engajam no movimento. O baixo orçamento dos vídeos 

proporciona uma maior participação dos MC‘s por permitir o acesso a produções que antes eram 

inviáveis financeiramente, e se tornam possíveis graças ao envolvimento da comunidade em diversas 

fases de produção: desde a gravação – figurantes voluntários, carros, roupas e jóias emprestados, 

locações em espaços cedidos pela comunidade - até divulgação dos vídeos através dos 

compartilhamentos que formam as redes online de comunicação.  
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Resumo 

A pesquisa analisa a apresentação em telejornalismo como a novela da vida real destacando os 

elementos que compõem a apresentação como parte integrante da mensagem jornalística transmitida 

ao telespectador. O objeto de análise é o Jornal Nacional apresentado por Fátima Bernardes e William 

Bonner no período de 22 de setembro à 27 de novembro de 2008. Os recursos analisados são a fala, a 

voz, as expressões faciais e os gestos dos apresentadores assim como todos os elementos que fazem 

parte deste cenário como o estúdio, a vestimenta e etc. O objetivo é mostrar a relação entre novela e 

jornalismo partindo da ideia de que tudo na mensagem televisiva é produção. A realidade jornalística é 

construída assim como os capítulos de uma telenovela. 

 

Palavras-chave:TV; telejornalismo; telenovela; apresentação; produção.  

 

 

Introdução  

A pesquisa analisa a apresentação da notícia nos telejornais considerando que a forma como 

ela é passada influi na maneira como o fato vai ser assimilado pelo telespectador. O jornalismo tem 

como uma de suas características a busca pela imparcialidade a fim de que haja isenção na produção 

da notícia. Um fato pode ser abordado de inúmeras maneiras porque existem diversas formas de dar 

uma notícia. O modo como a informação vai chegar ao público depende do olhar do jornalista e da 

forma como ele vai passá-la adiante. ―A transmissão dos acontecimentos nunca é lisa, pois a emissão 

neutra é impossível e ninguém desencarna o veículo do acontecimento – ele é a sua imagem e 

semelhança‖ (PEREIRA JR, 2006, p. 27). Por isso, o tabu da imparcialidade impera no jornalismo.  

Cada veículo de comunicação possui sua linguagem específica a ser dominada pelo 

profissional de jornalismo que deve adequá-la ao imperativo da imparcialidade. Nos telejornais, além 

da preocupação com a forma que foi produzida a notícia, existe a preocupação de como ela vai ser 

dada combinando imagem, som, fala e intenção. A questão é que por trás de um ângulo de câmera, de 

um enquadramento, de uma expressão facial, um tom de voz, uma entonação, uma intenção, uma 

pausa a mais, o jornalista/apresentador perde o caráter imparcial e opina perante a notícia sem que ali 
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haja comentários sobre a mesma. Nesse sentido, elementos como ―aparência‖, ―entonação‖ e 

―expressão facial‖ tornam-se a ―moldura‖ que determina o entendimento dos fatos (LAGE, 1999, p. 

27). A imagem que o telespectador vai ter sobre uma informação noticiada em um telejornal vai 

depender dos múltiplos códigos inseridos na mensagem e esta pode ser absorvida sem que o próprio 

receptor tenha consciência dos efeitos que as mensagens subliminares transmitem a ele. Para entender 

como isso se dá na prática, o objetivo é analisar a forma como é dada a notícia na apresentação em 

telejornalismo. 

 

Metodologia  

Esta é uma pesquisa de análise qualitativa de conteúdo telejornalístico. O objeto de análise é o 

Jornal Nacional (JN) apresentado por Fátima Bernardes e William Bonner, dupla de apresentadores 

com mais tempo de bancada no telejornal entre os âncoras não participantes da estreia do JN. Optou-se 

por uma amostra de um momento importante para a sociedade e marcante para o telejornalismo, o 

período de 22 de setembro a 27 de novembro de 2008, no qual o mundo todo se volta para os 

noticiários em razão da crise econômica mundial da época.  

As edições do JN veiculadas nesses três meses foram gravadas e assistidas pela pesquisadora, 

que analisou o conteúdo da apresentação do noticiário: a fala, a voz e o corpo dos apresentadores, 

além de outros itens presentes na apresentação como cenário, arte gráfica, enquadramento de câmera, 

vestimenta e maquiagem. A intenção é mostrar os elementos que constroem a cena de apresentação do 

JN entendendo esse espetáculo como a novela da vida real. 

 

O casamento entre jornalismo e novela na apresentação noticiosa televisiva 

A linguagem televisiva é composta por elementos sonoros, visuais e textuais. Eles estão 

presentes em todas as mensagens da TV porque essa é uma característica desse meio de comunicação. 

As atrações exibidas no veículo se utilizam dos atributos deste para transmitir conteúdo. A forma de 

exibir o material vai influenciar na assimilação das mensagens pelo telespectador, por isso a maneira 

como o conteúdo é veiculado é tão importante quanto o ―que‖ é dito. A linguagem televisiva se utiliza 

da emoção, um recurso próprio da TV, presente em todas as atrações do meio. A emoção - chamada de 

dramatização, por Bouedieu (1997), espetáculo, por Rezende (2000), ou sensacionalismo, por (Lage, 

1999) - provoca sensação no espectador para que ele se sinta atraído pela TV seja em razão do 

conteúdo da narrativa ou por causa de imagens de impacto, discursos enfáticos e contundentes, ritmo 

ágil, fala acelerada, mudanças de câmera e cortes, aproximação e distanciamento do que está sendo 

focalizado (zoom-in e zoom-out), e etc. A linguagem verbal e não verbal cria o mundo mágico da TV. 

O verbal ―(...) organiza-se com base na linguagem articulada, que forma a língua‖ e o não verbal vale-

se de imagens sensoriais várias, como as visuais e as auditivas (AGUIAR, 2004, p. 25). 

As novelas são contadas através de uma narrativa desenhada pelas imagens e os discursos 

verbais ou não dos atores da teledramaturgia. No telejornalismo, cada cena montada pela narrativa 
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entrelaça por meio das imagens os discursos dos apresentadores (cabeça de matéria, notas e off), dos 

repórteres (a matéria, a passagem e o off) e dos entrevistados (a sonora); todos unindo a voz, a palavra, 

as expressões e os gestos. Independente do elemento visual, a expressão é fundamental para a 

compreensão da mensagem, principalmente, na linguagem a que se propõe a TV: a das imagens. 

Assim sendo, a linguagem não verbal compõe parcela importante na comunicação de um veículo 

marcado pela imagem como a televisão. Como não poderia deixar de ser, a dramaturgia usa a 

expressão para acompanhar a fala dos personagens, transmitir os significados explícitos ou não na 

mensagem e a emoção da cena. Em telejornalismo não é diferente, a fala dos apresentadores é 

acompanhada por gestos e expressões faciais que transmitem significado explícito ou não na 

mensagem. 

O telejornalismo e a teledramaturgia são contadores de histórias. A diferença entre eles é que 

o primeiro está comprometido com o mundo real, com o relato de fatos (SODRÉ, 1996; LAGE, 1999), 

e o segundo, com a imaginação, onde a principal preocupação está em contar uma boa história seja 

com o objetivo de educar ou simplesmente entreter (ARONCHI, 2004). Enquanto o jornalismo tenta 

desvendar a realidade e passá-la via informação, a dramaturgia desenvolve sua narrativa na ficção. Por 

outro lado, elementos próprios da ficção recheiam os noticiários para que eles se tornem mais 

interessantes, o que acontece quando geram emoção. Já a dramaturgia é uma produção ficcional que 

muitas vezes retrata o real tendo como pauta conteúdo jornalístico. Este último pode se pautar em 

assuntos evidenciados pela teledramaturgia quando há interesse popular. 

Notícias que são abordadas em telejornais levantam temas na sociedade e esses temas se 

repercutem nas telenovelas que falam sobre assuntos explorados por telejornais, e vice e versa. Vemos 

no telejornalismo diário notícias sobre os mais variados temas como a corrupção na política abordada 

exaustivamente em 2008 com vários escândalos e CPIs; a prostituição de brasileiras que saem do país 

em busca de uma vida melhor e acabam na prostituição; as tragédias causadas por relacionamentos 

mal resolvidos como o caso de um homem que sequestrou a namorada e uma amiga durante cem horas 

por não compreender o fim do relacionamento amoroso; os brasileiros que lutam há anos pela 

propriedade de terra e a reforma agrária no país; os casos de violência doméstica e urbana; e os 

assassinatos por dinheiro. Todos esses assuntos que são mostrados nos noticiários e foram pautados 

em 2008 no JN, também são temas que aparecem nas novelas, uma produção inspira a outra.  

A telenovela propicia um espaço para temas de debate nacional. E talvez esse seja o único 

momento em que o espectador discuta assuntos do noticiário que está inserido numa grade da 

programação que o coloca entre novelas. A novela O Clone, da Globo, pôs em evidência o tema da 

clonagem humana instigando a discussão na sociedade sobre um assunto que acabou pautando 

matérias em veículos noticiosos, inclusive no próprio JN. 

 As telenovelas brasileiras abordam em suas tramas temas sociais levando para a ficção 

assuntos que fazem parte da vida real e que são comumente noticiados na TV(SODRÉ, 1996). O 

chamado merchandising social aparece em várias novelas da Globo como: Barriga de Aluguel 
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(1990/1991) que trouxe a discussão científica e social sobre as mães de aluguel e a difícil decisão 

judicial de quem fica com o bebê, a mãe biológica ou a de aluguel; História de Amor (1995/1996) com 

o tema câncer de mama que aumentou a preocupação das mulheres em fazer preventivo;  Rei do Gado 

(1996/1997) sobre reforma agrária, a luta pela posse de terra e a vida dos trabalhadores do Movimento 

dos Sem-terra (MST); Laços de família (2000/2001) que falou da leucemia e da doação de medula 

óssea; Mulheres Apaixonadas (2003) com temas como violência doméstica, preconceito racial, maus-

tratos aos idosos, alcoolismo, violência urbana e câncer; Senhora do Destino (2004/2005) que trouxe 

temas como a gravidez na adolescência, a violência contra a mulher no lar, a corrupção na política, e o 

mal de Alzheimer. A telenovela traz situações semelhantes com o que é selecionado como notícia no 

JN. 

A relação entre as duas produções, telenovela e telejornalismo, está tanto nos temas quanto 

na técnica. Ambos buscam envolver o espectador, atraí-lo pelo sentido visual e sonoro, passar uma 

mensagem através de uma história e tocar de alguma forma o espectador. A emoção característica da 

telenovela também é um recurso do telejornalismo, o objetivo de uma entrevista com a mãe que teve 

seu filho assassinado é emocionar. O telejornalismo adere temperos de sensacionalismo e narrativa 

dramática. ―O princípio de seleção é a busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida à 

dramatização no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a 

importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico‖ (BOUEDIEU,1997, p. 25). A 

espetacularização da vida está presente tanto no mundo dos acontecimentos reais como no mundo dos 

acontecimentos ficcionais. 

 
O formato espetacular, comum às emissões de ficção e de realidade, representa a 

fórmula mágica capaz de magnetizar a atenção de um público tão diversificado. 

O espetáculo destina-se basicamente à contemplação, combinando, na produção 

telejornalística, uma forma que privilegia o aproveitamento de imagens atraentes 

– muitas vezes desconsiderando o seu real valor jornalístico – com um conjunto 

de notícias constituído essencialmente de fait divers (REZENDE, 2000, p. 25). 

 

Telejornais usam o recurso da narrativa ficcional para contar histórias de fatos reais com a 

finalidade de comover o espectador, fazer com que ele compreenda mais facilmente a mensagem ou 

até mesmo, conquistar a audiência seja por entretenimento ou sensacionalismo. Essa relação entre o 

jornalismo e a ficção como contadores de histórias é abordada por Nilson Lage (1999). 

 
Reportagens de televisão são documentários sobre a vida de um personagem, um 

acontecimento histórico, uma realização artística, costumes, animais, exercício 

de uma profissão etc. Podem contar uma história, com a tradição narrativa do 

cinema-ficção; defender uma tese; expor assuntos; retornar no tempo de imagens 

atuais para precedentes no passado; opor temas conflitivos. São construídas com 

a perspectiva centrada em um personagem ou objeto... (LAGE, 1999, p. 30). 
 

O autor Muniz Sodré (1996)compartilha desse pensamento dizendo que na telenovela o 

imaginário é comandado pelo princípio de realidade ou pelo real histórico. Até fatos correntes no 

noticiário jornalístico aparecem nesse tipo de produção. Ele diz que ―o texto de uma telenovela 
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brasileira é pontilhado de alusões a situações reais contemporâneas e mesmo condicionado por tais 

situações, que vão desde fatos noticiosos até livros ou filmes em destaque‖ (SODRÉ, 1996, p.79). A 

telenovela é considerada pelo autor como um ―gênero ficcional que revela um potencial de interação 

com a vida cotidiana semelhante ao do jornalismo‖ (SODRÉ, 1996, p.166). 

Outra particularidade que relaciona o telejornalismo como a telenovela é a exibição ao vivo.  

Tanto um como outro foram exibidos ao vivo no início da história da televisão brasileira. Lembrando 

que a imagem televisionada no momento em que ela acontece dá dimensão de verdade ao que é 

capturado em som e imagem em movimento. As telenovelas e os telejornais passaram a ser editados 

com a chegada do vídeo tape, todo o material elaborado pode a partir daí ser manipulado, selecionado, 

cortado, editado, enfim, produzido. Por isso, a apresentação em telejornalismo é estudada aqui como a 

novela da vida real no JN. 

 

A notícia na apresentação do Jornal Nacional – A novela da vida real 

O JN é exibido de segunda à sábado na Rede Globo de Televisão por volta das 20h30min. O 

programa tem um pouco mais de meia hora de duração, sem contar os intervalos comerciais. 

Transmite notícias nacionais e internacionais. Aborda temas factuais e de atualidade. Possui as 

editorias: Geral (notícias nacionais) e Internacional (notícias do exterior). Política e Economia 

compreendem assuntos nas áreas que as denominam. O noticiário está estruturado na cobertura de em 

torno de 25 assuntos diários divididos em cerca de cinco blocos (BONNER, 2009). 

O primeiro programa jornalístico em rede no Brasil existe há 49 anos e é líder de audiência 

no horário nobre da televisão brasileira. O programa criado pelo jornalista Armando Nogueira em 

primeiro de setembro de 1969 era apresentado pelos também jornalistas Hilton Gomes e Cid Moreira 

(MEMORIA GLOBO, 2004). Outras duplas passaram pela bancada do JN: Sérgio Chapelin e Cid 

Moreira; William Bonner e Lillian Witte Fibe; William Bonner e Sandra Anemberg; William Bonner e 

Fátima Bernardes; William Bonner e Patrícia Poeta; William Bonner e Renata Vasconcellos (atual) 

(MEMORIA GLOBO, 2018). Fátima Bernardes e William Bonner apresentaram o JN por 13 anos. 

Foram a dupla de apresentadores com mais tempo de bancada no telejornal entre os âncoras não 

participantes da estreia do JN. O casal acumulava também as funções de editor-chefe e editora-

executiva, respectivamente. O conteúdo das gravações do JN segue descrito a seguir. 

No momento da apresentação do JN, Fátima Bernardes e William Bonner aparecem sentados 

atrás de uma bancada cinza claro. O cenário é azul com as iniciais do jornal suspensas no ar e um 

painel de fundo com o globo terrestre. Os símbolos denotam o alcance nacional do programa que 

abrande matérias do Brasil e do mundo. A bancada é representada por indivíduos de ambos os sexos, 

feminino e masculino. O casal traz o sentido de família. Sentido realçado pelo casal ter constituído 

uma família na vida real por mais de uma década. O espectador que se reuniu á mesa com a família 

para o jantar, senta ao lado dela no sofá da sala e enquanto aguarda a exibição da novela, a família 
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unida assiste ao JNe se identifica com os apresentadores que estão igualmente sentados em uma 

posição que simula o contato direto (cara a cara) com o espectador. 

As câmeras do JN no momento da apresentação do programa enquadram Fátima Bernardes e 

William Bonner da cintura para cima (plano americano) com momentos de aproximação focalizando 

apenas um apresentador ou momentos em que o plano é mais aberto, pegando a imagem dos 

apresentadores ao mesmo tempo. Uma abertura ainda maior desse plano (plano geral) permite 

visualizar o cenário do estúdio. Para que o espectador compreenda que o JN é produzido por um 

grande número de profissionais, no encerramento do programa é possível ver a redação que contribui 

na produção do telejornal. Durante a exibição há troca regular de câmera dos apresentadores que 

aparecem de frente ou sutilmente de lado. Outros recursos para chamar a atenção do espectador são: os 

cortes de uma câmera para a outra (que passa a imagem de um apresentador para o outro ou o corte de 

câmera focalizando o mesmo apresentador), o close, o movimento da câmera retornando de ―geral‖ 

(apresentadores e cenário) para ―americano‖ (apenas um apresentador focalizado) ou ao contrário. A 

divisão de planos entre estúdio e externa, utilizada quando os apresentadores cobrem uma matéria de 

grande relevância como repórteres enviados ao local do fato, também contribuem para a atenção do 

espectador.  

Essas mudanças que mexem com a parte visual do JN, despertam o interesse, tornam o 

programa mais dinâmico, indicam que começa algo novo (um novo assunto, por exemplo) e o 

espectador se mantém atraído graças às variedades de imagens. ―Este é um recurso importantíssimo 

para despertar a atenção do espectador‖ (SQUIRRA, 2004, p. 136). No dia 13 de outubro de 2008, 

quando Fátima Bernardes dava informações sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a 

câmera deu um close no rosto da apresentadora e enquanto ela estava falando a câmera foi se 

afastando até que em plano americano aparecesse ao lado dela a porcentagem de votos dos candidatos 

divulgada pela Washington Post. Esse recurso deu movimento ao discurso de Fátima e gerou certo 

interesse para saber que imagem se sucederia no decorrer do discurso. O mistério e a curiosidade 

foram incitados por um simples movimento de câmera tornando mais interessante a presença dos 

números na tela. Esses dois recursos também são utilizados na telenovela a fim de ―manter o 

espectador ligado‖ na trama. 

―Todo e qualquer efeito visual ou sonoro deve ter intrinsecamente uma razão maior de ser do 

que a de simplesmente embelezar uma sucessão de imagens‖ (SQUIRRA, 2004, p. 137). Por isso, a 

imagem dos apresentadores de um telejornal é construída por diversos elementos que estão inseridos 

na linguagem televisiva. A vestimenta, a maquiagem, o cabelo e os acessórios, o cenário, e a 

linguagem corporal somados com a fala dos apresentadores que oscila entre entonações incisivas até 

tons e respirações dramáticas, ajudam compor a apresentação do JN. 

A vestimentana dramaturgia caracteriza a personalidade dos personagens. No telejornalismo, o 

traje formal pode dar seriedade e credibilidade ao papel desempenhado pelo profissional que está na 

bancada de um telejornal. A vestimenta requer uma preocupação estética, resulta, em alguns casos, na 
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dispersão do espectador com relação a notícia porque sua atenção é desviada para a roupa ou os 

adereços utilizados pelo apresentador (YORKE, 1998). A vestimenta do apresentador não deve ser 

mais importante que a notícia. ―É essencial que a roupa utilizada pelo repórter/apresentador seja ao 

mesmo tempo discreta e apropriada para a ocasião.‖ (YORKE, 1998, p. 48). Um fato interessante no 

JN é que seus apresentadores estão sempre com trajes executivos, elegantes, alinhados e combinando. 

No dia 14 de novembro de 2008, Fátima Bernardesapareceu de terno branco com dois enormes zíperes 

um em cada lado da gola e Bonner de gravata rosa combinando com a maquiagem da apresentadora. E 

no dia seguinte, Fátima estava de terno e maquiagem na cor roxa combinando com a gravata do 

Bonner que tinha uma estampa com um trançado em roxo e fundo branco. A indumentária 

característica do teatro, também ajuda a produzir a imagem dos personagens sérios e elegantes do JN. 

As roupas dos apresentadores também acompanham os temas das notícias, um detalhe da produção. 

No dia 27 de novembro de 2008, Fátima e William vestiam terno preto. O motivo foi uma sequência 

de chuvas que deixou milhares de famílias desalojadas e muitos mortos e desaparecidos em Santa 

Catarina.  

A maquiagem da apresentadora no dia três de novembro de 2008 estava caprichada nos tons 

de vermelho combinando com o terno e com o tema: as eleições presidenciais nos EUA, mais uma 

característica da produção telejornalística. A maquiagem no JN não é exagerada, propicia uma 

aparência saudável aos apresentadores do JN. Tanto Fátima como William aparecem maquiados no JN 

para evitar o brilho no rosto causado pelas luzes do estúdio, disfarçar as imperfeições da pele e 

produzir uma aparência agradável. Fátima Bernardes fala no DVD de 35 anos do JN (Globo Vídeo, 

2004) sobre esses pequenos detalhes que proporcionam glamour na apresentação do telejornal. Conta 

que se prepara para a apresentação do programa. Cuida do cabelo e da maquiagem. Além disso, tem 

aula com uma fonoaudióloga, um recurso importante na produção do telejornal. 

Outra particularidade na apresentação de um telejornal é a linguagem corporal. Voz, postura 

e respiração precisam estar em harmonia. ―A inflexão errada, a leve hesitação ou o tropeço numa 

palavra, um olhar oblíquo ou o espasmo de um músculo facial já é matéria para comentário e 

discussão‖ (YORKE, 1998, p. 135). No dia 17 de novembro de 2008, Bonner pode ter divertido e 

gerado comentários na casa dos brasileiros quando o jornal entrou no ar e o apresentador estava 

perdido sem saber para que câmera se posicionar. 

Em caso de erro verbal, os apresentadores do JN pedem perdão, informam corretamente o 

fato, e se for o caso, eles anunciam uma correção a fim de passar a mensagem correta na edição que 

está no ar ou na próxima. No dia dois de outubro de 2008, isso aconteceu. ―Uma correção. São as 

Forças Armadas que estão garantindo a segurança do Rio nessas eleições e não as tropas da Força 

Nacional de Segurança como nós dissemos a pouco‖, corrigiu Bonner. 

A forma como o apresentador se comporta diante do vídeo influi na impressão causada no 

espectador. A linguagem corporal talvez não seja tão evidente como a falaque demonstra 

explicitamente a intenção do orador, como no caso da escalada do JN do dia 13 de outubro de 2008 em 
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que Bonner se refere a uma matéria sobre crise econômica da seguinte forma: ―E as bolsas de valores 

derretem com os números da economia dos Estados Unidos‖ prolongando e destacando a palavra 

―derretem‖ em escala descendente. 

Alguns recursos de expressão gestual, facial e corporal são indicados para o telejornalismo. 

Eles ajudam a compor a mensagem não verbal e auxiliam na interpretação da mensagem verbal. ―(...) 

Os gestos manuais devem ser sóbrios e variados, enfatizando o que há de mais importante na 

informação‖ (KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 72). As mãos ‗desenham‘ a fala, pontuando e 

fixando as ideias para os ouvintes. Assim ocorre com Fátima Bernardes que usufrui de gestos manuais 

diversos ao referir-se a uma matéria de esporte no JN. Ela concorda os gestos que faz com o trecho: 

―mais uma vez‖, na matéria do dia 13 de outubro de 2008, quando diz: ―A seleção brasileira de futebol 

não conseguiu, mais uma vez, vencer uma partida em casa‖. Os gestos são importantes para a 

compreensão da mensagem porque por mais simples que eles sejam tentam de alguma forma traduzir 

o que se diz. O mesmo recurso se aplica na telenovela onde os atores exploram movimentos a fim de 

passar as mensagens desejadas no vídeo e chamar a atenção do espectador. 

No telejornalismo, os gestos são comedidos. O apresentador deve ter cuidado para não 

deslocar a atenção do telespectador para as suas mãos quando estiver falando. ―O segredo é usar os 

gestos de maneira racional, adequadamente ao contexto e ao conteúdo da mensagem‖ (KYRILLOS; 

CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 73). Nem sempre temos consciência de como estamos nos movimentando, 

mas os gestos podem definir a imagem do repórter ou apresentador para o telespectador. A expressão 

facial é a principal fonte de informações não verbais, apresenta um grande potencial comunicativo, 

revela estados emocionais (KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003). Sentimentos de alegria, reflexão, e 

entre outros são revelados ao franzir ou elevar as sobrancelhas. ―(...) No telejornalismo, olhos e 

sobrancelhas devem transmitir o sentimento da mensagem no momento da ênfase‖ (KYRILLOS; 

CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 83). Bonner na escalada do jornal do dia 13 de outubro de 2008 levantou a 

sobrancelha esquerda para frisar a palavra ―evitam‖ na manchete: ―Passageiros evitam o sequestro de 

um avião na Europa‖. Esse recurso chamou a atenção para o que ele estava falando e ressaltou a 

curiosidade sobre a notícia. O mesmo acontece com Fátima ao elevar as duas sobrancelhas quando se 

refere aos ―policiais‖ na escalada do dia 16 de outubro de 2008 que traz a manchete: ―O sequestrador 

rompe um trato com os policiais e volta a manter refém duas adolescentes em Santo André‖. No 

mesmo dia, Fátima usa um gesto com as mãos para marcar a palavra ―ataque‖ ao referir-se as disputas 

presidenciais nos EUA em 2008. 

Em determinados momentos da apresentação do JN, Fátima e William recorrem a expressões 

corporais em suas narrativas sempre muito precisas. Eles fazem mudanças posturais marcando as 

passagens de um assunto para o outro. Pontuam as orações com maneios de cabeça para baixo, para 

cima, para frente, e/ou para os lados durante toda a apresentação do telejornal. A ausência desses 

movimentos de cabeça por parte dos apresentadores gera apatia e rigidez, por isso, temos a impressão 

inversa de Fátima e William. Vemos os dois com simpatia. Eles também têm carisma, qualidade que 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 455 

conquista o espectador e é fundamental em televisão, principalmente na dramaturgia que explora esse 

recurso no vídeo. Os gestos de Fátima e William também acompanham a entonação e reforçam-na, 

esse é um recurso de ênfase segundo os autores do livro Voz e corpo na TV.  

No término do JN, uma matéria leve encerra a programação. Os apresentadores expressão 

simpatia no final do telejornal, eles sorriem e desejam boa noite. Esse formato do JN é explicado pelos 

autores do livro Voz e corpo na TV. Eles dizem que ao iniciar e terminar um telejornal, as expressões 

faciais devem ser sempre de simpatia buscando a interação com o telespectador (KYRILLOS; 

CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 82).  

No dia 13 de outubro de 2008, as bolsas de valores do mundo estavam em queda por causa 

do financiamento imobiliário promovido pela economia americana. Fátima começa o jornal com o 

―jogo de câmeras‖ entre o ―boa noite‖ e a ―cabeça‖ da primeira matéria lida por ela: ―As bolsas de 

valores do mundo começaram a semana com um clima de euforia que não se via há meses. Elas 

reagiram muito bem às medidas de combate à crise divulgadas ontem‖. A apresentadora valoriza os 

termos ―do mundo‖ em escala ascendente com tom agudo e ―há meses‖ como finalização enfática. Ela 

tem como apoio para compor sua cena uma caneta que ela própria movimenta. O ―jogo de câmeras‖ é 

mais um recurso da produção telejornalística assim como a valorização de termos, que resultam em 

ideias contidas na mensagem. 

Ao dar a notícia da crise, William Bonner não poupou expressões verbais, corporais e vocais 

para dar ênfase ao que estava noticiando. Fatalmente, interpretou a notícia. Isso aconteceu da seguinte 

forma: ―Nos Estados Unidos, o centro dessa tsunami financeira, o ânimo demonstrado pelos 

investidores demonstrou uma marca histórica‖. O apresentador usou recursos como maneios de 

cabeça, movimentos com as mãos, olhos, sobrancelhas e lábios. Ele piscou os olhos diversas vezes, 

segurou inquietamente a lauda que tinha nas mãos sobrepondo-a ao teclado que fica na parte superior 

da mesa. A expressão corporal é contundente, os termos verbais também: ―tsunami financeira‖, 

―marca histórica‖. Bonner expressou certo nervosismo, aparente através da postura corporal inquieta, 

eufórica e apressada ao dar a informação. As expressões verbais, corporais e vocais são importantes na 

decodificação da mensagem e são utilizadas tanto por jornalistas como por atores na produção 

televisiva. 

Quando Fátima lê o ―pé‖ da matéria sobre a crise econômica depois de exibida a sonora do 

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, ela é enfática: ―Muitos economistas defendem uma 

redução dos gastos públicos no Brasil. Mas o presidente repetiu que: apesar da crise, o governo não 

vai cortar obras de infraestrutura como as do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento‖. As 

seguintes formas verbais valorizadas pela apresentadora foram opinativas: ―Mas o presidente repetiu‖ 

e ―apesar da crise, o governo não vai‖. 

A novela da vida real fica mais clara no JN com a sequência de matérias exibidas sobre o 

sequestro de duas adolescentes de 15 anos em São Paulo pelo namorado de uma delas, Lindenberg 

Alves de 22 anos. ―Já dura 55 horas o tormento de uma adolescente mantida refém pelo ex-namorado 
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em Santo André, na região do ABC Paulista‖, diz Fátima no dia 15 de outubro de 2008. Dois dias 

depois (17/10), a escalada do jornal contém apenas um assunto: o sequestro de Eloá Pimentel e Nayara 

Silvaem Santo André. Os apresentadores se revezam na narrativa do desfecho do cárcere privado que 

não teve um final feliz. ―O sequestro das duas adolescentes completa cem horas‖, diz Bonner. ―Do 

lado de fora do prédio ouvem-se tiros e uma explosão‖, emenda Fátima. ―E a polícia paulista invade o 

apartamento em Santo André‖, emenda Bonner. ―Minutos depois surgem os personagens da tragédia. 

A jovem Eloá ferida gravemente é hospitalizada‖, reemenda Fátima. E assim, segue a escalada do JN, 

narrando um fato da vida real inserido no mundo da tevê como uma novela onde as emoções não são 

produto da ficção, elas são reais. Fleches do episódio são mostrados enquanto ele é narrado na 

escalada do jornal pelos apresentadores aumentando aí a carga de sensações sobre o espectador. 

Para compreender melhor as análises feitas do JN serão explanados conceitos de autores que 

abordam os pontos mencionados na análise, que prossegue. 

Um dos elementos diretamente ligados a voz é a fala, presente na apresentação do JN. O tom 

que os apresentadores usam para falar é equilibrado, eles recorrem a uma frequência grave em 

assuntos pesados e a uma frequência mais aguda para assuntos positivos. Se os apresentadores 

estivessem narrando uma matéria de esporte, por exemplo, necessitariam recorrer a uma velocidade 

mais acelerada e um tom mais agudo para transmitir entusiasmo e energia. Notícias pesadas exigem 

velocidade lenta e tom mais grave (KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 61) para que a maneira de 

falar não entre em desacordo com as notícias que devem ser compreendidas pelo seu conteúdo e 

seriedade. A ―cabeça de matéria‖ que o JN apresentou sobre a crise econômica mundial, por exemplo, 

usou um tom mais grave por se tratar de um conteúdo sério. 

A intensidade da fala (volume) no JN, se mantém equilibrada com pequenas oscilações 

fortes ou fracas dependendo da informação. Na notícia do sequestro, a intensidade da fala dos 

apresentadores produziu impacto e emoção a notícia. A ressonância de Fátima e William não 

predominou o formante oral ou o nasal e por isso, transmitiu equilíbrio emocional mesmo em notícias 

como a do sequestro em São Paulo. A articulação dos apresentadores é bem treinada, se mantém clara 

e precisa, transmite clareza de ideias e pensamentos. O ritmo (velocidade da fala) é acelerado a fim de 

causar impacto e gerar interesse pela informação na escalada do jornal, mas nada que comprometa o 

conteúdo da mensagem. O ritmo mantém o ouvinte interessado no assunto. Quando os apresentadores 

tropeçam em alguma palavra mal articulada, pronunciam rápido demais, ou trocam palavras, eles 

pedem perdão e prosseguem com a notícia repetindo a informação se preciso. Como a velocidade da 

fala de Fátima e William não é lenta, a narração não é tediosa e nem sugere monotonia, cansaço e falta 

de interesse. A fala acelerada pode demonstrar ansiedade ou nervosismo, no telejornalismo transmite 

ânimo e emoção. 

A ênfaseque os apresentadores fazem em algumas palavras funciona como um grifo na 

emissão. Ou seja, o recurso é útil para a compreensão da notícia, mas também caracteriza uma 

interpretação da mesma, uma opinião. Para atores, esse recurso é conhecido como partitura da palavra. 
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Ela acontece quando um texto é decodificado pelo ator que faz nele marcações que indiquem a pausa 

dramática, as palavras de valor, o aumento ou não da velocidade da fala, a divisão silábica de 

determinada palavra do texto, a indicação de elevação ou depressão da altura tonal da voz no início ou 

no final de determinada palavra ou frase, a marcação de sentimentos e emoções, e etc. 

A partitura da expressão verbal do ator também evidencia a inflexão da fala, ou seja, a 

melodia da mesma. O que também ocorre no telejornalismo na leitura com inflexões ascendentes ou 

descendentes. Assim, Fátima ou o William comunicam alguma notícia e ao longo da frase aumentam a 

melodia da fala transmitindo certa emoção em sua narrativa. A emoção pode ser percebida em 

variações muito sutis da fala (KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 62).Na escalada do JN do dia 

17 de novembro, Bonner transmite emoção no momento da manchete: ―A crise engole a segunda 

maior economia do mundo‖. 

Pausas em telejornalismo também fazem parte da mensagem transmitida. Elas são 

fundamentais para a compreensão do texto lido pelos apresentadores e transmitem mensagens por 

meio do silêncio momentâneo do apresentador. Os atores usufruem desse recurso para passar uma 

emoção contida ou deixar no ar alguma mensagem revelada pela expressão corporal. No 

telejornalismo, a maioria das narrações é feita a partir de textos lidos e ou decorados, ou seja, não é 

espontâneo. ―(...) O que ocorre no vídeo é a recriação, imitação, da fala espontânea num processo 

semelhante ao dos atores que, depois de estudarem e decorarem suas falas, dizem-nas como se fossem 

improvisadas‖ (KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 71). 

Sobre as mensagens incutidas na apresentação em telejornalismo, os autores do livro Voz e 

corpo na TV dizem que ―antes de você ‗abrir a boca‘ para falar, já transmitiu uma imagem. É a 

‗mensagem silenciosa‘, emitida pelos movimentos do corpo (gestos e expressões faciais)‖ 

(KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003: 69). A imagem da apresentação do JN fica compreendida como 

a portadora dos significados que essa produção traz. Sobre Bonner e Fátima, ―o que conta é a imagem 

que eles transmitem‖ (KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003). Sobre as notícias é possível 

compreender que ―depois que o texto for esquecido, a palavra enfatizada permanecerá gravada no 

cérebro do telespectador (KYRILLOS; CORTES; FEIJÓ, 2003, p. 87) e os fatos diários que 

preenchem a vida das pessoas e são mostrados em telejornais promovem a vida real em uma novela 

consumida diariamente no horário nobre da televisão brasileira. 

A apresentação telejornalística pode ser a novela da vida real quando vista como produção e 

ao serem entendidos como texto tudo o que pode ser lido na mensagem da apresentação em 

telejornalismo. Tudo que envolve a TV é produzido segundo recursos e códigos específicos. A 

apresentação em telejornalismo, a linguagem presente nos gestos e expressões faciais dos 

apresentadores, na fala lida e interpretada, e nos ângulos de filmagem do primeiro telejornal em rede 

no Brasil, traçam o perfil da novela da vida real. Esse é o mundo da TV! 
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Resumo 

O cotidiano de moradores de favela é tema em diversos filmes brasileiros. Este artigo percebe o 

cinema como um instrumento capaz de representar determinado período e, assim, busca compreender 

a imagem que é construída de jovens em produtos contemporâneos como 5x Favela - agora por nós 

mesmos (2010) e Maré, nossa história de amor (2007). Sendo assim, pretende investigar e explorar as 

representações sociais da juventude de favela em filmes contemporâneos a fim de observar as 

diferentes visões que se tem deste grupo, de suas relações e do seu universo. A análise parte da visão 

de Jovchelovitch (2000) de que tais representações ―re-constróem‖ a realidade e possuem caráter 

produtor de sentido, expressando o trabalho do psiquismo humano sobre o mundo, e recorre a autores 

como Hall (2015) e Bauman (2005) para compreender as identidades dos dias atuais e o sentimento de 

pertencimento aos seus locais e aos círculos culturais. 

 

Palavras-chave:Juventude; Representação Social; Cinema Brasileiro; Favela; Identidade. 

 

 

Introdução 

A vida de jovens que vivem em favelas é comumente retratada no cinema brasileiro 

contemporâneo. Filmes como Cidade dos homens (2007), dirigido por Paulo Morelli; Maré, nossa 

história de amor (2007), dirigido por Lúcia Murat e Karolina Specht; Era uma vez... (2008), de Breno 

Silveira e 5x Favela - agora por nós mesmos (2010), produzido por jovens moradores de favela, 

podem mediar às representações sociais, reafirmar ideias sobre os sujeitos que vivem nessas 

localidades e recriar o cotidiano e a interação entre os favelados. 

Aquilo que é transmitido nos filmes tem a capacidade de transformar os objetos, as pessoas e a 

sua rotina, pois se trata de uma estrutura que reúne produção, consumação, criatividade, ―valores 

simbólicos‖ e ―imaginários‖ dos profissionais que dominam as técnicas cinematográficas, como 

elucidam Gutfreind (2006) e Rossini (2005). É necessário pensar a organização sociocultural da 

produção e a sociedade onde o filme foi feito, já que os registros do cinema fazem parte daquilo que se 

entende sobre a comunidade, revelando a forma como os indivíduos percebem o mundo, através da 

reprodução do seu cotidiano.  

No Brasil, por exemplo, quando se analisa a quantidade de formas de comunicar veículos e 

vozes, percebe-se que as grandes empresas de comunicação ainda dominam a produção de narrativas 

sobre os moradores de favela, e não é concedido espaço para que os atores sociais inseridos neste 

cotidiano expressem suas vivencias.  

Seria interessante assistir a favela por outros olhares, já que contextos de vida dos autores 

trazem consigo, de maneira involuntária ou intencional, seus conceitos, posturas e olhares sobre 

pessoas e objetos, podendo favorecer a repetição de estereótipos, a construção de identidades e de 

imaginários sobre as favelas e os favelados (GONÇALVES; ROCHA, 2011). Ansel e Silva (2012) 

explicam que os artistas oriundos da favela vêm debatendo a forma como o cinema tem representado 
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os moradores da favela. Eles são representados como os causadores da violência nos centros urbanos 

e, de acordo com os autores, como consequência dessa abordagem, a sociedade tem ―naturalizado‖ a 

violência contra essas pessoas, mesmo quando elas são vítimas.  

Tem sido comum encontrar nesses produtos cinematográficos a apresentação da favela como 

um território repleto de violências e conflitos. De acordo com Bentes (2007), os filmes produzidos por 

pessoas que não vivem a realidade da favela optam por mostrar a atração dos meninos pelas armas – 

como se a única maneira de obter respeito fosse através do medo – e os pobres aparecem se 

―exterminando‖ e/ou sendo coniventes para o crime. A autora diz que a produção realizada por não 

moradores podem pautar a miséria, a violência e a exclusão, enquanto outros, produzidos por outros 

profissionais de favela, poderiam destacar outros temas.  

Este estudo não pretende apontar o cinema como causador e criador dos problemas que ele 

retrata, mas analisá-lo como uma ferramenta que pode registrar e divulgar as representações 

estabelecidas na sociedade, dando menos ou mais prioridade a determinadas visões.  Assim como 

Sousa (2011), acredita-se que independente do ―monopólio‖ da palavra e da informação, os 

profissionais de cinema não são capazes de controlar aquilo que é entendido pelos telespectadores 

porque, por mais instrumentalizada que seja a mensagem dos meios de comunicação, o receptor ainda 

é capaz de questioná-la de acordo com seus conhecimentos e vivências.  

Desta forma, este artigo tem o objetivo de analisar e estabelecer uma comparação entre o filme 

5x Favela - agora por nós mesmos (2010), produzido por jovens moradores de favela, e o Maré, nossa 

história de amor (2007), dirigido por Lúcia Murat e Karolina Specht com o intuito de expor a imagem 

do jovem que tem sido construída, produzida e transmitida a um grande público, com alcance nacional 

e internacional, com a legitimidade que os meios clássicos de comunicação possuem. O 5x favela foi 

selecionado por ter sido produzido por moradores de favela e o Maré, nossa história de amor por ser 

uma coprodução entre uma empresa brasileira chamada Taiga Filmes e uma francesa, Gloria Films. 

Optamos pela análise de conteúdo, de acordo com as diretrizes de Bardin (2009), a fim de 

evidenciar elementos no corpus que contribuam para o entendimento de contradições e proximidades 

nos diferentes discursos. Para promover o entendimento sobre as construções simbólicas presentes nos 

dois filmes, identificadas através da AC, recorremos à teoria de representações sociais e parte da visão 

de Jovchelovitch (2000) de que tais representações ―re-constróem‖ a realidade e possuem caráter de 

produção de sentido, expressando, assim, o trabalho do ―psiquismo humano‖ sobre o mundo. 

Para compreender as formas de ser jovem e como o ambiente em que se vive pode influenciar 

essa fase da vida, recorremos aos trabalhos de Campos (2010), Dayrell (2003), Pais (1990) e Rocha e 

Pereira (2009). Ainda, com a intenção de evidenciar as maneiras como as identidades são formadas e 

transformadas nos dias atuais e compreender o sentimento de pertencimento a determinadas 

localidades e modos de ser, utilizamos os estudos de Hall (2015) e Bauman (2005). 
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Metodologia 

Este estudo opta pela análise de conteúdo, de acordo com as diretrizes de Bardin (2004), pois 

ela consiste em um conjunto de técnicas de análise dos meios de comunicação, e utiliza métodos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens para possibilitar uma leitura 

aprofundada do que é exibido pelos veículos, além de fornecer caminhos para a compreensão do que 

está além das primeiras impressões que se tem das narrativas.  

A análise de conteúdo (AC) é uma análise hibrida que serve de ponte entre o formalismo 

estatístico e a análise qualitativa, como diz Bauer (2002). Assim, as técnicas de AC possibilitam a 

investigação de vídeos para produzir inferências capazes de explicar o contexto social de produção dos 

materiais estudados e ajudar a compreender contextos temporários, atuais ou antigos. As técnicas de 

AC diminuem a complexidade de um conjunto de textos, ao mesmo tempo em que a classificação 

sistemática e a contagem de unidades de obras escritas produzem uma quantidade considerável de 

materiais, aqueles que surgem a partir da descrição de suas características, como aponta o autor.  

O autor aponta que a partir da identificação de elementos-chave neste conteúdo, torna-se 

possível estabelecer inferências relativas às mensagens. No caso deste trabalho, foram definidas 

categorias temáticas e as narrativas foram classificadas de acordo com cada tema. As inferências 

foram baseadas em indicadores quantitativos, que apontaram a recorrência de determinadas 

abordagens e temas, gerando os conhecimentos sobre as narrativas. Desta forma, foram criadas as 

seguintes categorias: os jovens de favela, os grupos sociais dos jovens e o ambiente dos jovens. 

Procura-se analisar como a identidade dos jovens tem sido apresentada nos filmes 

contemporâneos que têm a favela como plano de fundo. A intenção desta categoria é expor a 

representação dos jovens que vivem nos espaços populares, revelando a maneira como essa 

apresentação é criada e transmitida pelo cinema a um grande público. 

Outra categoria que este artigo tem a intenção de explorar é os locais de sociabilidade e, mais 

que isto, as formas como são mostradas as interações entre a juventude de favela.  Aquilo que o jovem 

é pode ter ligação com os grupos que ele pertence ou deseja pertencer, seja por intermédio do seu 

comportamento como um todo, envolvendo até hábitos de consumo e vestuário. A finalidade é 

descortinar as normas que asseguram essas relações, alémdos objetivos, interesses e valores. 

Também se faz necessário refletir sobre as formas como a pobreza é exposta nesses produtos 

audiovisuais. O propósito é examinar como são as favelas narradas nos produtos cinematográficos, 

assim como os temores e as carências que os jovens desses locais vivenciam.  

 

A representação de jovens de favela 

A juventude geralmente é vista como um ciclo marcado por novas descobertas, experiências e 

responsabilidades. Os grupos sociais podem zelar e retratar essa fase de diferentes modos, indicando a 

possibilidade de existirem várias maneiras de compreendê-la e vivenciá-la. ―A adolescência é mais do 
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que uma simples etapa de nossas vidas, depositária de hormônios em fúria: ela é um fenômeno social 

e, como tal, precisa ser observada mais de perto‖, afirmam Rocha e Pereira (2009).  

Existem ainda várias formas de ser jovem, pois a juventude é uma fase influenciada por 

classes socioeconômicas, pelo ambiente no qual o indivíduo se desenvolve e pelas trocas que ele faz 

com os grupos que estão inseridos, como explicam Campos (2010) e Pais (1990). Esses adolescentes 

estabelecem suas relações com pessoas que pensam como eles e passam por problemas semelhantes.  

A realidade dos jovens de classe média pode ser diferente daqueles de camadas populares, 

enquanto o modo de viver da juventude nos centros urbanos pode ser distinto daquela que habita em 

áreas rurais. Apesar das diferenças, ser jovem é a mediação que se dá entre as coisas novas e as coisas 

velhas, antigas ideologias e projetos de vanguarda, sólidas certezas e modernas experiências, a vida 

que na esfera da casa e da família e a vida que se passa além dela. Tanto a ideia de juventude quanto a 

experiência de ser jovem se traduzem, de certa forma, por um processo constante de mediação de 

valores, hábitos, gostos, atitudes, estéticas e práticas sociais, como explicam Rocha e Pereira (2009).  

A identidade dos jovens de favela também é estruturada pelos seus territórios e por amigos, 

familiares, líderes religiosos, lideranças locais e outros exemplos. Essa identidade não é fixa, pelo 

contrário: pode ser alterada de acordo com o envolvimento com outros grupos e ambientes. Hall 

(2015) esclarece que os sujeitos não nascem de um determinado jeito, como se existisse um ―núcleo 

interior‖ natural, imutável e separado do mundo exterior. Eles não permanecem os mesmos no 

decorrer de toda a existência, pois são moldados pelos relacionamentos com pessoas que são 

importantes para eles, àquelas que transmitiam os valores, os sentidos e os padrões culturais. 

Corroborando com Certeau (1994), ―cada individualidade é o lugar onde atua uma pluralidade 

incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas determinações relacionais‖. 

O acesso à internet está concedendo a oportunidade de ter algum contato com um mundo de 

novas culturas e jeitos de ser e, por isso, as pessoas têm se identificado com novos estilos e 

comunidades espalhadas pelo mundo.  Bauman (2005) explica que as pessoas não têm mais uma 

identidade fixa e permanente. A identidade passa a ser negociável e renegociável, a identidade começa 

a ser formada e transformada continuamente pelas comunidades, círculos culturais e nações.  

Quando falamos de jovens moradores de favela que, agora, com a tecnologia podem receber 

uma variedade de informação vinda de dentro e de fora do Brasil, misturadas com as vivências do 

próprio seio familiar e de amizades, observamos a remoção de significados estáticos, pois a produção 

de significados por estes jovens é alterada, em um fluxo que marca as vivências de cada um. 

Canevacci (2005), ao escrever Culturas extremas – mutações juvenis nos corpos das metrópoles, 

objetiva justamente analisar estas culturas intermináveis, líquidas, que passam por constantes 

atualizações. Ele afirma que estas culturas são intermináveis enquanto recusam sentar-se entre as 

paredes da síntese e da identidade, que enquadram e tranquilizam.  

Sendo assim, além da juventude ser um momento da vida marcado pela realidade social; ela 

também sofre influência das representações estabelecidas sobre esses jovens. Os adolescentes têm a 
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própria identificação, eles se veem de uma determinada maneira, mas isso não significa que as outras 

pessoas os enxergarão da mesma forma. A forma como os jovens são representados pelas pessoas 

pode influenciar em suas vidas, da mesma forma que a realidade em que estão inseridos.  

A juventude geralmente é representada como aquela que será capaz de dar sentido às suas 

ações do presente no futuro, durante a vida adulta. Os jovens podem ser apresentados como um 

problema e são ligados aos índices de violência, consumo e tráfico de drogas, expansão de doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. Essa fase da vida também é representada como um 

tempo de liberdade, um momento que permite comportamentos rebeldes e exóticos. De acordo com 

Dayrell (2003), essas representações podem fixar um único modo de ser jovem e, assim, podem fazer 

com que as pessoas exijam as características que faltam para corresponder a uma determinada 

representação e projetem em novas gerações as memórias, idealizações e preceitos de outra época. 

Esses modelos socialmente construídos podem dificultar a compreensão da jovialidade e suas 

experiências nos dias atuais, mas, por outro lado, a forma que as pessoas falam sobre os jovens tem a 

ver com a representação social, pois, de acordo com Jovchelovitch (2000), as representações são 

formas de saber social, ou seja, um conjunto de ideias que os indivíduos têm de objetos, lugares e 

pessoas. É por intermédio de representações sociais que os indivíduos conseguem interpretam o 

mundo a sua volta e, a partir de uma realidade simbólica, junto às referencias que eles têm sobre o 

assunto, essa passa a ser a visão que mantêm do universo. 

Ainda segundo a autora, as construções e transformações da representação social são coletivas 

e estão ligadas aos atos de comunicação como, por exemplo: diálogos, linguagens, produções de 

informação e entretenimento. Assim, as representações são formadas e circulam nos encontros 

públicos que ocorrem em ruas, bares, instituições e nos meios de comunicação. Por ter um grande 

alcance, os meios de comunicação são os principais mediadores das representações sociais.  

Esses meios de comunicação têm interesses econômicos com as suas produções e têm a 

chance de transmitir suas visões, conceitos e estereótipos sobre a favela e seus habitantes a um grande 

público, mas, por outro lado, também servem para descrever a realidade desses grupos, marcar um 

momento histórico e, assim, facilitar as discussões racionais entre os cidadãos. Os telespectadores não 

são incapazes de julgar as mensagens transmitidas, pelo contrário eles as interpretam de acordo com as 

suas vivências e conhecimentos.  

As representações que circulam nos veículos de comunicação estão ligadas as diversas formas 

de ver e interpretar o universo, ao mesmo tempo em que são criadas por pessoas de diferentes 

realidades sociais e opiniões. Elas são criadas pelos indivíduos (de acordo com seu processo de 

socialização e acumulo cultural) para dar sentido à realidade (JOVCHELOVITCH, 2000). Ou seja, os 

produtos carregam as percepções e saberes sobre os lugares e as pessoas que cercam seus produtores – 

mesmo que, às vezes, elas não correspondam à realidade vivida pelos representados. 

Os meios de comunicação deveriam ser uma arena que possibilita o confronto de narrativas 

pensadas por profissionais que vivem na favela e no asfalto. Afinal, segundo Jovchelovitch (2000), as 
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representações necessitam do encontro de perspectivas diferentes, e das discussões que essas 

diferenças produzem, pois só assim os múltiplos modos de vida podem coexistir e fazer emergir 

saberes com certa flexibilidade, capazes de absorver outras formas de racionalidade. 

 

Análises e inferências 

Os dados a seguir apontam as representações de jovens em dois filmes contemporâneos: 5x 

Favela - agora por nós mesmos, produzido por profissionais que vivem a realidade das favelas, e 

Maré, nossa história de amor, dirigido por Lúcia Murat e Karolina Specht. Foram contabilizadas 

inferências sobre as representações de jovens favelados, as interações estabelecidas entre eles e a 

apresentação das favelas como seus locais. O número em parênteses corresponde à recorrência do 

tema no material analisado.  

A tabela 1 apresenta as identidades mais comuns dos jovens que aparecem nos produtos 

fílmicos, ela ajudará a compreender como essas representações podem ser percebidas pelo público. 

Aqui a identidade passa a ser entendida como o sentimento de pertencimento a um determinado grupo 

social e a rejeição ou não aceitação de outro, incluindo a concordância com algumas regras e a 

discordância com tantas outras. 

 

 

Maré – nossa história de 

amor (2007) 

5x favela – agora por nós 

mesmos (2010) 

(15) dançarinos 

(1) trabalhador  

(1) cantor de funk 

(13) traficantes 

 

(5) estudantes 

(2) trabalhadores 

(1) advogado  

(1) artista 

(3) traficantes 

 

 
 

Maré, nossa história de amor exibe os quinze dançarinos que dão sentido às suas vivências, 

conflitos e carências por meio da música e da dança. Apesar dos perigos da comunidade, dos 

preconceitos e das limitações, eles demonstram a felicidade e o orgulho em pertencer à favela. Por 

outro lado, além dos dançarinos, aparecem pelo menos treze traficantes, eles não revelam sonhos e 

vivem em função do narcotráfico. O jovem trabalhador, o cantor de funk e os quinze bailarinos que 

não querem recorrer ao tráfico de drogas, eles sonham em trabalhar para alcançar a realização pessoal 

e profissional em conformidade com as leis.  

5x favela – agora por nós mesmos destaca pelo menos cinco cenas com jovens estudantes, dois 

deles são trabalhadores. O filme narra à história de uma violinista e um estudante de Direito. A artista 

TABELA 1 – A identidade dos jovens de favela 

Fonte: Dados retirados dos filmes Maré – nossa história de amor (2007) 

e 5x Favela – agora por nós mesmos (2010).  

Nota: Dados trabalhados pelos autores.  
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cuida da filha, estuda e mantém a própria casa sem a ajuda do marido, um dos traficantes da favela, 

enquanto, por outro lado, o aluno de Direito recorre ao tráfico de drogas para conseguir concluir a 

graduação – pois, o salário que tinha como balconista não era suficiente. No fim do curso, o estudante 

deixa de ser traficante, ele não se identificava com essa atividade. Esse produto apresenta três 

traficantes, sendo que dois fizeram essa escolha pelos lucros adquiridos com a venda de drogas e outro 

utilizou o tráfico como um recurso para realizar o sonho de ser advogado.   

Nos dois filmes, os jovens estudantes têm sonhos, vivem paixões e experimentam as 

experiências juvenis que lhe são permitidas em suas realidades periféricas, enquanto, por outro lado, 

os ladrões, traficantes e viciados estão lidando com o crime. Em Maré, nossa história de amor, um dos 

traficantes incentiva a irmã a dançar, mas não deseja que o irmão faça parte da companhia de dança, 

obrigando-o a sair para comprar uma bola de futebol. Existe, neste caso, uma questão de gênero, na 

qual a menina pode dançar, mas o menino tem que jogar futebol. Em uma das cenas, chegam a utilizar 

uma bola, criando acrobacias em forma de dança, mostrando que o objeto pode ser ressignificado 

também.  

A tabela 2 mostra as interações entre os jovens de favela, pois a identidade do jovem tem 

conexão com os grupos que ele pertence ou deseja pertencer. Buscamos destacar os locais onde essas 

relações são estabelecidas, os grupos e as normas que asseguram essas interações, assim como os 

interesses, valores e objetivos. 

 

 

Maré – nossa história de amor 

(2007) 

5x favela – agora por nós 

mesmos (2010) 

(6) relações ligadas ao 

funcionamento do tráfico

  

(3) relações estabelecidas na 

escola de dança 

(2) relações construídas nos 

bailes funk 

(2) relações construídas nas 

praias 

 

(5) relações com os vizinhos 

como se fosse uma grande 

família 

(2) relações estabelecidas nas 

escolas 

(1) relações ligadas ao 

funcionamento do tráfico 

(2) relações estabelecidas nas 

ruas  

 

 

 

 
A escola e a música, através do baile funk e da escola de dança, a praia, as relações dos 

vizinhos das ruas surgem como outros espaços de sociabilidade. Vale destacar que, no caso de Maré – 

TABELA 2 – Os grupos sociais dos jovens  

Fonte: Dados retirados dos filmes Maré – nossa história de amor (2007) 

e 5x Favela – agora por nós mesmos (2010).  

Nota: Dados trabalhados pelos autores.  
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nossa história de amor, os jovens ainda apresentam vestuário característico que fazem a inferência de 

que eles pertencem a um mesmo grupo. No caso dos traficantes, de um lado, usam 

preponderantemente azul, e do outro lado, vermelho. No caso dos jovens da escola de dança, o 

vestuário é parecido aos dançarinos de hip hop americanos, com calças folgadas, blusas grandes e 

tênis.  

Neste mesmo produto, pelo menos seis cenas que expõem o funcionamento do grupo de 

tráfico. Nesse produto, a violência é causada pelas duas facções que lutam entre si para comandar a 

favela. Este filme apresenta ações violentas causadas por policiais e traficantes, obrigando os 

moradores da Maré a lidarem com os ataques, tiroteios e invasões de residências.  

Por outro lado, os amigos feitos na escola de dança se ajudam a superar as dificuldades 

financeiras com amor e companheirismo. Os dançarinos têm algumas desavenças, mas, no geral, são 

amigos e vão a todos os lugares, isso é manifestado em três ações. Em dois momentos eles aparecem 

se divertindo, amando e revendo os amigos no baile funk ou na praia. Eles presenciam o preconceito e 

se auxiliam na superação dos traumas, em uma ocasião, por exemplo, os amigos foram à praia e, por 

causa da cor da pele e das roupas, os outros banhistas foram embora com medo de furtos.  

 O 5x favela – agora por nós mesmos não foca muito nos temas da juventude, mas exibe as 

relações como se a favela fosse uma grande família em cinco cenas, eles se auxiliam principalmente a 

superar as vulnerabilidades do território. A juventude convive entre si dentro das favelas, com pessoas 

de outras comunidades e bairros, essas situações são mostradas em duas aparições. As relações são 

boas, mas os amigos tinham medo de ir à favela ou às comunidades vizinhas.  

Destaque para duas relações amorosas presentes nos filmes. Em Maré – nossa história de 

amor, como o nome do filme mostra, há temática voltada para o romance entre dois jovens, cada um 

pertencente a um lado da comunidade, no qual ambos são parentes de traficantes rivais, sendo que eles 

não são envolvidos com o mundo do crime. Só querem dançar e viverem o seu romance. A alusão ao 

romance Romeu e Julieta é constante nos diálogos dos personagens, que vivem um amor proibido.  

Já em 5x Favela – agora por nós mesmos, em um dos curtas, existe a relação de amor entre 

dois jovens. A menina não é envolvida com o crime, é, inclusive, artista de uma orquestra e, o rapaz, é 

chefe do tráfico do morro. Os dois se conhecem desde a infância e tiveram um filho juntos. Aliado a 

esta história de romance, ainda tem o policial, que era amigo deles na infância e agora trabalha no 

batalhão que responde pela área onde está a favela onde ele viveu a infância. Neste curta, ficam 

evidenciadas as escolhas que cada um fizeram para suas vidas adultas. 

A tabela 3 mostra como o ambiente dos jovens foi apresentado nos filmes com a intenção de 

examinar o plano de fundo dos discursos sobre os locais de pobreza. 

 

 
Maré – nossa história de amor 

(2007) 

5x favela – agora por nós 

mesmos (2010) 

TABELA 3 – O ambiente dos jovens  
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Os jovens de Maré, nossa história de amor podem morrer tanto pelas agressões de policiais 

quanto de traficantes, essas mortes foram contadas em nove momentos. A favela também aparece 

dividida, cada parte é vigiada e comandada por um grupo de traficantes e, por isso, encontramos 

traficantes entre as vielas, cuidando da família do chefe do tráfico ou vendendo drogas. Os jovens 

sentem medo dos policiais e traficantes, obrigando-os a modificar seus planos diariamente, eles 

deixam de visitar os amigos que moram no outro lado da favela ou param de frequentar as aulas de 

dança. 

O 5x Favela – agora por nós mesmos mostra uma favela perigosa para os jovens que se 

envolvem com o tráfico e para suas famílias. Além disso, as brigas entre traficantes e policiais, ou 

mesmo a união entre policiais e traficantes, podem ser prejudiciais a todos que vivem nesses locais. 

Por isso, os adolescentes sentem medo tanto dos policiais quanto dos bandidos. Nesse produto, são 

evidenciadas as vielas, ocupadas por vendedores de drogas, vistas em quatro cenas.  

Como esse produto é um longa-metragem dividido em cinco curtas, os problemas referentes à 

falta de água, luz e asfalto são abordados no último curta-metragem, o Apague a luz. Segundo os 

personagens que vivem na parte mais alta do morro, eles passam por essas dificuldades porque as 

empresas que concedem os serviços não ligam para os mais pobres. Desta forma, eles não deixam um 

dos trabalhadores da empresa de companhia elétrica sair da favela até o momento de consertar a rede 

elétrica. Aos poucos, eles entendem que têm aspectos em comum ao trabalhador, que está ali apenas 

cumprindo ordens, ou seja, é trabalhador e também inerte a algumas situações sociais.  

 

Considerações finais 

Os filmes selecionados para compor o corpus desse estudo representam a visão de seus 

diretores sobre a favela e a juventude que vive nesses espaços. Produtos como Maré, nossa história de 

amor são narrativas produzidas por pessoas que não vivem nas favelas, enquanto o 5x Favela – agora 

por nós mesmos é uma narrativa pensada e produzida por jovens oriundos das favelas cariocas.  

(9) lugar onde podem morrer

  

(5) traficantes espalhados pelas 

vielas 

(2) medo de agressões policiais  

(4) medo de traficantes 

(3) local asfalto 

(5) lugar onde podem morrer

  

(4) traficantes espalhados pelas 

vielas 

(2) medo de agressões policiais  

(1) medo de traficantes 

(2) local sem água, luz e asfalto 

Fonte: Dados retirados dos filmes Maré – nossa história de amor 

(2007) e 5x Favela – agora por nós mesmos (2010).  

Nota: Dados trabalhados pelos autores.  



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 468 

Muitos autores dizem que as criações artísticas são capazes de transmitir as percepções e as 

opiniões de seus criadores, então é possível dizer que os filmes produzidos por diretores do asfalto 

abordarão os temas que não terão tanto destaque nas produções pensadas por diretores de favela. Isso 

não significa que um discurso seja mais verdadeiro e relevante que o outro, pelo contrário: são 

conhecimentos diferentes sobre a favela e seus habitantes.  

A análise dos filmes revela que Maré, nossa história de amor e 5x Favela – agora por nós 

mesmos evidenciaram os jovens artistas, estudantes e trabalhadores e apesar de também terem 

mostrado a violência desses locais, não mostrou jovens dependentes químicos ou ladrões.  

O filme 5x Favela – agora por nós mesmos apresenta a favela como uma grande família, um 

lugar onde as pessoas se ajudam a superar as dificuldades do local e esta abordagem não aparece em 

Maré, nossa história de amor.  

Depois de observar como a infraestrutura e a realidade das favelas são apresentadas nos 

produtos, notamos a precariedade em serviços de energia elétrica, água e saneamento básico. Também 

vimos que é um lugar perigoso para os jovens, pois eles podem ser assassinados por traficantes ou por 

policiais. Eles sentem medo dos traficantes espalhados pelas vielas e dos policiais que entram na 

favela para mata-los.  

As representações sociais da favela e seus moradores, nos dois filmes, têm mais semelhanças 

do que diferenças. As duas produções cinematográficas revelam não só uma favela violenta, mas 

também uma favela plural onde seus moradores dão sentido às suas ruas, vielas e criam uma rede de 

afetos baseada em relações horizontais e colaborativas. 

Concluímos que apesar de deste estudo analisar apenas dois filmes contemporâneos, já é 

possível ter uma ideia das representações que têm sido criadas sobre a juventude e a favela. Novos 

diretores têm surgido no cinema e outros tantos surgirão para acrescentar novas visões sobre os jovens 

e seus universos, por isso, para compreender as representações contemporâneas em sua totalidade, 

outros estudos serão necessários.  
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Das ruas vão às bancas: memórias e representações do jornalismo sobre  

as ocupações estudantis de 2016 nas universidades cearenses
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Resumo 

O Brasil que viveu golpe na democracia em 2016 viu, no mesmo ano, levante marcado por ocupações 

estudantis. Interpretar os atos de insurgência e o radical de ação direta promovido nas Universidades 

perpassa pela compreensão das narrativas sociais que compõem a memória social. Os jornais, como 

documentos públicos que circulam nas ruas e permitem ao leitor acessar uma compreensão possível do 

mundo, constroem histórias sobre os eventos que rompem a lógica cotidiana. Por isso, nos debruçamos 

neste trabalho a compilar e analisar a representação produzida pelas produções jornalísticas sobre as 

ocupações universitárias de 2016 no Ceará. 

 
Palavras-chave: Ocupações; movimento estudantil; jornalismo; representação; memória social. 

 

Introdução 

Ainda amanhecia e os atos de resistência desvelavam a noite e ressignificava o imaginário das 

pessoas sobre aqueles tempos. Nas ruas e nos campos, seriadas ocupações de espaços públicos e 

privados estabeleciam trincheiras em defesa da democracia para estabelecer que ―o ano de 2016 será 

lembrado em nossa história por um golpe de Estado‖ (BOULOS; GUIMARÃES, 2016: 139).  

‗Resistência‘, nos marcos propostos por François Bedárida (1986: 80), é ação ligada à 

clandestinidade de caráter voluntária, sob motivação da liberdade nacional e em defesa da dignidade 

humana frente a regimes totalitários ou ausência de democracia. Conceito cunhado na França de 1940 

ainda dialoga com a fotografia brasileira frente à intransigência popular que ecoava negativas e 

posições adotadas pelo Governo Federal – sobretudo de estudantes secundaristas e universitários que, 

de norte a sul do país, foram atores coletivos de notória relevância para constatar os tensionamentos 

sociais que acaloravam as ruas reivindicando direitos.  

 

1. O calor das ruas: conjuntura política de 2016 

Não acordamos com instituições ocupadas - frutos de uma meiose. É preciso registrar desde o 

início que análises de conjuntura não devem ser realizadas considerando os momentos e períodos 

como uma erupção em si mesmos, descolados do ciclo histórico. Tomamos, aqui, o ano de 2015 como 

marco referencial
4
 para este trabalho por considerarmos este um momento crucial e de pico alto no 

acirramento das posições e atos políticos dos agentes sociais e governamentais.  

Em 2015, foram aplicadas – de forma mais veemente que nos anos anteriores – uma série de 

reduções aos financiamentos na educação pública com ênfase na graduação e pós-graduação. 

Anunciada em maio, a política de ajustes fiscais aplicava cortes de R$ 98 bilhões em áreas sociais e 

refletia a linha de frente do governo que, no mesmo período, investia R$ 188 bilhões no agronegócio 

sob forte denúncia estudantil. Em paralelo à medida
5
, professores, estudantes e servidores inauguraram 

em maio ação grevista nacional articulada entre os três setores que seguiu por cinco meses, expondo o 
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cenário da educação em mais de 50 universidades públicas.  

Neste período, em julho, tivemos subtração de 75% no repasse ao Programa de Apoio à Pós-

Graduação - PROAP. A medida causou danos irreparáveis e, ainda naquele mês, universidades
6
 

suspenderam atividades da pós-graduação por admitirem não dispor condições financeiras para manter 

os programas em funcionamento com apenas um quarto dos recursos previstos.  

Em outubro de 2015, a Câmara Federal aprovou – por ampla maioria – a Proposta de Emenda 

Constitucional - PEC nº395/14, que estabelece a cobrança de mensalidades em pós-graduações lato-

sensu e mestrados profissionais. Neste mês, Brasília acolheu estudantes de todo o país em caravana 

capitaneada pela União Nacional dos Estudantes - UNE contra a política de arrocho fiscal e, após, a 

dispersão, viu-se resistência estudantil com ocupações de Reitoria em Universidades Federais do Rio 

de Janeiro (UFRJ), do Ceará (UFC), de Minas Gerais (UFOP e UFJF), do Paraná (UFPR), do 

Amazonas (UFAM), do Espírito Santo (UFES), de Alagoas (UFAL), de Santa Catarina (UFSC) e do 

Rio Grande do Sul (UFPEL, UFRGS e UFSM). 

Ainda que sob a alcunha de ‗Pátria Educadora‘, slogan da gestão de Dilma Rousseff (PT) no 

Governo Federal, a precarização sistemática e escanteio da educação como aporte basilar para 

soberania do país anunciava muito sobre a escalada de prioridades políticas. Apesar de eleito 

principalmente pelos setores de esquerda e centro, o governo de Dilma – assim como as gestões de 

Lula – traz consigo a política de coalizão de classes desde a composição de chapa com Michel Temer 

(PMDB)
7
 até a concessão de elementos estruturantes do projeto político petista e da campanha 

eleitoral em nome da governabilidade. Não tardou para que a situação fosse agravada através de um 

golpe, pois  

 

...mesmo o ajuste fiscal de Dilma, suas sinalizações quanto às reformas da 

previdência e fiscal, seu recuo no projeto do Pré-Sal e a Lei Antiterrorismo, entre 

outras medidas retrógradas encampadas por seu governo, tornaram-se insuficientes. 

Querem mais, muito mais. Querem aplicar um programa que o governo Dilma não 

teria condições de fazer, um programa que jamais passaria pelo crivo das urnas e, 

por isso, só poderia tornar-se viável por um atalho golpista. (BOULOS; 

GUIMARÃES, 2016: 139). 

 

A ruptura democrática deu-se através da política de gabinetes e instaurou-se no Parlamento. 

Trata-se do que Ivana Bentes (2016) considera um golpe ―jurídico-midiático‖ por referendar estes dois 

elementos como expresão metodológica do processo. Tivemos sujeitos ―profundamente envolvidos em 

casos de corrupção [que] instituíram um processo de deposição contra a presidenta pretextando 

irregularidades contábeis, 'pedaladas fiscais
8
‘‖, explica Löwy (2016: 64), ao referenciar o papel da 

Bancada do Boi, da Bala e da Bíblia (BBB) – de caráter conservadora e privatista – no 

estabelecimento do Golpe.  

A ideia expressa por Rovai (2016) de que ―o golpe não é, o golpe vai sendo‖ aponta o caráter 

de aprofundamento cíclico que o novo sistema radica ao transicionar processos democráticos aos 

métodos da nova ordem. Temer não demorou, por exemplo, para angariar a Proposta de Emenda 
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Constitucional nº 55/16 que prevê 

 

...estabelecimento de um teto para o crescimento das despesas dado pela taxa de 

inflação do ano anterior, o que significa que haverá um congelamento delas em 

termos reais  e que o gasto efetivo, por exemplo, na rubrica de educação pode ficar 

abaixo do que é hoje constitucionalmente exigido, caso essa trava seja alcançada 

antes que se atinja esse percentual (PAULANI, 2016) 

 

ou para retomar as discussões do ‗Programa Escola sem Partido‘ através do Projeto de Lei nº 867 de 

2015 que inclui o mecanismo entre as diretrizes e bases da educação nacional. Reunindo discursos que 

vetam a participação política e olhares críticos sobre os objetos de estudo, a iniciativa que permeia 

censura – para além dos projetos de lei em municípios, estados e na União – também se dá a partir de 

marcos regulatórios nas instituições de ensino, como vimos na UFC a partir da portaria 3131 em 

outubro de 2016.  

É importante referenciar que o aumento da propagação dos discursos de ódio encarnados nas 

performances de violência passaram a ser comuns no período em análise, vide exemplos de ataques 

protofascistas ao Centro Acadêmico Frei Tito de Alencar, na UFC; nas agressões com choques 

elétricos e ataques LGBTfóbicos na UnB ou na colagem de lambes com dizeres machistas e racistas, 

contendo agressões a professoras
9
. Sem esquecer, por fim, do assassinato do estudante Diego Vieira 

Machado
10

 no início de julho, no Rio de Janeiro. 

 

2. Ocupa e resiste! 

A compreensão onde ―todos os outros canais de expressão estão fechados para nós pelo poder 

do dinheiro, não temos outra opção a não ser ocupar [...] nossas cidades até que nossas opiniões sejam 

ouvidas e nossas necessidades atendidas‖ (HARVEY, 2012: 61)  é marca expressa nas experiências de 

insurgência popular características desta década, como na Revolta dos Pinguins no Chile
11

, em 2006; 

na tomada das vias públicas em Ocuppy Wall Street
12

, em 2011 na cidade de Nova York; nas Jornadas 

de Junho
13

 de 2013 nas cidades-sede da Copa do Mundo; assim como na onda de ocupações 

secundaristas
14

 e universitárias de 2015, no Brasil, temos ensinamentos catalisadores para que os 

movimentos populares, em unidade, ousassem lançar a máxima: Ocupa Tudo! como ―um ato histérico, 

provocando o mestre, minando sua autoridade‖ (ŽIŽEK, 2012: 23) 

Já não se discute que as ruas têm sido o palco central da luta popular contra o golpe na 

democracia brasileira – considerando os registros de incidência popular que referendam a capilaridade 

social e as tônicas do levante popular; na mesma medida, o processo cíclico de ocupações como tática 

central para visibilidade nacional e internacional das pautas elencadas refletia-se como eco de 

resistência e negação ao governo de Temer. Constatamos que 

 

Em movimento nacional e frenético, nasce uma onda de ocupações territoriais de 

escolas, ministérios, departamentos públicos, latifúndios, terrenos urbanos e, claro, 

Universidades que toou expressividade na negação da agenda neoliberal que nos 

endereçavam de Brasília; tal qual propunham uma nova forma de lidar com tais 
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espaços e reconstruir a cidadania que fora abalada com o golpe. (MACÊDO JR, 

2017b: 25-26). 

 

Por todos os cantos, universitários compuseram este capítulo da narrativa sob forte influencia 

da retomada da Primavera Secundarista por adolescentes paranaenses
15

, levantando bandeiras por 

‗Fora Temer‘ e ‗em defesa da democracia‘, questionando o caráter da  PEC 55/16 e criticando o 

conteúdo da PLS Escola sem Partido. A primeira experiência de ocupação universitária com estas 

marcas surge na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e, rapidamente, alcançou campus de todo o 

país. Segundo mapeamento da União Nacional de Estudantes (2016a), em 24 de outubro, 130 unidades 

acadêmicas estavam ocupadas. Em 14 de novembro, somavam-se 221 Universidades a rede de 

mobilizações (UNE, 2016b). 

A fim de compreender estes episódios com maior afinco ao ponto de vista dos estudantes, 

integramos as ocupações no Ceará em processo metodológico de etnografia militante
16

 que resultou na 

composição do livro-reportagem ‗Divino Maravilhoso das Ocupações Universitárias pós-golpe de 

2016 no Ceará‘ – registro em densidade das vivências e discursos da insurgência estudantil em terreno 

cearense. A construção-pesquisa nos ensina que ―a ocupação de prédios e a interrupção de aulas são 

atos legítimos de protesto político‖ (MARCUSE, 1999: 23) como marcos de intervenção na conjuntura 

– condiderando como mecanismo para inserir caracteres ―na disputa simbólica, no campo das 

linguagens e do imaginário‖ (BENTES, 2016: 109). 

Ao investigar o conteúdo das notas de deflagração das ocupações universitárias no Ceará
17

, 

peercebemos que existiam sínteses comuns entre as experiências: As bandeiras políticas e a afirmativa 

como parte do movimento nacional são elementos presentes no conteúdo, bem como a ratificação de 

plataformas democráticas para tomada de decisão a partir de assembleias estudantis e o norteamento 

de uma nova cultura política como base do processo de desobediência civil. Não nos espanta a 

presença desses elementos pois 

...ocupar sempre está na ordem das ações para aquelas que historicamente tiveram a 

presença negada na Universidade : estudantes mulheres , mães, LGBTs, Negras e 

Negros, das periferias e dos sertões transmitindo – a partir de seus discursos e 

práticas coletivas – um grito de autoafirmaçaõ . Ao ocuparem as salas de aula , os 

espaços públicos e exercerem cidadania , estes perfis demarcam sua existência no 

mundo e reafirmam: democratizar o acesso aos direitos, ainda que estabelecendo o 

contraditório. (MACÊDO JR, 2017b: 09).  

 

 

2.1. Territorialização de ocupações no Ceará  

No Ceará, a trajetória nasce sertaneja. Estudantes paralisaram as atividades acadêmicas no 

Campus Cajazeiras do Instituto Federal do Ceará - IFCE na cidade de Iguatu, em 21 de outubro; 

seguiu o Crato, onde universitários ocuparam a Reitoria da Universidade Regional do Cariri - URCA 

em 25 de outubro
18

. Emergiu à Fortaleza, fincando raízes no Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará - UFC em primeiro de novembro e, junto à deflagração de greve 
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estudantil geral em assembleia histórica
19

 no dia 03 de novembro, deu-se pontapé na ampliação de 

ocupações  que alcançou 34 cursos de graduação em todos os campus na capital sob os dizeres: 

O movimento estudantil possui a tarefa histórica de lutar por uma educação pública, 

gratuita e de qualidade. Nesta tarefa muitas e muitos tombaram durante a ditadura 

militar. A história sempre soube compreender a importância do movimento 

estudantil. É por uma tarefa histórica que ocupamos a UFC! (DCE UFC, 2016) 

 

O Cariri cearense despontou, em 04 de novembro, com a ocupação do Campus Pirajá da 

URCA. A Universidade Federal do Cariri - UFCA também floreou, ocupando o Campus Crato em 05 

de novembro; e o Campus Juazeiro do Norte no dia 09 de novembro. No mesmo dia, em Fortaleza, 

estudantes de Artes Visuais ocuparam o Campus Aldeota do IFCE. Em 16 de novembro, foi a vez da 

Universidade Federal da Integração da Lusofonia Afrobrasileira - UNILAB, no Campus da Liberdade, 

em Redenção; e do Campus Crato do IFCE. Em 22 de novembro, o Campus dos Palmares da 

UNILAB, em Acarape, aderiu à sequência versando que 

 

Diante do atual cenário político de desmonte de direitos sociais que foram 

destituídos pelo governo ilegítimo, que coloca em risco a vida de estudantes e 

trabalhadoras\es deste país […] Reconhecemos a resistência, a bravura e a coragem 

das estudantes que estão ocupando aproximadamente 220 universidades [...] Então 

nos somamos às pautas dos movimentos de insurgência social que vem se 

proliferando, ocupando por tempo indeterminado (OCUP. DA UNILAB, 2016)  

 

Com a aprovação da PEC 55/16 em 13 de dezembro, estudantes encerraram o ciclo de 

ocupações até o fim daquele mês – com exceção à ocupação da Reitoria da URCA, que permaneceu 

ocupada até o dia 18 de janeiro de 2017 para manutenção das pautas locais e pela qual conquistaram 

implementação de cotas.  

 

3. Segundo o jornalismo  

Preocupados com a narrativa construída pelo jornalismo cearense sobre o caso em estudo, 

dedicamos a produção monográfica e um conjunto de artigos publicados para discutir a relação do 

jornalismo cearense no tato com ocupações estudantis.  Para tal, optamos por trabalhar com os 

conteúdos de apuração jornalística em plataforma web e impressa do Grupo O Povo – doravante 

Jornal O Povo e Portal O Povo Online -  e do Sistema Verdes Mares – qual seja, Jornal Diário do 

Nordeste e Diário do Nordeste Online. Para decisão, levamos em consideração a última pesquisa 

divulgada pela Associação Nacional de Jornais – ANJ sobre os 65 veículos impressos com maiores 

circulações pagas no país, divugada em 2016. Nesta, o Diário do Nordeste ocupa o 33º lugar, com 

22.593 exemplares na média de circulação; já o Jornal O Povo está na 48º posição, com 27.398 

impressões na média de consumo.   

Em metodologia chamada ‗Lupa sobre a fotografia‘, a pesquisa iniciou-se a partir da 

clipagem
20

 dos conteúdos disponíveis nos periódicos investigados em esquema de linha do tempo, 

organizando registros de outubro a dezembro de 2016 e permitindo denotar a frequência com que as 

publicações apareciam em cada veículo e criar um escopo organizativo do material. Foram clipados 21 
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registros do O Povo e 8 do Diário do Nordeste.  

Em segundo momento, nos permitimos uma leitura atenta sobre os materiais reunidos a fim de 

apurar os traços discursivos contidos nos registros textuais e multimídias. Observando-se, ainda, o 

contraste entre o posicionamento dos veículos sobre os ocorridos e a presença de itens considerados 

demarcadores na construção da linha editorial. Por fim, em terceira etapa, costuramos os itens 

identificados para iniciar uma avaliação discursiva e, através dela, perceber frequências ou ausências 

de elementos considerando as discussões sobre Critérios de Noticiabilidade (TRAQUINA, 2002) e 

Enquadramento (GITLIN, 1980). Assim, ao compilarmos os itens narrativos, pudemos ter maior 

nitidez na tônica descritiva adotada pelas empresas jornalísticas. 

 

3.1. Fluxo da narrativa  

Durante o período avaliado e considerando o tema abordado como um delimitador, existem 

três grandes picos de noticiabilidade. O primeiro deles, marcado dos dias 03 a 05 de novembro,  dá-se 

numa figuração do início da insurgência universitária a partir da Assembleia Estudantil da UFC e da 

impossibilidade de realização do ENEM na Faculdade de Educação ocasionada pela ocupação da 

instalação. O segundo pico, de 07 a 09 de novembro, aponta a ampliação da desordem. O último, por 

fim, espraia-se até o dia 13 de dezembro com participação dos estudantes em atos de rua (MACÊDO 

JR, 2017: 76)  

Logo na dissecação do conteúdo de cada matéria analisada e organização dos conteúdos e marcas 

textuais em linha do tempo, percebemos que a composição do fluxo narrativo, entretanto, acontece em 

torno da Universidade Federal do Ceará e invisibiliza a existência de outras experiências.  

Até iniciarem as ocupações da UFC, nada tinha sido publicado nos jornais sobre 

ocupações universitárias no Ceará – mesmo já estabelecidas na Reitoria da 

Universidade Regional do Cariri, no Crato; e do Campus Iguatu do Instituto Federal 

do Ceará. Neste caso, percebemos como a localização geográfica é fator decisivo 

para representação dos jornais. (MACÊDO JR, 2017a: 76) 

 

 

Na medida em que a primeira é registrada com materias de densidade e abordando 

intervenções específicas, às ocupações no interior cabe apenas a figuração, no segundo momento, 

como parte da ampliação de um processo iniciado na capital – o que não corresponde a ordem dos 

acontecimentos.  

Dentre as 7 matérias em que as experiências interioranas são versadas – 6 de O Povo e 1 do 

Diário do Nordeste – apenas duas apresentam destaque e profundidade, sendo que uma sobre a 

deflagração de ocupação no campus Crato da UFCA e a outra sobre um caso de violência no campus 

Juazeiro do Norte, todas as demais aparecem como citação referenciando a existência dentro de 

matérias que, no todo, aprofundam algo sobre as mobilizações na UFC – destacamos a instituição pois 

entendemos que  

 

...é importante atentar-se que não  se trata apenas de uma questão sobre Fortaleza, 
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dado que as articulações discentes do IFCE Aldeota também seguiam invisíveis; 

enquanto a Greve Estudantil da UFC em Fortaleza, sozinha, dispunha de 22 matérias 

(15 de O Povo, 7 de Diário do Nordeste) neste período. (MACÊDO JR; NUNES, 

2017: 10) 

 

 

3.2. Recorrência e significados contextuais  

Para tatear os tonais construídos pela cobertura jornalística sobre o movimento, selecionamos 

os eixos identificadores que sinalizavam recorrência nas matérias e comparamos com a conceituação 

teórica. Este caminho nos permitiu diagnosticar de que maneira tais elementos discursivos constroem 

significados contextuais segundo enquadramento na adoção de cada termo empregado. Destacamos 

quatro que avaliamos recorrentes: ocupação, protesto, diálogo e criminalização. 

Ao nos debruçarmos sobre ‗ocupação‘, constamos que as inserções nas matérias não dialogam 

com a conceituação proposta por Harvey (2012) de que são agentes políticos urgentes e coletivos. Por 

sua vez, imprimem a imagem de ações resultantes de grupos fracionados e não-representativa de uma 

decisão coletiva; e, em maior grau, quando o foco principal do enquadramento está nos ônus 

ocasionados, como a não-realização do ENEM na Faculdade de Educação da UFC. O destaque a 

avaliações críticas afastam o conceito do termo proposto por Marcuse (1999), Harvey (2012) e Gohn 

(2013) ao conteúdo disposto na empregabilidade da palavra pelos jornais e aproximam, por sua vez, ao 

significado de 'invasão' – usado apenas uma vez em matéria de O Povo – a alternância entre os termos, 

portanto, possui significados mínimos na mudança discursiva. 

Com atenção ao versado em ‗protesto‘, encontramos nas matérias de DN, o reforço à ideia de 

criação de problemas, a exemplo dos casos que afetam em mobilidade urbana; valendo salientar o 

papel do enquadramento na neutralização da dimensão política e legítima de uma manifestação, marca 

do conceito proposto por Alves (2012), que trata  no sentido de ―organização popular que questiona o 

status das diretrizes gerais e aplicadas do convívio em sociedades‖, sem escantear as anotações de 

Peruzzo (2004) e Gohn (2013), ao referenciar cidadania como forma de exposição popular de 

divergência com as medidas tomadas pelos sujeitos que exercem poder de decisão. Em OP, surgem 

como serviço público e, por vezes, são anunciados sem explicar, por exemplo, os motivos que pautam 

a ação. 

Paulo Freire (1993, p. 34) aposta em ‗diálogo‘ como pretensão, ―em qualquer hipótese, é a 

problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual 

se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la‖. Contudo, 

percebemos que a via escolhida na aplicação do termo se dá em tom de negociação, barganha ou 

obrigação estabelecida; colocando-se de agitação oposta ao estimulo de construções e avaliações 

coletivas. É imprescindível constar registrado que, apesar da cobrança por diálogo, estudantes são os 

perfis que menos são convocados à fala – apesar de centrais na representação.  

Em ‗criminalização‘, nos amparamos ao escrito por Sauer (2008, p. 2), onde 
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...criminalizar não é utilizar a força policial para reprimir manifestações (tratar como 

'caso de polícia'), mas é transformar (caracterizar ou tipificar) uma determinada ação 

em um crime. Utilizando mecanismos legais, a intenção é fazer com que ações e 

pessoas sejam vistas e julgadas (pela opinião pública, pelo órgão estatal responsável) 

como criminosos e bandidos (iniciativas feita à margem da lei).  

 

 

Ao enquadrar ciclos de ocupações como medidas fora da ordem associadas à ruptura com a 

cidadania e ao estabelecimento de caos social, estabelecem às práticas e aos praticantes o lugar de 

alvos de criminalização. Observamos que o Sistema Verdes Mares apresenta uma abordagem mais 

agressiva e direta na expressão de posicionamento; enquanto no Grupo O Povo, de modo geral, 

percebemos que estas marcas estão mais enraizadas nas entrelinhas. 

 

3.3. Representação Social  

Ao sistematizarmos os elementos conjugados no ciclo metodológico da pesquisa monográfica, 

empenhamos esforços para tecer a imagem pública construída pelas produções jornalísticas analisadas. 

Atendemos ao convite de Freire Filho (2016: 65), ao propor ―se interrogar sobre a origem destas 

imagens social e ideologicamente motivadas, por que elas perduram e são produzidas‖. Nisto, 

atentamos a lupa sobre a fotografia dos estudantes-ocupantes a fim de compreender a representação 

social constituida sobre estes perfis. 

Sobre estudantes-ocupantes, atentamo-nos à recorrência de emprego do termo 'alunos'. Palavra 

de origem latina que significa 'lactante, criança de peito', para conotar que se trata de sujeito que não 

dispõe de conhecimento suficiente para caminhar sozinho (LEWIS; SHORT, 1958). Quando aplicado 

ao caso, gera compreensão de que estudantes-ocupantes não sabem o que fazem; são imaturos; ou, 

ainda, são facilmente influenciáveis
21

. 

Encontramos na representação social dos estudantes-ocupantes no Ceará o mesmo que 

Cláudia obteve ao estudar sobre a figuração de estudantes em 1968, 1988-1992 e 2013 em produtos 

jornalísticos cariocas. Apesar de tempos históricos diferentes e do fato de estarmos tratando de 

localidades com realidades socioeconômicas díspares, é cabal sinalizar que as lentes do jornalismo 

registram participação juvenil em atos políticos como ―uma espécie de rebeldia, fúria e transgressão 

típicas dos mais jovens‖ (PEREIRA, 2016: 17) justificadas pelos jornais como causas da ―típica 

rebeldia juvenil, o inevitável embate geracional e, por fim, as explosões hormonais comuns nesta fase 

da vida‖. 

Outra relação está em torno dos perfis. A representação das ocupações contém apenas 

estudantes de graduação, anulando a participação política e sem nenhuma menção aos discentes dos 

Programas de Pós-Graduação que ocuparam e paralisaram atividades neste período, a exemplo: 

Comunicação/UFC, Psicologia/UFC e Saúde Coletiva/UFC. Nisto, os jornais reconhecem estudantes 

como sujeitos protagonistas do movimento; apesar de pouca participação nos espaços de fala dos 

periódicos. Nenhuma matéria de DN traz aspas com falas estudantis. Em OP, 8 das 15 matérias 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 478 

analisadas contam com participação dos ocupantes. O pouco espaço restrito à participação estudantil 

continha, em maioria, falas agitativas associadas a verbos dicendi que reforçavam a caracterização do 

estudante-ocupante como uma figura pitoresca e alegórica de nossos tempos. Existiram, ainda, falas 

evasivas registradas nas publicações. 

 Confirmamos, aqui, a necessidade em ―ouví-los, explicar práticas e focar esforços a fim de 

representá-los de forma que o sujeito abordado sinta-se percebido e, na mesma perspectiva, se 

reconheça na fotografia gerada sobre ele‖ (MACÊDO JR, 2017a: 75).  

Sobre o ato de ocupar, os registros norteiam a PEC/55 como motivo pelo qual estudantes 

toavam ocupações. Entretanto, ‗Fora Temer‘ é a outra bandeira política do movimento e que, dentre 

todas as matérias, só aparece em uma aspa estudantil. Em trabalho nosso, constatamos que os dois 

motivos tem igual peso na orientação estudantil sobre a decisão em ocupar - conforme notas de 

deflagração; entretanto, o segundo não é jamais mencionado na apuração jornalística. Não 

consideramos natural que, dentre 29, apenas uma exponha – e de forma indireta – uma das questões 

causais da incidência juvenil. 

 

Considerações finais 

Ao estudar este caso, concordamos com Ulisses (2012: 141), ao expor que os meios de 

comunicação cumprem papel de reforçar ―a imagem de sinonímia entre a luta por direitos e o delito‖. 

A ruptura com o cotidiano provocada pautava os jornais em inúmeras formas, considerando o fluxo 

ininterrupto de debates, oficinas e espaços de produção de conhecimento sob nova ordem – pouco 

pautadas. Em medida oposta, ações que causavam ônus ao bem estar social, como atos de rua e os 

marcos inaugurais de ocupação conseguiam espaço – não os explicando ou dedicando ambiente para 

ressaltar afirmativa de participação democrática de adolescentes e jovens – marca deste período;  mas 

denotando o prejuízo de vias ocupadas que atrapalham o trânsito e afins.   

É fundamental registrar que a construção de imagem pública e memória social do jornalismo 

sobre os episódios não está descolado de uma discussão mais ampla sobre economia política da 

comunicação. Dito isto, reconhecemos que os jornais se dedicaram a, nos termos de Champagne 

(1998: 179), cobrir ―para espicaçar a curiosidade dos leitores e aumentar suas tiragens‖.   
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que pautavam o objeto deste trabalho. 
21

 Para além da possibilidade de tratar-se de emprego demasiado do termo ‗aluno‘ para dinamizar o texto 

jornalístico, optamos por não abandonar o preceito onde o jornalismo é responsável pelas carga simbólica das 
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Representações do risco de exposição ao benzeno no Brasil: de quem é a culpa?
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Resumo 

O artigo traz discussões preliminares de uma pesquisa de Mestrado que está em curso pela Fiocruz. O 

estudo analisa uma campanha de comunicação desenvolvida por sindicatos e órgãos públicos, no 

período de 1991 a 1994, para tratar do benzenismo no Brasil: a Operação Caça Benzeno. Observa 

estratégias discursivas que sindicatos e órgãos públicos usam para sugerir ao trabalhador um 

protagonismo de intervenção no trabalho. A hipótese é que as práticas comunicativas dessas 

instituições representam processos de responsabilização individual que podem culpabilizar o 

trabalhador pelos riscos ocupacionais e possíveis adoecimentos inerentes às condições laborais. O 

texto apresenta algumas perspectivas sobre a noção de riso e propõe uma reflexão sobre discursos 

moralizantes dos processos de saúde/doença e suas apropriações em diferentes práticas sociais.  

 

Palavras-chave:Comunicação; Saúde; Trabalho; Risco; Benzeno. 
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1. Introdução  

O benzeno está presente em larga escala nas indústrias siderúrgicas e petroquímicas. O contato 

humano com essa substância pode provocar variações de câncer e leucopenia (cf. CARVALHO, 

1995). As campanhas de comunicação desenvolvidas por sindicatos e órgãos públicos para dialogar 

com trabalhadores acerca do risco de exposição ao benzeno no Brasil iniciaram em julho de 1991, com 

a Operação Caça Benzeno. Marcou um ineditismo no país pelo fato de um conjunto de múltiplas 

práticas discursivas integrarem diferentes atores para tratar de fatos antes silenciados na imprensa 

nacional. Não havia regulamentações e representações institucionais para discutir e gerir as condições 

de trabalho do setor. No fim da década de 1980, dois trabalhadores do Polo Petroquímico de Camaçari 

(BA) morreram com diagnóstico de benzenismo - um médico e um operador de processos, ambos 

funcionários da empresa Nitrocarbono (RANGEL, 2003).  

Havia dispersão de notificações das ocorrências de leucopenia por exposição ao benzeno, apesar 

de a epidemia ser confirmada em todo o país. Primeiro, em 1983, na Cosipa [Companhia Siderúrgica 

Paulista], seguida, em 1985, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), e 

em 1986, nas Indústrias Químicas Matarazzo-SP, para, em 1990, se revelar no Polo Petroquímico de 

Camaçari-BA (CARVALHO, 1995). Ainda sendo novidade à época, de se discutir saúde e segurança 

que não fosse por acidentes que levassem a óbito ou mutilação de membros de um corpo, a morte de 

um médico reverberou – a disputa entre reconhecimento e negação causal também. Segundo Rangel 

(2003, p.136), mesmo com tentativas de ―ampliar a questão para nível nacional‖, o benzenismo foi 

abordado pelos jornais baianos partindo dos princípios de incerteza, terror, culpabilização e 

naturalização dos fatos para caracterização do risco, descrito pelo "relativo desconhecimento da 

verdadeira natureza e magnitude do problema", e que a „Leucopenia é problema de engenharia e 

não de médico‟‖ (grifos da autora).    

Mas à medida que os debates foram acontecendo, vários pontos enunciados pela campanha se 

tornaram realidade. Os limites de tolerância, que estabeleciam tempo e distância mínima e máxima 

para exposição de trabalhadores ao benzeno, foram definidos, além de outras regulações específicas do 

setor inscritas no Acordo Nacional do Benzeno. Neste documento, assinado pela CUT e por órgãos de 

representação de Saúde do Trabalhador no Brasil, junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

também foi designada a criação da Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz), no ano de 

1995 – período no qual essa campanha foi encerrada. A apresentação da campanha feita aqui traz um 

registro histórico de como o benzenismo foi tratado enquanto problema de ordem pública. Contudo, 

também aponta para as práticas de comunicação realizadas por sindicatos e órgãos públicos que 

disputavam o reconhecimento do benzenismo como um fator de risco à saúde humana e questionavam 

a responsabilidade de empresas na garantia de saúde e segurança no mundo do trabalho. Mas, como a 

responsabilidade era discutida por essas instituições?  

É de se supor que as campanhas de comunicação desenvolvidas por sindicatos, órgãos públicos 

e empresas abordem o risco de exposição ao benzeno no intuito de educar os trabalhadores sobre os 
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devidos cuidados à própria saúde, a partir da escolha de comportamentos considerados prudentes e da 

tomada de decisões responsáveis para executar atividades laborais. A hipótese central que a pesquisa 

traz é o fato de que estas responsabilizações individuais de risco são, muitas vezes, representadas pelos 

próprios sindicatos e órgãos públicos, através de práticas e produtos de comunicação que 

desenvolvem. O problema é quando, ao promover essas campanhas, tais instituições sugerem que o 

trabalhador seja unilateralmente responsável por vigiar o ambiente laboral para mitigar ou anular 

fatores de risco e, em contrapartida, reforçam estigmas de culpabilização deste sujeito pelas 

adversidades inerentes ao exercício de suas atribuições. Ora, se representam politicamente aos 

trabalhadores na defesa de seus direitos, aquelas instituições estariam se contradizendo à missão a qual 

se propõem? Logo, analisamos os problemas de representações dos processos de saúde/doenças 

enquanto práticas discursivas para entendermos essa questão.  

Esse artigo traz algumas observações preliminares com base numa pesquisa de Mestrado que 

está em andamento pelo Icict/Fiocruz. O estudo tem como objetivo principal observaros processos de 

responsabilização individual pelo risco de contaminação por benzeno, a partir dos discursos que se 

materializam em cartilhas e jornais produzidos por sindicatos e órgãos públicos no Brasil. O nosso 

corpus de observação se constitui nos materiais educativos da ―Operação Caça Benzeno‖. Para isso, 

realizamos a análise do discurso no intuito de verificar as práticas discursivas (HALL, 1997) 

desenvolvidas por sindicatos e órgãos públicos que sugerem ao trabalhador o exercício do 

protagonismo de ―caçador de riscos‖ no ambiente laboral. Esse artigo propõe uma reflexão aos 

discursos moralizantes dos processos de saúde/doença construídos por sindicatos e órgãos públicos no 

Brasil tangentes aos riscos ocupacionais e ―cuidados de si‖ no ambiente laboral e as consequências 

desse fenômeno às relações entre essas instituições e os trabalhadores.      

Assim, faremos um percurso teórico pelas Ciências Sociais para observarmos como a noção de 

risco foi historicamente construída, nos auxiliando na identificação das práticas sociais que concebiam 

o risco como ―tecnologia de controle social‖ (FOUCAULT, 2008). Na sequência, recorreremos a 

alguns conceitos para entendermos a noção de risco como prática discursiva, no intuito de orientar 

nosso olhar para observar o risco enquanto objeto de disputas pelo seu reconhecimento entre diversos 

atores sociais - sobretudo, pelos trabalhadores. Depois discutiremos como a relação entre sujeitos e 

instituições constituem e são constituídas por valores morais frente aos eventos de risco. E, por fim, 

faremos considerações sobre os elementos representativos de responsabilização individual que se 

materializam nas campanhas de comunicação – refletindo sobre um protagonismo de intervenção no 

ambiente laboral e a culpabilização atribuída ao trabalhador.   

2. O risco na perspectiva das Ciências Sociais 

Para se investigar como os diferentes sentidos de risco são conceitualmente construídos na 

perspectiva das Ciências Sociais, Deborah Lupton apresenta três correntes: a cognitiva, a 

socioconstrucionista e a sociocultural. A linha da ciência cognitiva (LUPTON, 2005, p.23) considera 

que o indivíduo busca informações para agir de forma assertiva, a partir de escolhas que visam reduzir 
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incertezas sobre diferentes fenômenos se, assim, for submetido a eventos sob riscos. É como se o 

trabalhador da indústria do benzeno, obtendo informações por meio da intranet da empresa ou da 

cartilha sindical, fosse moldar os próprios comportamentos para ter a certeza de que irá reduzir riscos 

e, então, tomar os devidos cuidados por si – o princípio é de que o leigo (por exemplo, poderia ser o 

próprio trabalhador) não possui conhecimentos sobre riscos de sua atividade e recorre aos 

especialistas. Já a perspectiva socioconstrucionista (LUPTON, 2005, p.29) entende que os leigos 

adquirem conhecimentos sobre um fenômeno e, portanto, agem em função de uma noção de risco – 

nesse caso, o trabalhador que faz cursos de formação sindical ou frequenta a reunião da CNPBz para 

―aprender a lidar com o benzeno‖, por exemplo.  

Há, de acordo com Lupton (2005, p.25), pelo menos três grandes blocos epistemológicos de 

uma outra perspectiva, a sociocultural. O primeiro é o grupo cultural/simbólico, do qual a antropóloga 

Mary Douglas faz parte, que sugere haver um processo de negociação de sentidos do indivíduo 

consigo mesmo e entre os seus pares, a partir de elementos referenciais da cultura, para estabelecer 

parâmetros de classificação de riscos e tomar decisões pelos cuidados de si. Outra vertente é a 

sociológica do risco, que aponta às dinâmicas estruturais da sociedade como determinantes às 

mudanças de comportamentos de sujeitos para, assim, seguir normas consideradas ―prudentes‖ ao ter 

que lidar com situações sob riscos. Esse grupo agrega os sociólogos Ulrich Beck (2013) e Anthony 

Giddens que, através da teoria da modernidade reflexiva, consideram o capitalismo e regimes 

neoliberais como catalisadores do individualismo em sociedades contemporâneas – a gestão dos 

fatores de risco é delegada aos próprios sujeitos, que assumem o ônus de suas escolhas, independente 

da disponibilidade de recursos.    

E, por fim, ainda dentro da perspectiva sociocultural para a abordagem epistemológica sobre o 

risco, um outro grupo descrito por Lupton (2005, p.26) é o dos ―teóricos governamentalistas‖ – do 

qual essa pesquisa se orienta. Reúne pesquisadores que se alinham às teorias desenvolvidas pelo 

filósofo Michael Foucault para compreender como as pessoas se voluntariam a adotar comportamentos 

com base em regras construídas por elas mesmas ou não, mas que são mantidas e fortalecidas por si e 

entre si e instituições nas quais se associam para a defesa de seus interesses individuais. A partir desse 

fenômeno, chamado por Foucault de ―governamentalidade‖, surgiram algumas linhas teóricas que se 

debruçam para investigar as relações entre responsabilização e culpabilização frente à gestão dos 

fatores que caracterizam os eventos sob risco na sociedade.  

 Foucault vê nas relações sociais a influência de uma coerção de Estado. A tese defendida por 

esse filósofo é a de que o surgimento de uma ordem política neoliberal se deu a partir do 

fortalecimento de ordem econômica de mercado, no século XX. Interessa-nos entender como o Estado 

teve legitimidade para agenciar práticas coercitivas e simbólicas pela manutenção de uma suposta 

ordem e angariar apoio dos cidadãos às relações de troca por consumo de produtos ou pagamento de 

impostos. Mas as empresas passaram a disputar o mercado a partir da política de governo desse Estado 

neoliberal. Isso influenciou as relações sociais do indivíduo consigo mesmo e aos seus pares, que 
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passaram a intensificar a negociação de seus interesses para outros setores da vida – se tornou ―um 

empresário de si mesmo‖ (FOUCAULT, 2008, p.311). Foucault se refere ao projeto político-

econômico que, valendo-se da cooperação dos indivíduos que negociam o corpo para força de 

trabalho, precisou ―repensar todos os problemas da saúde, todos os problemas da higiene pública em 

elementos capazes ou não de melhorar o capital humano‖ (Ibidem, p.316).    

Ao controlar os fatores de risco pela imposição legal e moral, o Estado não só tenta avocar o 

posto de referência sobre ―os devidos cuidados de si dos indivíduos‖, mas, estabelece conceitualmente 

categorias dos ―grupos de risco‖. Dessa moralização da saúde presentes nos discursos de tal ordem, 

tiramos duas premissas. A primeira, a de que a doença é a antítese de saúde. A segunda, para fazer 

essa diferenciação entre os dois ―estágios‖, saúde/doença, os conceitos de risco precisariam ser 

representados a partir de uma relação de oposição entre o ―normal‖ e o ―patológico‖ 

(CANGUILHEM, 1990; BEZERRA JUNIOR, 2014), ―seguro‖ ou ―inseguro‖, etc. Logo, fica evidente 

o princípio de ―diferenciação‖ para a formação de representações e identidades que, de acordo com 

Hall (2016, p.9), ―não deixa de ter seus problemas‖. Imprime representações dos ―grupos de risco‖ (cf. 

SACRMANETO, 2015). Lupton discute esses impasses nas várias representações constituídas nos 

discursos de risco, nas quais o controle social enquadra o indivíduo em grupos de riscos, atravessando 

diferentes momentos históricos: 

Na transição entre as práticas coercitivas e campanhas sanitaristas,  

...concepções de "eu" x "o outro", "interior" x "exterior", "ordem" x "desordem" e, 

nos tempos mais recentes, os princípios de eugenia em torno da "sobrevivência do 

mais apto" vêm sendo condizentes às definições dos grupos considerados "sujos" e 

"contagiosos"e, então, demandando vigilância adicional, e os grupos de elite 

considerados "em risco" e necessitados de proteção. Durante séculos, os pobres, as 

classes trabalhadoras e os imigrantes foram construidos como alteridades ("os 

Outros") nos discursos e nas práticas de saúde pública. (1995, p.46-47, tradução 

nossa
3
). 

 

E atualmente, conforme explica Lupton. 

A designação do rótulo "em risco" frequentemente serve para reforçar o status 

marginalizado ou desprovido de poder de indivíduos. Certos grupos sociais tendem a 

ser considerados "em risco" a uma constelação de males - crianças e jovens, 

gestantes, pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, idosos, prostitutas, pessoas em 

situação de rua e doentes mentais. O rótulo "em risco" tende tanto a colocá-los na 

condição de vulneráveis, passivos, impotentes ou fracos quanto a particularmente 

"perigosos a eles mesmos e aos outros". Em ambos os casos, atenção especial é 

direcionada a esses grupos sociais, posicionando-os numa rede de vigilância, 

monitoramento e intervenção. (2005. p 116, tradução nossa
4
) 

 

Assim, o controle da saúde pública foi estratégico para manutenção dessa ordem neoliberal. O 

objetivo passou a ser o de gerir os fatores de risco. Foi necessária a determinação de medidas que 

garantissem a eliminação de possíveis focos de epidemias. Claro, houve resistências. Ao sustentar sua 

tese sobre a existência de um imperativo da saúde, que inclusive é título de um dos seus livros, 
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Deborah Lupton (1995, p.34) fala sobre as práticas adotadas pela polícia sanitária do Estado para dar 

apoio aos médicos, que tinham a missão de higienizar populações, até o século XIX. Gradualmente, as 

coerções (físicas) passaram a ser campanhas (simbólicas). Enquanto medidas coercitivas de saúde 

pública continuaram a ser empregadas em momentos de emergência, o foco na educação, e não nos 

princípios da saúde pública, dominou o século XX (LUPTON, 1995, p.44, tradução nossa
5
). As 

campanhas deflagradas foram se perpetuando até os dias atuais, através das instituições sociais nas 

quais as pessoas se vincularam para defesa de seus interesses. Na próxima seção, veremos como essas 

práticas sociais se constroem e mantém-se discursivamente.  

 

3. O risco como objeto discursivo 

De acordo com o sociólogo Oliver Borraz (2014), entre as abordagens das Ciências Sociais que 

se debruçam para observar o risco como objeto científico, há um consenso de que o risco é uma 

construção social, mas a divergência é ―como o risco é construído‖. Segundo Borraz, as correntes 

sociológicas que pesquisam o risco não explicam ―por que alguns objetos alcançam status de questão 

de risco e outros não?‖. Para o autor, ―a maioria dos pesquisadores não aceita a hipótese de que 

qualquer coisa pode se tornar objeto de risco‖ (Ibidem, p.110). Borraz faz referência às observações de 

Lupton (1995) de que a constituição dos objetos do risco é um ―processo retórico‖, ou seja, os 

indivíduos estão sujeitos a todo e qualquer evento sob risco, desde que esses objetos sejam 

representados como uma ameaça socialmente reconhecida. O pesquisador aborda o surgimento das 

questões de risco em algumas etapas: são ―padrões de natureza política dos fatores de risco, na medida 

em que os indivíduos e grupos apresentam reivindicações à falta de capacidade institucional de levar 

em consideração sua vulnerabilidade ou problema de identidade‖ (Ibidem, p.133). Priorizamos duas 

fases: a extração de sua familiaridade e a projeção dos objetos do risco.   

Segundo Borraz, ―para que uma atividade seja vista como portadora de risco, ela deve ser 

extraída de meio natural, familiar e comum‖, ou seja, o evento deve ser observado fora de uma 

regularidade legitimada, portanto, dentro de um quadro de incerteza de controle. No caso do 

benzenismo, há algo muito peculiar: o contágio em situação de trabalho, que é mais agravante e 

restrito, como também, o contágio ao benzeno em situações mais amplas, sobretudo de consumo – o 

indivíduo que abastece o carro em bombas de combustíveis, o uso de produtos dermatológicos com 

alguma concentração de benzeno ou comunidades que residem em proximidades aos parques 

industriais petroquímicos e siderúrgicos. Aliás, esse conjunto de situações pode envolver um mesmo 

sujeito em diversas condições de contágio ao benzeno. São por esses fatores que representantes de 

empresas argumentam em dissídios na Justiça do Trabalho que um funcionário manifesta um câncer, 

por exemplo, em outras interações biológicas inerentes ao seu estilo de vida e não em decorrência de 

exposição ocupacional. Logo, são necessários esforços dos sujeitos que se lançam às disputas pela 

caracterização dos riscos, que, segundo Borraz (2014, p.116), ―contribuem para a ideia de que nunca 
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houve algo natural acerca dessa atividade‖. Nessa disputa de sentidos, o discurso do risco se torna uma 

‗prática política‘ (cf. HALL, 1997) de interessados em representá-lo. 

Por isso, outro fator apresentado por Borraz é o da projeção – ―é o resultado de um processo 

dinâmico que coloca duas ou mais organizações em oposição em torno da atribuição de determinadas 

incertezas à atividade‖. A criação de uma comissão tripartite, a CNPBz, representando empresários, 

profissionais do Estado e de trabalhadores expressa esses antagonismos. Mas o que também nos 

chama a atenção é que esses polos das disputas de interesses pelo reconhecimento de caracterização de 

risco pode se dar dentro de uma mesma ala de representação dos trabalhadores. A própria distribuição 

do agente químico causador de doenças se dispersa por vários ramos industriais e comerciais, tornando 

a representação do fator tão fragmentada quanto a experiência de exposição e agravo epidemiológico, 

como também, de misturas de vários interesses complexos e difusos dos sujeitos – o porte das 

empresas, a complementaridade técnicas das atividades, a localização geográfica dos agentes 

químicos, a diversidade de representações políticas e ideológicas de diversos sindicatos (por 

especialização técnica de atuação aos ramos profissionais ou político-partidária), a natureza dos 

produtos comercializados no mercado consumidor, etc. É justamente nessa fase de projeção que os 

objetos de risco, no nosso caso o benzeno, passa a ser discursivo, por ser elemento de representação de 

várias matrizes de sentidos que ultrapassam as especificidades puramente químicas, físicas, biológicas, 

etc, em relação à um fenômeno.    

No desenrolar dessa dinâmica, a atividade passa por diversas mudanças. Primeiro, 

mais incertezas são atribuídas a ela: não apenas científicas ou técnicas, mas também, 

sociais, econômicas, políticas e jurídicas. Organizações trocam constantemente uma 

incerteza por outra, para defender suas opiniões. Segundo, o risco é tornado visível: 

ele pode ser medido, cientistas intervém com evidências, utilizam mecanismos para 

torná-lo perceptível, dá-se destaque às consequências e, muitas vezes, trata-se de 

personificá-lo através de vítimas que desenvolveram problemas de saúde. Terceiro, a 

atividade é removida de seu contexto local e original e torna-se um problema 

nacional: perde seus traços originais e torna-se uma atividade de risco genérica; é 

associada a outros riscos, incorporadas a crises precedentes e projetada como mais 

um caso de negligência ou de interesses econômicos priorizados à custa da saúde. 

(BORRAZ, 2014, p.117)  

Então, se a caracterização dos eventos que configuram a familiaridade das atividades humanas 

entre a normalidade e a anormalidade, como também, a relação de projeção dos sujeitos em 

identificar-se com o juízo vinculado às suas experiências conformam os objetos de risco para além de 

saberes técnicos e de suas representações institucionais, temos um desafio: em que lugar entre os 

discursos do risco o sujeito assume a responsabilização pelos cuidados de si se as disputas pela 

legitimidade de sua ocorrência são as mais díspares possíveis? Vejamos na próxima seção. 

 

4. Os fenômenos de risco como práticas discursivas 

Hoje, o reconhecimento do benzeno como fator de risco continua sendo objeto de disputas que 

envolvem sindicatos, órgãos públicos e empresas no Brasil. Sindicatos travam diversas batalhas na 

Justiça explicando que o benzeno possui propriedades que podem levar o trabalhador ao adoecimento, 
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porque a proximidade ou contato por tempo maior intensificam a interação do corpo humano a esse 

produto químico, se comparado ao contágio de um consumidor de derivados da mesma substância, por 

exemplo. Os empregadores se debruçam com equipes técnicas para certificar-se de que os laudos 

periciais podem ser questionados, uma vez que os funcionários têm um mapa de riscos na empresa e 

passaram por um treinamento para aprender os procedimentos de saúde e segurança no trabalho. Os 

órgãos públicos atuam nas esferas federal, estadual e municipal, dentro de suas diversas atribuições, 

para fazer valer o equilíbrio de interesses entre sindicatos e empresas, no intuito de proteger os direitos 

dos trabalhadores, considerados ―vulneráveis‖ na sua relação com o empregador. Este conjunto de 

situações abre precedentes à uma questão: como os processos de responsabilização pelo risco de 

exposição ao benzeno no Brasil são representados?  

Logo, é importante entender o que são representações para, em seguida, discutir sobre as 

representações dos processos de saúde/doença e de risco em campanhas de comunicação de sindicatos 

e órgãos públicos. ―As práticas discursivas constituem diferentes formas de representação‖, segundo 

Hall. Para esse autor, (2016, p.31), há uma noção geral de que ―representação significa utilizar a 

linguagem para, inteligivelmente, expressar algo sobre o mundo ou representá-lo a outras pessoas‖. A 

representação também é uma construção social. Por exemplo, além de descrever um objeto, as pessoas 

entendem a forma e a finalidade de descrever esse objeto. Os significados são partilhados entre os 

membros de uma cultura (...) representar envolve o uso da linguagem, de signos e imagens que 

significam ou representam objetos (HALL, 2016, p.31). Se uma campanha irá representar a 

responsabilização do risco de exposição ao benzeno, parte-se do pressuposto de que as pessoas 

conhecem os significados das imagens, sons, palavras, etc, para que uma mensagem tenha sentidos. 

Porém, entre a representação e a interpretação de uma mensagem, a adoção de comportamentos 

depende da apropriação do sujeito-interpretante a partir de sua experiência para a construção de 

sentidos. Assim, consideramos as apresentações de Hall quanto às três correntes conceituais da 

representação fundamentais para entendermos essa interação.  

A primeira é a reflexiva – o sentido é pensado como repousando no objeto, pessoa, ideia ou 

evento no mundo real, e a linguagem funciona como espelho, para refletir o sentido verdadeiro como 

já existe no mundo (HALL, 2016, p.47). É como se os sentidos sobre benzenismo fossem 

inquestionáveis a partir do momento que alguém, previamente, o criou. A segunda é a abordagem 

intencional. Defende que ―é o interlocutor, o autor, quem impõe seu único sentido no mundo, pela 

linguagem‖ (Ibidem, p.48). Nesse caso, os sentidos de uma campanha sobre benzenismo iriam ser 

fidedignos à intenção de quem a projetou e plenamente correspondidos ao sujeito-receptor. A terceira 

linha, que adotamos na pesquisa, é a construcionista - são os atores sociais que usam os sistemas 

conceituais, o linguístico e outros sistemas representacionais de sua cultura para construir sentidos 

(Ibidem, p.49). É como se os sentidos de risco de exposição ao benzeno, por exemplo, fossem 

disputados e pudessem ser reconfigurados – entre empresas, órgãos públicos e sindicatos.   
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Sendo a caracterização de risco por exposição ao benzeno mediada por sindicatos e órgãos 

públicos nas suas práticas de comunicação, é importante verificar como as campanhas sobre o tema 

são planejadas. No geral, observa-se que muitas empresas e instituições ainda fazem uso de modelos 

teóricos e institucionais de uma comunicação instrumental (ARAÚJO e CARDOSO, 2014) para 

abordar a saúde nos materiais de campanha – definem um público-alvo, elencam temas que 

consideram relevantes, publicam mensagens em diversos canais de mídia, mas não se atentam às 

especificidades de apropriação do que propõem representar no polo receptor. Logo, é preciso observar 

se os sindicatos e órgãos públicos seguem o estilo prescritivo para tratar dos limites de tolerância de 

exposição ao benzeno - por exemplo, considerando as relações entre o assédio moral no ambiente de 

trabalho e as implicações que esse fator tem ao trabalhador para persuadir ao patrão sobre o 

cumprimento de normas de saúde/segurança. Em suma, é imprescindível observar se os determinantes 

sociais dos processos de saúde/doença (PAIM e ALMEIDA-FILHO, 1998) são sugeridos como 

elementos de representação entre as condições de trabalho, as relações de poder no ambiente laboral e 

a prescrição de comportamentos preventivos aos riscos ocupacionais.  

De acordo com Hall (1997), ―os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de 

sentidos‖. Portanto, não basta apenas ―divulgar‖ informações, conforme supõem muitas campanhas de 

comunicação. É necessário, antes de tudo, negociar sentidos com o sujeito ao qual pretende-se 

comunicar até esperar dele a adoção de um comportamento, uma ação. 

A ação social é significativa tanto para aqueles que a praticam quanto para os que a 

observam: não em si mesma mas em razão dos muitos e variados sistemas de 

significado que os seres humanos utilizam para definir o que significam as coisas e 

para codificar, organizar e regular sua conduta uns em relação aos outros. Estes 

sistemas ou códigos de significado dão sentido às nossas ações. Eles nos permitem 

interpretar significativamente as ações alheias. Tomados em seu conjunto, eles 

constituem nossas "culturas". Contribuem para assegurar que toda ação social é 

"cultural", que todas as práticas sociais expressam ou comunicam um significado e, 

neste sentido, são práticas de significação. (HALL, 1997, p. 16) 

 

Hall também nos chama a atenção para o que ele chama de ―centralidade da cultura‖. Consiste 

numa perspectiva na qual os seres humanos, em suas diversas formas de organização social, são 

mediados pela cultura. A expressão "centralidade da cultura" indica aqui a forma como a cultura 

penetra em cada recanto da vida social contemporânea, fazendo proliferar ambientes secundários, 

mediando tudo (HALL, 1997, p.8). Essa perspectiva orientada por Hall (1997) nos ajuda a observar o 

quanto os sujeitos não são meros passivos de mensagens de uma campanha, por exemplo. O autor 

destaca a importância da linguagem ―na construção e circulação do significado‖. A existência e os 

significados das coisas passam a ser relacionais aos ―jogos de linguagem e dos sistemas de 

classificação‖. O trabalhador tem acesso aos textos culturais que atravessam as instituições que o 

representa e inundam a sua vida. Logo, essas instituições assumem um papel fundamental na mediação 
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de sentidos (materializados em campanhas de comunicação, por exemplo) e valores morais que 

circulam pela cultura e constituem práticas sociais, conforme veremos adiante. 

 

5. Entre as responsabilidades individual e coletiva, a culpabilização 

Definir ou delegar responsabilidades é muito complexo. No que tange às relações entre risco e a 

chamada ―nova saúde pública‖, alguns teóricos (LUPTON, 1995, 2005; O´MALLEY, P, 2003; 

PETERSEN, 2003; ROSE, N, VALVERDE, M, 2009) têm discutido as implicações morais entre 

sujeitos e instituições no exercício de práticas consideradas seguras e saudáveis a partir da noção de 

governamentalidade. Aproximando essas discussões para o que peculiarmente no Brasil e na América 

Latina se configurou como ―saúde coletiva‖ (cf. ALMEIDA-FILHO e PAIM, 1998), nos é caro 

entender o lugar do sujeito entre os discursos de responsabilização de risco. Mas, antes, convém 

discutir o conceito de responsabilidade. Os pesquisadores Castiel e Diaz (2007) debatem o que 

consideram ―limites da responsabilidade‖. Para esses autores, inclui fundamentalmente ―a noção de 

‗dever‘ ou ‗obrigação‘ de indivíduos/instituições prestarem contas a instâncias de regulação – 

concretas ou simbólicas -, por determinadas ações, sejam elas próprias, sejam de outrem ou relativas a 

objetos que, através de algum compromisso, lhes foram confiados‖ (Ibidem, p.29). Logo, há uma 

característica objetiva nessa relação. ―Consiste em uma ideia normativa que enseja e sustenta 

ordenações essenciais à organização dos coletivos humanos‖ (CASTIEL e DIAZ, 2007, p. 29). O 

problema é quando as responsabilidades são legitimamente ancoradas em processos de moralização: 

entre eles, a culpabilização do sujeito.  

Em termos gerais, a culpabilização é um poderoso fator de ordem social que 

normatiza e procura viabilizar o convívio humano. A ameaça de culpabilização pode 

ser constrangedora para a maioria das pessoas, apesar de alguns não se mostrarem 

afetáveis por essa condição – e, por isto, serem encarados como inaptos para a vida 

comum. A atribuição da culpa geralmente estigmatiza os indivíduos e embute um 

juízo social depreciativo ao culpável. (CASTIEL e DIAZ, 2007, p.35) 

 

Esses pesquisadores apresentam algumas abordagens que fazem distinções entre a 

responsabilidade individual ou pessoal e coletiva. Entre algumas situações peculiares, a representação 

da responsabilidade pessoal (RP) em campanhas de saúde, que supõem uma relação imediata de causa 

e culpa. ―O chamamento à RP sempre assume nexos causais entre as ações das pessoas e eventos de 

saúde, mesmo que não haja certeza dessas conexões (...) Como decorrência, fica implícita a culpa no 

caso de ocorrerem efeitos adversos quando não forem tomar medidas de proteção (GUTTMAN e 

RESSLER, 2001 apud CASTIEL e DIAZ, 2007, p.36). De acordo com Castiel e Diaz, algumas linhas 

teóricas entendem a culpabilização como um processo intrasubjetivo, no qual há um diálogo do 

indivíduo consigo mesmo estabelecendo juízos morais e passível de danos emocionais, e 

extrasubjetivo, em que o indivíduo estabelece relações sociais nas quais está vinculado por valores e 

interações mediadas por instituições. E frisam: 

É importante a reelaboração que faz das perguntas essenciais na discussão da 

responsabilidade – além de ‗quem‘ é responsável e de ‗que‘ somos responsáveis, é 
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preciso ter claro ‗ante quem‘. No caso da responsabilização pessoal na saúde, o ‗ante 

quem‘ se dirige para em vetor de culpabilizante reforçar instâncias intrasubjetivas e 

se diluem os aspectos ideológicos extrasubjetivos conservadores instituintes desta 

ênfase. (CASTIEL e DIZ, 2007, p.40. grifos do autor)  

 

Mais que procurar culpados e vítimas, é importante identificar as estratégias que muitas 

instituições têm usado para a prevenção ou promoção da saúde – sobretudo nas campanhas. Muitas 

vezes, até com a melhor das intenções, acabam reforçando processos do (chamado por Deborah 

Lupton de) imperativo da saúde, conforme falamos acima. 

Enquanto as instituições de saúde pública e de promoção da saúde mostram sinais 

muito claros da tentativa do estado de moldar o comportamento de seus cidadãos, 

onde esta tentativa de controle se torna invisível é na justificação usada. Nos 

interesses da saúde, um se pauta no autopoliciamento e nenhuma força é necessária. 

Indivíduos raramente são encarcerados ou punidos por terem falhado no processo de 

adequação; entretanto eles são punidos através dos mecanismos de autovigilância, 

que evocam sentimentos de culpa, ansiedade e repulsão direcionadas ao "eu", bem 

como as repreensões a seus entes queridos por terem "se largado" ou deixado a 

doença entrar. (LUPTON, 1995, p. 10-11, tradução nossa
6
) 

 

Para Lupton, o ―imperativo da saúde‖ funciona como um arbítrio de instituições pela promoção 

da saúde, com a aceitação dos sujeitos representados no Estado neoliberal. Esses imperativos são 

morais. Então não são as maneiras através das quais estes discursos e práticas buscam reprimir a 

liberdade dos indivíduos o mais interessante e importante de examinar, mas os caminhos a partir dos 

quais elas convidam os indivíduos voluntariamente a se conformar com seus objetivos, a se 

autodisciplinarem, a se voltarem para eles próprios pelo interesse na própria saúde (Ibidem, p.11, 

tradução nossa
7
). Portanto, a pesquisa apresentada aqui se soma à perspectiva defendida por Lupton ao 

analisar quais os objetos de escolha são negociados pelos trabalhadores para assumir riscos no 

exercício de suas atividades laborais e como esses objetos são representados a partir de noções 

construídas de risco e dos processos de saúde/doença, que se materializam nos produtos e práticas de 

comunicação de sindicatos e órgãos públicos no Brasil.  

 

6. Considerações 

 Esse artigo aponta para as perspectivas dos fenômenos atravessados por fatores de risco 

considerando a necessidade de sindicatos e órgãos públicos repensarem na mediação de sentidos de 

saúde/doença entre as campanhas que promovem. Construídos entre as práticas coercitivas e 

simbólicas para prevenção ou promoção da saúde pública apresentadas aqui, são produto de mudanças 

sociais. Respaldam indivíduos na concepção e percepção sobre os objetos de risco e, 

consequentemente, na tomada de decisões para a adoção de comportamentos ―seguros‖ e ―saudáveis‖. 

Os discursos dos processos de saúde/doença e de risco constituem um conjunto de práticas políticas 

que convocam os trabalhadores à um protagonismo que proteja-os entre a intervenção e a 

responsabilização individual. Mas esses sujeitos não têm controle pleno de recursos que deem conta da 
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totalidade dos processos de saúde/doença, que implicam e são implicados nas condições de moradia, 

de alimentação, do ambiente de trabalho, etc. Sabemos que as mensagens processadas numa campanha 

e materializadas em cartilhas e jornais não abrangem e contemplam a complexidade dos fenômenos 

sociais – nem mesmo das configurações ambientais e das relações de poder no trabalho. Contudo, o 

texto apresenta algumas variáveis que podem tornar as mensagens de campanhas mais assertivas na 

construção desses sentidos, entre as práticas discursivas de sindicatos e órgãos públicos, como 

também, reflexivas aos mútiplos contextos que tornam o trabalhador uma vítima dos processos sociais 

e ambientais/ocupacionais e um agente de tranformação, conforme os recursos técnicos, políticos e 

econômicos que lhes são (ou não) disponíveis para fazer escolhas. 
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3 
Do original:Conceptions of Self versus Other, inside versus outside and order versus disorder, and,in more 

recent times, eugenic principles around the survival of the fittest, have been integral to the definitions of those 

groups deemed 'dirty' and 'contagious' and therefore requiring extra surveillance, and those elite groups deemed 

at risk of contagion and needful of protection. For centuries, the poor, the working class and immigrants have 

routinely been constructed as the Other in public health discourses and practices. 

4
 Do original: The designation of the label ‗at risk‘ often serves to reinforce the marginalized or powerless status 

of individuals. Certain social groups have tended to be singled out as ‗at risk‘ of a constellation of harms 

children and young people, members of the working class, pregnant women, people who use illicit drugs, the 

elderly, sex workers, the homeless, the mentally ill. The ‗at risk‘ label tends either to position members of these 

social groups as particularly vulnerable, passive, powerless or weak, or as particularly dangerous to themselves 

or others. In both cases, special attention is directed at these social groups, positioning them in a network of 

surveillance, monitoring and intervention. 

5
 Do original: While coercive measures of public health continued to be employed in times of emergency, the 

trend towards education rather than enforcement of public health principles dominated in the twentieth century. 

6
 Do original: While the institutions of public health and health promotion often display very overt signs of the 

state's attempts to shape the behavior of its citizens, where this attempt at control becomes invisible is in the 

justification used. In the interests of health, one is largely self-policed and no force is necessary. Individuals are 

rarely incarcerated or fined for their failure to conform; however they are punished through the mechanisms of 

self-surveillance, evoking feelings of guilt, anxiety and repulsion towards the self, as well as the admonitions of 

7
 Do original: Therefore it is not the ways in which such discourses and practices seek overtly to constrain 

individuals' freedom of action that are the most interesting and important to examine, but the ways in which they 

invite individuals voluntarily to conform to their objectives, to discipline themselves, to turn the gaze upon 

themselves in the interests of their health. 
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A performance de si no aplicativo Tinder: a percepção das mulheres acerca das 

narrativas dos usuários homens na plataforma
1
 

FERNANDA ANGELO COSTANTINO
2
 

 
Resumo:  

O trabalho busca discutir a performance de si no aplicativo Tinder, com foco principalmente no 

conceito de gerenciamento da impressão elaborado por Erwing Goffman (2002), e a partir de um 

recorte metodológico e teórico voltado para como as mulheres recebem as narrativas dos usuários 

homens no programa. Para a elaboração deste trabalho, foram analisados 100 perfis de usuários 

homens e realizadas entrevistas semiestruturadas com oito usuárias mulheres, a partir de uma 

perspectiva etnográfica. 

 

Palavras-chave:Identidade; Performance; Gerenciamento da Impressão; Autenticidade; Tinder. 

 

Corpo do Trabalho 

Tinder é um aplicativo para dispositivos móveis, lançado no final de 2012 pela empresa norte-

americana Match Group. Com 100 milhões de usuários no mundo todo e 10 milhões só no Brasil, o 

Tinder é indicado para aqueles que estão em busca de uma nova amizade ou relacionamento amoroso 

– seja este um relacionamento casual ou não. Velocidade é uma das palavras-chave que define o 

programa. São sete minutos em média que os usuários permanecem no aplicativo durante as 11 vezes 

que o acessam por dia, interações que rendem uma média de 26 milhões de casais combinados por dia 

em todo o mundo
3
. Para utilizar o Tinder, o usuário se inscreve a partir de sua conta no site de rede 

social Facebook e a plataforma cruza seus dados pessoais com sua localização geográfica. Após o 

cadastro, uma lista de possíveis pretendentes é exposta na interface do programa e o participante pode 

gostar ou não do perfil sugerido, com uma simples interação na tela: deslizando o perfil para a 

esquerda a opção é rejeitada, para a direita é aprovada (há também a opção de tocar a imagem de um 

coração na tela para gostar da opção ou em uma imagem de X para não gostar). Os perfis são 

ordenados como numa pilha de cartas e só é possível analisar o próximo após avaliar o atual.  

Quando a aprovação vem de ambos os lados, é exibida uma mensagem na tela avisando ―It's a 

match!‖ (―Vocês combinam!‖, na tradução em português do aplicativo), e os usuários podem iniciar 

uma conversa. Só é permitido manter contato com aquele que também avaliou positivamente o seu 

perfil em troca (o que é descrito pela empresa desenvolvedora como o fim da rejeição). Cada perfil é 

composto por até seis fotos e uma descrição de, no máximo, 500 caracteres. Conseguir um match está 

entre os objetivos de quem utiliza o programa. Para tal, algumas estratégias, simbolismos e 

ferramentas são utilizados com a finalidade de tornar sua persona cada vez mais interessante aos olhos 

do outro. Se pensarmos no tempo médio de utilização do Tinder, prender a atenção do público é uma 

das estratégias de gerenciar o contato e fazer com que seu perfil não passe desapercebido entre os 

tantos que compõem a lista de possíveis pretendentes. Além disso, há a preocupação de manter a 

credibilidade e autenticidade em seus perfis.  

A socialização, muitas vezes, está ligada a atender e prever os desejos dos outros – forma essa 
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que se estabelece, em parte, a partir da vivência em uma cultura de consumo. Dessa maneira, a própria 

identidade pode ser construída a partir do olhar de fora; nas palavras de Slater: ―em relação a estar de 

acordo com as expectativas transitórias do outro‖ (SLATER, 2002, p. 92). A maior parte dos perfis 

construídos no Tinder segue essa lógica, sendo construídos de forma estratégica e com a finalidade de 

gerenciar a impressão que o outro terá de sua autoapresentação. 

O que se pretende explorar neste trabalho é a forma como a impressão do outro interfere nesse 

processo de subjetivação – sem deixar de levar em conta a maneira como tal processo ocorre no 

ambiente mediado do Tinder. Na plataforma, os perfis são criados, em parte, para atender aos desejos 

dos outros usuários, em uma constante busca por se manter notável, interessante e mais merecedor da 

aprovação que o usuário a seguir.  

Regular a impressão que o outro terá de nós mesmos é umas das principais tarefas 

desempenhadas no cotidiano e, também, nas plataformas digitais. O gerenciamento da impressão 

(GOFFMAN, 2002) é parte intrínseca dos processos das dinâmicas de autoapresentação nas mídias 

digitais e em sites de redes sociais e de aplicativos sociais (POLIVANOV, 2014; RIBEIRO, FALCÃO 

E SILVA, 2010; CARRERA, 2012). Quando na presença do outro, as ações e impressões causadas 

pelo indivíduo definirão a situação ali disposta, no sentido de que uma ação irá levar a uma resposta 

específica que se deseja receber. Em certas ocasiões, o indivíduo ―agirá de maneira completamente 

calculada, expressando-se de determinada forma somente para dar aos outros o tipo de impressão que 

irá provavelmente levá-los a uma resposta específica que lhe interessa obter‖ (GOFFMAN, 2002, p. 

15). 

Goffman atenta ainda para a importância da primeira impressão em uma relação social. As 

interações são em grande medida baseadas em inferências, ou seja, confia-se que determinado 

indivíduo terá determinado comportamento porque é o que se espera dele (GOFFMAN, 2002). Da 

mesma forma que, a partir da projeção que se faz de si mesmo, espera-se um tratamento específico em 

troca. Novamente, se analisarmos os exemplos de perfis construídos na plataforma Tinder descritos 

anteriormente, as atenções estão voltadas ao que o outro acharia e sobre o que o outro se interessaria, 

de maneira que se espera em troca que seu próprio perfil seja aprovado. 

Já em relação aos meios online, Nancy Baym (2010), ao abordar as novas formas de conexões 

sociais em ambientes digitais de interação, afirma que algumas mídias podem oferecer um número 

insuficiente do que chama de pistas sociais, ou seja, informações importantes que nos fazem 

identificar socialmente o outro indivíduo e nos fazem sentir seguros em iniciar um contato com o 

mesmo. Baym argumenta que, assim, ocorre muitas vezes o processo de ―self-disclosure‖ (BAYM, 

2010, p. 109), ou seja, expor aquilo que se acredita ser o ―verdadeiro self‖, como uma forma de 

afirmar-se como um sujeito autêntico e de firmar conexões com pessoas com as quais não se possuía 

laços anteriores (SÁ, POLIVANOV; 2012, p. 580). 

Essa preocupação com as estratégias de autoapresentação está também ligada ao que Giddens 

chama de projeto reflexivo da construção da identidade (2002), no qual as narrativas de si aparecem de 
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forma explícita, almejando obter uma coerência expressiva em tais narrativas. Segundo o autor, na alta 

modernidade, a identidade é construída continuamente como um processo que sempre se renova, já 

que as narrativas pretendem se manter coerentes e, assim, são expostas a constantes revisões. No 

Tinder, por exemplo, ao se analisar a eficiência que seu próprio perfil possui em relação à obtenção de 

likes, os usuários expõem o próprio perfil a revisões na expectativa de melhorar a experiência no 

programa – assunto que já foi tema de trabalhos anteriores sobre o Tinder (WARD, 2016). 

O objetivo principal desta pesquisa é entender como são recebidas as performances de si na 

plataforma Tinder, relacionando, em parte, o conceito de gerenciamento da impressão (GOFFMAN, 

2002) com a forma como se dá o processo de subjetivação na plataforma Tinder. Tal perspectiva será 

abordada a partir da maneira como o público feminino recebe as narrativas de autoapresentação dos 

homens heterossexuais, possibilitando assim a análise das concordâncias e rupturas que tais narrativas 

sofrem ao longo do processo. Como metodologia escolhida, foi realizado um estudo de inspiração 

etnográfica, entendendo tais estudos como aqueles que não adotam a etnografia em si como 

metodologia, mas ―que se utilizam de partes dos procedimentos etnográficos de pesquisa‖ e que 

podem ―incorporar protocolos metodológicos e práticas de narrativa como histórias de vida, biografias 

ou documentos para compor a análise dos dados‖ (AMARAL, FRAGOSO E RECUERO, 2012, 168). 

A princípio, foi realizada uma observação participante no aplicativo Tinder pelo período de 

quatro semanas, em outubro de 2017, por aproximadamente 20 minutos por dia e a partir do meu perfil 

pessoal do Facebook, vinculado ao programa. Na descrição do meu perfil, explicitei realizar uma 

pesquisa e não interagi diretamente pelo aplicativo com outros usuários nesse primeiro momento. Nos 

filtros disponibilizados pelo aplicativo, escolhi a opção entre 18 e 34 anos, adultos e jovens adultos, 

que corresponde ao grupo com maior número de usuários no programa (83%)
4
, além da opção de 

interesse em homens a um raio de distância de até 160 km (o que corresponde ainda ao Estado do Rio 

de Janeiro, região onde foi feita a análise). A etapa de observação participante foi realizada para a 

preparação da segunda etapa, de entrevistas, não se tratando de uma pesquisa quantitativa. Portanto, os 

resultados de tal observação não serão expostos neste artigo. 

Em seguida, realizei entrevistas semiestruturadas com oito usuárias do programa. O processo 

de escolha de tais informantes se deu através do procedimento ―bola de neve‖: a partir da minha 

própria rede de contatos, recebi indicações de mulheres que utilizavam o Tinder e estariam dispostas a 

contribuir com a pesquisa. O critério de escolha de tais usuárias levou em consideração alguns dos 

filtros aplicados anteriormente na observação participante realizada na plataforma: mulheres entre 18 e 

34 anos, residentes do Rio de Janeiro e que estivessem fazendo uso do aplicativo de forma recorrente 

em seu cotidiano. Ao final de cada entrevista, pedia a cada informante que indicasse uma nova pessoa 

para participar da pesquisa e, conforme as respostas foram se repetindo, se deu por encerrado o 

processo de seleção
5
. 

Com base na pesquisa empírica, percebeu-se algumas questões importantes na performance de 

si no Tinder: 1) a preocupação com a autenticidade, tanto no sentido de uma originalidade na criação 
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do perfil, quanto em relação à honestidade das informações ali expostas (tal cenário influencia a 

construção de uma narrativa de si feita no limiar entre uma auto-promoção e um perfil autêntico); 2) a 

busca a partir de estereótipos, em um contexto onde são poucas as pistas sociais que permitem avaliar 

o outro no momento da interação; 3) a apresentação de si a partir do gerenciamento da impressão que 

se deseja transmitir, trazendo a percepção de que o self ali exposto será ou não confirmado em um 

segundo momento, e trazendo ainda a busca por vestígios e rupturas de tais apresentações em outros 

contextos online, como outros sites e aplicativos de redes sociais. 

 

Honestidade, auto-promoção e estereótipos  

A partir das respostas obtidas, um dos principais aspectos que as mulheres entrevistadas 

buscam nos perfis é a autenticidade. Conforme exposto também no trabalho de Ranzini et al. (2016), 

os selfs se apresentam nas plataformas de relacionamento online seguindo um ideal no limite entre a 

autenticidade e a auto-promoção. As entrevistadas para este trabalho, quando percebiam um exagero 

nesta auto-promoção, não iniciavam contato com o perfil correspondente, rejeitando o mesmo na 

plataforma. A autenticidade é apreciada pelas mesmas tanto no sentido de ser honesto com aquilo que 

se apresenta, como também em se apresentar de forma interessante e original a partir da narrativa de 

si. Tal percepção e definição configuram uma categoria nativa, ou seja, uma categorização e 

explicação definidas pelas próprias entrevistadas para este trabalho. Conforme as respostas de 

Gabriela e Thaysa (nomes fictícios), respectivamente: 

Gabriela: E um perfil não satisfatório é umperfil que você não consiga ver direito a 

pessoa. Eu acho péssimo, porque muitoshomens, acho que sei lá, a maioria tenta 

mostrar que é muito aventureiro no Tinder eeu acho isso um saco. Aí tem uma foto 

na trilha e lá no alto da trilha tem a pessoa,de costas, e não dá pra ver a cara. Aí tem 

uma foto surfando, com a água na cara, enão dá pra ver a cara. Uma foto escalando 

de costas que só dá pra ver a pedra. Entãoeu acho que, pra mim, isso não é 

satisfatório.  

Thaysa: Então, assim,se o cara é muito ostentação, tem muita foto de carro ou de 

moto, de academia, decultura ao corpo, essas coisas assim, eu já sei que ele não 

serve pra mim e já tchau! (...) Mas basicamente, de todos os recursos que tem 

noTinder, o que eu mais levo em conta é isso: se tem essas fotos de ostentação, foto 

de―sou fodão pra caralho, hétero topzera‖, eu já elimino. (…) Tem um fator que 

euacho interessante, que é um único critério que chama a minha 

atençãopositivamente: caras que falam que tem filhos já na descrição eu acho 

interessante. Eu já gosto do cara pelo grau de honestidade. 

 

Os dois exemplos de respostas mostram alguns fatores que se repetiram em 

outrasentrevistas: 1) a preocupação em identificar o outro, em um espaço onde as pistas 

sociais sãoescassas e é preciso tomar, naquele momento, uma decisão sobre determinado 

perfil; 2) aaparição de perfis com exageros, no que diz respeito à performance de si, e a 

repulsa por taisperfis; 3) o valor dado à honestidade e aos perfis querealmente se mostram na 

plataforma, expondo algumas partes de si e realizando, em parte, oprocesso de self-disclosure 

no ambiente online. 
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O valor dado à honestidade se baseia, de acordo com as informantes, naquilo que 

ooutro usuário possa utilizar a partir dos recursos do Tinder e estar efetivamente se 

mostrandona plataforma. Isso se liga, em algumas respostas, à ideia de uma conformidade 

entre a formacomo o usuário se apresenta no aplicativo e a forma como ele irá se apresentar 

também emoutros contextos, principalmente no ambiente offline. Beatriz Polivanov (2014) ao 

abordar ospossíveis desencaixes entre o self online e offline mostra, a partir de sua pesquisa 

empírica edo estudo de caso do Facebook, que a tendência é que, mesmo com a possibilidade 

de criarnovas narrativas para si, a maioria dos usuários de tal rede social se mantém fiéis 

àquilo quetambém são fora daquele contexto.  

Polivanov (2014) identifica ainda alguns tipos de performances de si nos sites de 

redessociais, classificando as mesmas como: autênticas, ou seja, aquelas em que o próprio 

sujeitoentende como sendo uma representação verdadeira de si; os perfis de personagens, 

indicandoapresentações nas quais os usuários intencionalmente criam uma versão exagerada 

de simesmo, mas que ainda remetem tal construção ao seu próprio self; e os perfis falsos, ou 

seja,versões nas quais ―são utilizados nomes e fotos ou fictícios ou de outras pessoas, 

nãopermitindo que seja(m) reconhecido o(s) administrador(es) do perfil‖ (POLIVANOV, 

2014, p.8). 

Nesta pesquisa, percebe-se tal preocupação emidentificar o perfil autêntico, aquele que 

representa uma versão o mais fiel possível com o quecada sujeito entende como sendo o 

verdadeiro self. Assim, valoriza-se tal construção de perfiltanto por, através de tal 

identificação, ser possível encontrar um perfil que se considereinteressante e que as 

informantes se sintam seguras em iniciar o contato, como também paraser possível já fazer 

uma triagem e evitar perfis que não corresponderiam com aquilo que cadauma busca. Tais 

resultados podem ser encontrados nas respostas a seguir: 

Lorena: Acho que um perfil ideal no Tinder é a pessoa que demonstra a sua 

vidaprofissional de forma aberta e honesta. De verdade, né? Diga sua idade real 

também.Poste fotos sem querer tirar onda, nem ficar se mostrando. Umas fotos 

normais,decentes.. Não ficar escrevendo coisas que ele não é. 

Marina: Cara, eu acho que um perfil ideal seria: a pessoa tem que condizer com 

asfotos que ela coloca, né. Então, eu acho que ela colocar fotos – isso tem a ver 

comos recursos que o programa coloca, né? Então se ele te dá o recurso de colocar 

fotos,que você use as fotos condizendo com o seu perfil de pessoa. Eu acho que é 

mais oumenos isso. Perfil ideal é meio complicado, né? Eu respondi, agora estou 

pensandomelhor: eu acho que não existe perfil ideal. Eu tento, no meu perfil, deixar 

claropelas fotos que tipo de pessoa eu sou. Eu acho que isso é o ideal pra mim. 

Entãoquando eu converso com um cara eu imagino que o perfil dele é ideal pra 

mim,porque eu acredito, pelo que ele tá dizendo lá, que as fotos dele condizem com 

o queele é fora dali. Isso pra mim se torna como um perfil ideal, assim. 
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Olívia: Em relação às fotos, que obviamente sejam fotos da pessoa, com 

boaresolução, idealmente sem amigos ou sem óculos escuros, sorrindo. Bom ter 

umperfil variado de cenários e situações também. 

Pesquisadora: E um perfil não satisfatório? 

Quando as fotos são muito pixeladas ou só tem foto em grupo ou mesmo só do 

carade óculos e você não consegue de fato vê-lo. Fora as fotos, quando a pessoa 

colocauma descrição muito clichê (o que soa especiamente artificial para homens, 

poralgum motivo) ou muito reacionária, machista, etc. 

Apesar disso, conforme ilustrado em algumas respostas, alguns usuários não utilizam os 

recursos da plataforma para realizar tal exposição. Esse fator foi também encontrado na etapa de 

observação participante, na qual notou-se que há uma grande quantidade de perfis com poucas 

informações, muitos sem utilizar o recurso da escrita e utilizando apenas duas ou três fotos. As 

usuárias entrevistadas, por mais que desejassem ver o máximo possível de informações sobre o outro, 

compreendiam tais perfis com pouca informação como uma dificuldade que o correspondente poderia 

encontrar na hora de se autoapresentar, já que as mesmas também compartilhavam de tal dificuldade. 

Além disso, muitas respostas mostravam que as informantes possuíam a noção de que o Tinder é 

apenas uma primeira impressão que irá se possuir do outro, fazendo com que, apenas a partir da 

conversa e do encontro, se pudesse confrontar tal impressão com o que de fato a pessoa corresponde, 

validando ou não a performance do outro. 

Galindo (2014) trabalha com o conceito de autenticidade performada, ou seja, a maneira como 

performatizamos uma apresentação de nós mesmos, principalmente nos sites de redes sociais, e 

trabalhamos a noção de autêntico a partir do compartilhamento de narrativas de si que se pareçam o 

mais naturais possíveis. Assim, criamos um personagem para retratar nossa realidade a partir daquilo 

que acreditamos ser nosso verdadeiro self – ou, ao menos, o self através do qual gostaríamos de nos 

ver retratados, criando um conflito entre o que seria falso ou verdadeiro. 

Apesar desse conflito, Galindo resolve tal questão ao compreender que a performance trata-se 

da criação de um personagem ―real‖, construído a partir de uma audiência e dos recursos e limitações 

de determinado contexto onde ocorre a interação social. Em sua tese sobre o ―show do eu‖, Paula 

Sibilia (2016, p. 249) afirma que tais fronteiras entre a ficcionalização e a realidade se veem mesmo 

borradas, já que há uma tendência em perfomatizarmos no nosso cotidiano a partir das linguagens 

midiáticas. Assim, a autora segue sua argumentação afirmando que hoje, a partir dos blogs e sites de 

redes sociais, ―qualquer um‖ – no sentido de ninguém extraordinário (p. 302) – pode ter acesso a 

ferramentas de criação de si e construir narrativas que serão efetivamente vistas por uma audiência 

considerável. Isso gera a espetacularização da banalidade da vida cotidiana, nas palavras da autora, e 

uma preocupação em se mostrar em sua versão autêntica e bem editada. 

Assim, de novo, vê-se a construção do self no Tinder nesse limite entre o ser autêntico e o de 

realizar uma promoção de si mesmo em busca da atração do olhar alheio. Por isso, cabe ressaltar que a 

performance, muito embora buscando gerenciar a impressão que o outro terá de si, é também o próprio 
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self em si, já que ela será o resultado da autoapresentação e da narrativa de fato recebida e impressa no 

outro. Nas palavras de Goffman: ―em nossa sociedade, o personagem que alguém representa e o 

próprio indivíduo são, de certa forma, equiparados, e este indivíduo-personagem é geralmente 

considerado como algo alojado no corpo do possuidor‖ (2002, p. 231). Assim, o autor enxerga a 

personalidade encenada como ―uma espécie de imagem, geralmente digna de crédito‖ (idem) e, assim, 

durante a apresentação de si, o interesse estará em saber se tal performance será ou não acreditada. 

Neste contexto, as fotos, parte de tal apresentação de si, vão apresentar um papel importante 

na resposta que se deseja obter no Tinder e na performance estabelecida no programa. Conforme 

aponta algumas das repostas obtidas durante as entrevistas, a primeira foto de cada sujeito, que é a 

primeira informação sobre o outro com a qual o usuário se depara na plataforma, já interfere na 

decisão final que será tomada sobre aquele perfil. Se essa primeira foto já apresenta alguma 

característica ou estereótipo com o qual o correspondente não se identifica, o contato não segue 

adiante. Como aponta Goffman (2002) e já discutido anteriormente, no momento da interação social 

os sujeitos se baseiam em ―estereótipos não comprovados‖ (GOFFMAN, 2002, p. 11) para obter uma 

sensação de segurança durante tal interação. Tais estereótipos irão delinear as possíveis respostas que 

se deseja obter do outro e o que pode-se ou não esperar do mesmo. 

No Tinder, observa-se que a ausência de algumas pistas sociais, conforme Baym (2010) 

aponta como um dos aspectos que trazem a segurança na hora da interação online, faz com que os 

indivíduos se baseiem cada vez mais em estereótipos, conforme relatado nas respostas abaixo. 

Gabriela: Essas fotos em festas, bebendo em tal, me passam sim uma 

impressãoruim. O que é uma hipocrisia da minha parte, porque eu também bebo, 

também vouem festa e tal, saio com meus amigos. Mas, o Tinder é uma vitrine né? 

A pessoa nãote conhece direito e, enquanto ela não te conhecer e não conversar com 

você, ela nãovai te conhecer realmente. Então, naquele espaço ali, a gente tem 

consciência que éum espaço limitado que você tem ali para passar uma primeira 

impressão. Não é prapessoa te conhecer a fundo, é uma primeira impressão. Tem um 

limite de caracteres,não sei quanto é, o ideal é escrever pouco, tem um limite de 

fotos… Então não é alium grande álbum da sua vida. É uma imagem que você quer 

passar né? Já que oTinder é feito como uma vitrine pra uma primeira impressão, 

aquela que você querpassar. Então se num espaço tão limitado, todo mundo bebe, 

todo mundo sai, mas senum espaço limitado a imagem que você escolhe passar de 

primeira é uma imagemque você tá na festa, bebendo e tal, me passa uma impressão 

de que a pessoa é meiofanfarrona, que ela só quer ―zoação‖. E tudo bem, não tem 

problema. Mas como eu,apesar de beber e ir a festa, eu sou uma pessoa mais 

sossegada, já olho pra esseperfil e isso já vira uma coisa contra. 

 

Olívia: Acho complicado [fotos sem camisa]... Eu não gosto muito dessa 

vibeegotrip, mas é o Tinder, né? Como um amigo diz: é quase um açougue. (risos) 

Énatural que haja fotos neste sentido. Acho que prefiro algo mais sutil, uma foto 

delonge, mas não de biquini ou sunga dizendo "olha como sou gostoso". 

Inclusive,tenho muita preguiça dessa vibe Crossfit. Se tem, já acabo não querendo a 

pessoamesmo. É um pouco de preconceito, talvez . Mas é porque são raras as vezes 

que apessoa que faz Crossfit não é completamente obcecada com o físico. 

(Tôrespondendo me sentindo mal com algumas respostas, mas no Tinder a verdade 

éque você parte de um monte de pré-julgamentos que fazem ou não sentido). 
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As usuárias, portanto, possuem a consciência de estarem partindo de esteriótipos não 

comprovados para analisar os perfis de seus correspondentes, entendendo que tal estratégia é uma das 

formas de estabelecerem ligações no programa – seja pela falta de outras pistas sociais que poderiam 

ajudar na identificação do outro ou pelo processo comunicacional em si mesmo, que parte, em certos 

momentos, de esteriótipos. Entre as respostas, também encontrasse outro aspecto importante no que 

diz respeito ao Tinder: a percepção de que ali é um espaço de exposição regulada do próprio self. A 

partir de expressões como ―vitrine‖ e ―açougue‖, nota-se que as usuárias percebem que a apresentação 

de si no Tinder segue a perspectiva de uma impressão, em parte, gerenciada pelo outro, e que tal 

apresentação busca a aprovação do olhar alheio. 

Além disso, tal configuração mostra também o quanto a ―identidade é formada na interação 

entre o eu e a sociedade‖ (HALL, 2006, p. 11), seja com o contexto social e cultural ao seu redor, ou 

no momento mesmo da interação com outro indivíduo. Esse segundo aspecto caracteriza o que foi 

apontado no primeiro capítulo como a alo-definição (MATUCK; MEUCCI, 2005), caracterizada pela 

forma como é percebida tal apresentação de si pelos outros e também a forma como os meios pelos 

quais se dá tal apresentação acaba restringindo tal narrativa de si. Se pensarmos no Tinder, a alo-

definição é formada pela percepção do público sobre determinado perfil e pelas ferramentas que o 

próprio aplicativo dispõe para a construção do self. 

Dessa forma, conforme aparece em algumas das respostas abaixo, a impressão que o outro 

tenta registrar nem sempre segue aquilo que foi planejado, já que a identidade se configura no 

momento da interação. Novamente, o que surge nas respostas é a preocupação com uma autenticidade 

e honestidade no que diz respeito ao self que se constrói no aplicativo. As informantes mostram que 

exageros no que diz respeito à autoapresentação ali disposta acabam passando uma impressão 

diferente da prevista e sendo rejeitados.  

Carla: E pra mim as fotos dizem aquilo que você quer que os outros vejam. Então 

se o cara põe lá cinco fotos na academia mostrando o tanquinho dele, ele tá me 

dizendo que a vida dele é isso. Se tem um cara que todas as fotos ele tá segurando 

uma garrafa de cerveja na mão, ele tá me dando uma informação de que ele é muito 

festeiro. Então, tem umas fotos que você tá vendo que as pessoas tão querendo 

passar uma imagem que não é, por exemplo, essas fotos de beijando golfinho, 

beijando a vó... Tá bom, você tá vendo que ele quer dizer que é um bom rapaz. 

Então, você vai escolher qual a primeira foto que quer botar. O cara que põe cinco 

fotos de óculos escuros, sabe? O cara não tá se mostrando. Quem não bota foto do 

rosto, eu nem considero.  

Marina: Eu acho meio apelativo quando o cara bota foto com a mãe, foto com 

cachorro. Eu acho que ele tá apelando pra menina achar ―olha só como ele é família, 

olha como ele é pai de cachorro‖. Isso me cansa um pouco. Acho que ele pode 

colocar na descrição que ama o cachorro e ama a mãe. (risos) Ou não bota que ama a 

mãe! Mas, às vezes, dizer que ama o cachorro, que tem um cachorro, seja importante 

pra ele. Mas a foto em si eu acho meio apelativo. Eu não gosto de foto de corpo 

todo, na academia, sem camisa e com o físico a mostra. Eu gosto quando o cara bota 

fazendo coisa que ele gosta. Se ele escala, coloca foto escalando. Se gosta de trilha, 

bota foto fazendo uma trilha. Se ele surfa, uma foto surfando. Coisa assim que não 
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vai mostrar necessariamente o corpo ou o rosto, mas mostra os costumes dele. O que 

ele gosta de fazer, os hábitos. 

As respostas mostram ainda que há a noção, entre as entrevistadas, de que há uma tentativa 

entre os correspondentes de imprimir uma determinada impressão sobre si mesmo nas mesmas. 

Quando identificam tal tentativa, as informantes desconfiam de tal perfil, no que diz respeito à 

autenticidade, e acabam caindo, novamente, em ―estereótipos não comprovados‖ (GOFFMAN, 2002) 

para estabelecer a ponte entre a apresentação recebida e a impressão de fato gerada em tais usuárias. 

Assim, o que as informantes buscam nos perfis é uma imagem não exagerada de si mesmo, que 

represente o cotidiano do outro usuário e que não caia em repetições de narrativas identitárias já 

formatadas. Esses aspectos exibem alguns dos conflitos existentes no cenário de como é dado o 

processo de subjetivação na pós-modernidade e em uma cultura do consumo, temas expostos no 

primeiro capítulo desta dissertação. Apesar de maior liberdade na hora da construção do self e uma 

possibilidade em recriar a própria narrativa de si, por vezes os indivíduos caem em estilos de vida e 

estratégias identitárias já pré-formatadas e vendidas pelo mercado. 

 

Gerenciamento da impressão e polimídia  

Para finalizar, serão discutidos os conceitos de polimídia,audiência imaginada e colapso de 

contexto, ligados às performances no Tinder. Daniel Millere Mirca Madianou (2012) lançaram a ideia 

de polimídia como um ambiente de―oportunidades comunicacionais que funciona como uma estrutura 

integrada‖ (p. 170), noqual cada mídia passa a ser definida a partir de termos relacionais com outras 

mídias nocontexto geral. Assim, cada indivíduo buscaria oportunidades comunicacionais distintas 

apartir da possibilidade de acesso a diferentes tipos midiáticos que possui à disposição. O queos 

autores ressaltam é que a escolha entre diferentes mídias recaí não só em suasespecificidades técnicas, 

mas também em seu contexto social e emocional. Assim, escolherutilizar o Whatsapp em detrimento 

do Messenger, por exemplo, pode indicar não só umapreferência pelas especifidades técnicas do 

primeiro, mas deve ser analisado em um contextomaior e social, envolvendo os significados 

simbólicos do mesmo para diferentes grupossociais. 

No que tange à credibilidade, o contexto de polimídia ajuda a criar talsensação, ao possibilitar 

a confirmação de determinado perfil nas diversas redes digitais.Assim, um usuário pode buscar outro 

que conheceu no Tinder em diferentes ambientes online,confirmando fatos que viu na primeira 

plataforma e sentindo-se mais seguro em relação àidentidade apresentada, confiando assim na 

possibilidade de iniciar um contato com aqueleusuário. Assim, a vinculação de outras contas ao Tinder 

é uma parte importante para adisponibilidade de pistas sociais na hora da construção identitária em 

ambientes digitais. Sema presença física, o vínculo e publicação de informações de outro gênero 

ajudam a criar umasensação de credibilidade e confiança de que aquele perfil corresponde 

verdadeiramenteàquela pessoa. O próprio fato do aplicativo estar conectado à conta no Facebook é 

umaestratégia por parte da empresa desenvolvedora de evitar perfis falsos na plataforma. 
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Assim,conectar a conta de um outro aplicativo ou oferecer cada vez mais informações ao perfilfacilita 

o início de uma interação. 

Portanto, cabe ressaltar que é esperado que haja diferentes comportamentos emdiferentes 

espaços digitais de interação. Há estratégias de autoapresentação e de interaçãodiferentes a depender 

da audiência imaginada (LITT; HARGITTAI, 2016), ou seja, do públicocom que se imagina estar 

correspondendo através daquela plataforma. Esse públicocorresponde a ―uma audiência heterogênea 

composta por elementos com diferentes vivênciase perspetivas do que poderá ser socialmente correto 

ou expetável‖ (SEPÚLVEDA, 2016, p.12-13). Esse aspecto apareceu em algumas respostas durante as 

entrevistas: 

Marina: Quando eu gosto da pessoa e a conversa tá ok, eu procuro sim. Não sei 

setodo mundo deveria fazer, mas é uma boa estratégia. Porque aí você vê além do 

quetá ali no aplicativo. E sim, já tive surpresa. Tem gente que já coloca no perfil 

[doTinder] ―Bolsonaro 2018‖, mas tem a pessoa que não coloca. Daí a pessoa 

acabacolocando no Facebook essa visão política. Pra mim, facilita, porque aí já parei 

deconversar por conta disso. 

Paula: Já tive informações políticas que a pessoa não compartilhou no Tinder, 

agente não conversou sobre, mas eu acabei descobrindo no Facebook. Era tipo nada 

aver comigo, ―bolsominion‖. E aí eu já deixei a conversa morrer e tal. 

Thaysa: Eu procuro depois do match, se a gente já tiver conversando, antes 

não.Porque eu acho que é meio que roubar no jogo e já saber a carta que a pessoa 

tem namão. Eu prefiro conhecer a pessoa com aquilo que ela tá me apresentando.  

Essa perspectiva pode gerar o chamado ―colapso de contextos‖, que ―ocorre quando as pessoas 

são forçadas a lidar simultaneamente com contextos sociais de outra forma não relacionados que estão 

enraizadas em diferentes normas e aparentemente exigem diferentes respostas sociais‖ (boyd apud 

SEPÚLVEDA, 2016, p. 13). Muitas vezes, adequa-se o conteúdo a partir da audiência imaginada e do 

contexto em que acontece tal interação. Assim, apesar da apresentação de informações em contextos 

digitais seguir a lógica de audiência imaginada, há algumas rupturas que acontecem e que geram tal 

efeito de colapso de contextos. Outra perspectiva que apareceu durante as respostas é a vinculação de 

outras contas ao Tinder pelas próprias informantes; a maioria das usuárias não vincula a própria conta 

do Instagram e do Spotify ao programa, por considerar que é algo invasivo, já que alguns homens 

buscam tais usuárias nessas redes. 

Além do referido colapso nos ambientes digitais, há também a questão das rupturas entre 

aquilo que se apresenta online para aquilo que é apresentado offline, conforme já apontado 

anteriormente pela exposição do trabalho de Polivanov (2014), que trabalha com o conceito de 

performance como ―uma construção discursiva performatizada, dirigida para uma audiência 

(imaginada)‖ (p. 2). Para a autora, mesmo que buscando a autenticidade e a fidelidade àquilo que a 

persona acredita ser seu verdadeiro self, nas redes sociais digitais veríamos sempre uma versão 

performatizada da identidade de cada usuário. Assim, os perfis podem sofrer desencaixes daquilo que 

apresentam online e aquilo que apresentam offline, não necessariamente por representar uma 
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abordagem completamente falsa da própria identidade, mas pela noção de que é possível transparecer 

apenas parte da mesma e de que os selves podem ser moldados para atender as expectativas de 

audiências específicas de cada contexto. 

Sobre a autenticidade das representações identitárias em ambientes digitais de interação, uma 

estratégia adotada para confirmar a apresentação que cada usuário faz de si mesmo é buscar aquele 

mesmo perfil em outras redes sociais e aplicativos digitais. Como dito anteriormente, quanto mais 

pistas sociais um perfil possui, mais verídico ele se apresenta para os outros usuários. Isso foi também 

relatado por algumas usuárias durante as entrevistas: 

Marina: Os amigos em comum tem total influência. Isso também ajuda a achar 

oFacebook – você vê o amigo em comum, vai no perfil dessa pessoa e procura a 

quevocê tá conversando. É meio stalker, mas faz parte do processo para ver se 

aquelaconversa vai continuar. 

Olívia: Depende… Se eu dei match e curti muito a pessoa, sim [sobre procurar 

ocontato em outra rede social]. Faço isso para ver melhor os gostos, saber se 

ésolteiro mesmo (já dei match com um par de homens em relacionamentos...) e se 

asfotos do app correspondem à "realidade" (acho que no Facebook, por exemplo, 

temmenos filtro e também há fotos de marcação de amigos). 

Júlia: Quando o Instagram tá vinculado eu costumo dar uma olhada... porque 

temmais fotos, aí dá pra ter uma noção melhor de como a pessoa é tanto 

fisicamentecomo o estilo de vida dela... 

Conforme já dito, o próprio Tinder disponibiliza a opção de vincular as contas do Instagram e 

Spotify à sua conta no aplicativo. Esse recurso pode, muitas vezes, passar uma ideia maior de 

autenticidade e ajudar na autoapresentação na plataforma, pois o espaço para tal é relativamente curto 

e com poucas ferramentas disponíveis. Podemos de novo aludir ao conceito de polimídia e ao contexto 

comunicacional oferecido por diferentes plataformas que, combinadas entre si, geram uma experiência 

completa de interação mediada. Dessa forma, conclui-se que a busca pelos usuários em outros 

contextos online de interação ajuda na confirmação da autenticidade daquele perfil, gerando maior 

segurança nas mulheres entrevistas. Além disso, a partir de tal busca, as informantes realizam ainda 

um processo de cada vez maior desvelamento dos outros usuários, descobrindo novos aspectos e novas 

facetas dos mesmos, confirmando também se tais usuários correspondem a suas buscas. 
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5
 Entende-se que este é apenas um recorte entre os tantos possíveis e que ele possui limitações e particularidades: 

por iniciar os contatos a partir da minha lista, o perfil de mulheres foi se repetindo e as respostas se assimilando 

mais rapidamente. Além disso, também percebeu-se, ao longo das entrevistas, que a visão de mulheres a respeito 

dos perfis de homens, obviamente, não seria a mesma dos homens em relação às mulheres, esbarrando com 

certas particularidades e precauções que não necessariamente seriam encontradas no gênero masculino – como, 

por exemplo, a preocupação em não poder se defender fisicamente de alguma agressão sexual e, com isso, 

analisar os perfis a partir de tal preocupação. 
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Resumo  

O trabalho busca compreender, em perspectiva comparada, questões relacionadas às representações 

midiáticas acerca da precarização do trabalho nos contextos brasileiro e angolano na 

contemporaneidade. Para a realização do presente estudo, construímos uma abordagem 

metodológica que parte de um levantamento de materiais jornalísticos que tratam da temática do 

trabalho nos dois contextos. Nesta comunicação, apresentamos parte do corpus documental da mídia 

angolana, que está em construção, com alguns apontamentos para o trabalho de campo. Acreditamos 

que a mídia participa da constituição das representações sobre trabalho e direitos humanos junto aos 

grupos estudados. 

Palavras-chave: Mídia, Trabalho, Direitos Humanos 

 

1. Introdução 

O trabalho apresentado faz parte da pesquisa em andamento, realizada durante estágio pós-

doutoral junto ao Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), de março a dezembro de 2018. O projeto busca 

compreender, em perspectiva comparada, questões relacionadas às representações (HALL, 2010) 

midiáticas acerca da precarização do trabalho (GORZ, 2003) nos contextos brasileiro e angolano 

na contemporaneidade. 

O projeto foi concebido primeiramente a partir do diálogo de pesquisadores do Maranhão 

com estudantes angolanos da Universidade Federal do Maranhão, participantes do Programa de 

Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-G) e, num segundo momento, com pesquisadores 

ligados à Universidade Agostinho Neto e Universidade Metodista de Angola, interessados em 

estudar questões relacionadas principalmente a trabalho, desenvolvimento, democratização, 

direitos humanos e mídia. 

Aqui, trazemos algumas reflexões que temos feito desde a pesquisa doutoral, que investigou 

as representações do trabalho escravo contemporâneo na televisão brasileira, tendo como 
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referência a mídia como uma instituição social capaz de participar das representações dos sujeitos, 

que se apropriam dos discursos veiculados pela mídia para construir suas próprias representações. 

(THOMPSON, 2013) 

Apresentamos, a seguir, caminhos metodológicos que temos trilhado para a construção do 

corpus documental de análise, formado por material audiovisual recolhido tanto na mídia brasileira 

quanto angolana e apontamos algumas perspectivas analíticas a serem consideradas durante o 

trabalho de campo em Angola, previsto para ser realizado no segundo semestre de 2018. 

 

2. Caminhos metodológicos: do corpus documental ao trabalho de campo 

Antes de construirmos um corpus documental formado por materiais jornalísticos 

audiovisuais tanto do Brasil quanto de Angola, sentimos a necessidade de fazer uma reflexão sobre a 

complexidade desses campos em seus contextos sociais, políticos, econômicos e culturais tão 

diversos. 

Partimos da ideia de que vivemos em um mundo saturado pela mídia (SILVERSTONE, 2002) 

e a sua presença faz parte do processo social. Concebemos a mídia, portanto, como uma instituição 

social, constituinte da sociedade contemporânea. Nesta perspectiva, entendemos a mídia como um 

tipo de instituição, capaz de formar uma rede que ocupa uma determinada posição na constituição da 

sociedade através da qual acessa o mundo social como um todo. 

Mas quando falamos em ―mídia‖, também podemos falar de instituições ou de ―lugares de 

fala‖ diferentes, considerando os contextos já expostos. O fato é que fomos percebendo que falar de 

mídia no Brasil pode ser diferente do que falar de mídia em Angola. E esse aspecto é fundamental 

refletirmos antes de propormos uma comparação entre os produtos, sem antes entender em que 

estruturas eles estão contidos bem como suas condições de produção, circulação e recepção. 

Quando estudamos as representações do trabalho escravo contemporâneo junto a um grupo de 

trabalhadores rurais maranhenses egressos do trabalho escravo a partir de reportagens televisivas 

brasileiras, partimos de um estudo quantitativo, isto é, recolhemos 53 reportagens que foram 

veiculadas entre 2009 e 2013 em quatro emissoras de televisão comercial e de canal aberto no Brasil: 

Rede Globo, Rede Record, SBT e Bandeirantes. A partir deste levantamento quantitativo, fizemos 

escolhas qualitativas (quanto às temáticas, à frequência, à abordagem, à região do país etc) e 

chegamos a sete reportagens televisivas que julgamos significativa para aquela análise.  

Quando iniciamos as buscas pelos sites das emissoras de televisão de Angola, sendo uma 

pública, a TPA (Televisão Pública de Angola) e a outra comercial, TV Zimbo, esbarramos num 

primeiro obstáculo: a precariedade dos mecanismos técnicos de busca. Pelas palavras-chave 

―trabalho‖, ―trabalho precário‖, ―trabalho precarizado‖, ―trabalho forçado‖ ou ainda ―trabalho 

decente‖
3
 acessamos muito pouco material. Além disso, como não temos a sociabilidade e a 

familiaridade junto à mídia angolana, não sabemos ao certo se o que começamos a recolher tem 

relevância para os sujeitos do país, isto é, se o que tivemos acesso pela internet realmente tem 
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impacto para o consumo jornalístico televisivo junto aos trabalhadores que pretendemos acessar 

durante nosso contato no país, durante trabalho de campo, programado para ser realizado no segundo 

semestre de 2018. 

De todo modo, partimos da ideia de que precisamos fazer uma breve historiografia sobre a 

mídia angolana para podermos entender o contexto em que as reportagens são produzidas, circulam e 

são consumidas pelos diversos públicos no país. Neste sentido, acreditamos que a história da mídia 

angolana é dada junto à própria historicidade do território, hoje República Democrática de Angola. 

Apresentamos, a seguir, uma síntese do contexto midiático angolano que vimos pesquisando nos 

últimos meses, tanto na perspectivas histórica quanto na perspectiva de audiência na atualidade. 

Antes do processo da independência, o campo midiático de Angola estava sob jugo da colônia 

portuguesa, ou seja, toda produção era feita pela colônia e pelos colonizadores numa primeira 

instância, posteriormente, que a mesma ganhou um grupo hibrido, a qual poderia se encontrar não 

apenas os colonos, mas também natos da terra, entre eles, os homens letrados e civilizados. Com início 

da luta de libertação em Angola, em 4 de Fevereiro de 1961
4
, e a Revolução dos Cravos, em Portugal 

(1974), Angola se torna independente
5
da colônia portuguesa. Foi neste período, a partir de 1975, que a 

mídia angolana tomou os primeiros rumos nacionais com abertura da TPA (Televisão Pública de 

Angola), a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola, que visavam não só tornar público as 

informações nacionais para a população como projetar as ideologias movimento ‗libertador‘ de 

Angola. Nesta ordem de ideia, é importante mencionar que o regime leninista-marxista do MPLA 

(Movimento Popular para Libertação de Angola) ainda é a grande representante da mídia angolana até 

os dias atuais, não mais com os mesmos ideais, mas a partir de uma estrutura oligopolista. Neste 

contexto, a mídia angolana é usada para manutenção da Guerra Fria e acompanha os principais 

acontecimentos políticos no país, como a Guerra Civil que perdurou por quase 10 anos, entre 1993 e 

2002. Neste período, houve não somente o boom econômico no país com a produção de petróleo e 

diamante, como também houve um crescimento relevante de privatização e oligopólio dos meios de 

comunicação pela família do então presidente no poder, José Eduardo dos Santos. O crescimento das 

antenas parabólicas para as classes médias foi um dos recursos que tomou o país neste período. 

Somente em 2008, surge o primeiro canal comercial em Angola; a TV Zimbo que, por sua vez, não é 

muito diferente da TPA ideologicamente e é de propriedade da família do então presidente. Na esfera 

das mídias contra hegemônicas, temos os jornais da oposição e rádios que lutam em prol de liberdade 

de expressão e acesso à informação da população. Entre eles, o jornal Folha 8, Angolense, Maka 

Angola e a Rádio Despertai da UNITA. (CARLOS, 2014) 

Segundo estudo realizado pela empresa Marktest (2015) na Grande Luanda (região 

metropolitana), 98% das pessoas têm acesso à televisão e 76% leem jornais e revistas. A TPA é o 

canal mais visto, com 88% da audiência; e a TV Zimbo apresentou 69% da audiência dos 

telespectadores nesta pesquisa. Foram entrevistados 5000 pessoas na Grande Luanda e 50% da 

amostra informaram que também tem acesso à internet, sendo o facebook o site mais visitado. 
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Para a realização do presente estudo, construímos uma abordagem metodológica que parte de 

um levantamento de materiais jornalísticos que tratam da temática da precarização do trabalho nos 

dois contextos estudados: Brasil e Angola nos últimos 10 anos e depois segue para uma análise da 

construção das representações dos sujeitos (aqui no caso, trabalhadores) acerca dos discursos 

midiáticos. No caso das representações midiáticas, construímos um corpus documental de 

reportagens publicadas em Angola a partir de material disponível nos sites da principal agência de 

notícias de Angola, a ANGOP, e também a TPA (Televisão Pública de Angola) e a TV Zimbo, 

emissora de televisão comercial do país. O mapeamento dessas reportagens já foi iniciado e deve ser 

comparado, na medida do possível
6
, com o corpus documental já recolhido da mídia brasileira, 

constituído por reportagens televisivas publicadas em canais abertos de televisão entre 2009 e 2013, 

que foi objeto de estudo da tese de doutoramento que originou o livro Trabalho escravo e mídia: 

olhares de trabalhadores rurais do Maranhão (EDUFMA, 2016).  

Também levantaremos outras reportagens brasileiras veiculadas no mesmo período de tempo 

do corpus documental das reportagens angolanas para fins de comparação, sempre levando em 

consideração contextos históricos, sociais, culturais e políticos dos dois países analisados. 

Buscamos compreender neste estudo em curso como a mídia participa (MOURA, 2016) das 

representações dos sujeitos; aqui no caso de trabalhadores acerca de suas relações com o trabalho. A 

partir das experiências de pesquisa doutoral,agora procuramos pontos de comparação com 

trabalhadores angolanos acerca de suas relações com o trabalho, principalmente os encontrados em 

atividades mais precarizadas e degradantes, que violam a dignidade humana, como as identificadas 

num breve levantamento para a construção do projeto de pesquisa em andamento a partir de 

processos migratórios do Sul do país (Benguela, Huíla e Huambo) para a capital Luanda. Para tanto, 

está previsto um trabalho de campo em Luanda e nas três províncias do Sul de Angola: Humbo, 

Huíla e Benguela a ser realizado durante o segundo semestre de 2018. 

 Apresentamos, a seguir, parte do corpus documental construído a partir de materiais 

midiáticos angolanos que estamos construindo para ser assistido junto aos entrevistados, durante 

trabalho de campo nas localidades supracitadas acima. 

 Ao buscarmos reportagens que tratassem sobre ―trabalho‖, nos deparamos com uma série de 

matérias jornalísticas que apresentavam o trabalho na agricultura como uma alternativa ao modelo 

de desenvolvimento do país, atualmente movido principalmente pela produção do petróleo e do 

diamante. Optamos, assim, por selecionar algumas reportagens que foram realizadas principalmente 

nessas localidades que pretendemos visitar durante o trabalho de campo e que foram veiculadas nas 

emissores de televisão de Angola na última década. 
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Quadro 1 – Descrição das reportagens televisivas sobre agronegócio e projetos de 

desenvolvimento em províncias do Sul de Angola 

Reportagens Data Emissora Programa Tempo  Links 

Huíla: Produção 

agrícola na Matala 

16 de 

Julho de 

2012 

TPA Angola 

Magazine 

4:20‘‘ https://www.youtube.com/

watch?v=EPQ_kxCt6gQ&

t=4s 

 

Cuanza Sul: 

produção de banana 

29 de 

julho de 

2013 

TPA Angola 

Magazine 

6:11‘‘ https://www.youtube.com/

watch?v=NllIppnooPQ 

 

Benguela: fazenda 

Utalala 

23 de 

julho de 

2015 

TPA Angola 

Magazine 

4: 20‘‘ https://www.youtube.com/

watch?v=jn6VdLlgQm0 

 

Presidente da 

República abre 

campanha agrícola 

no Huambo 

11 de 

Outubro 

de 2017 

ANGOP Agência 

Angola 

Press 

1:55‘‘ https://www.youtube.com/

watch?v=WkQLvTjOeaM 

 

Fonte: Pesquisa documental da autora (2018) 

O primeiro quadro apresenta três reportagens extraídas da TPA (Televisão Pública de Angola), 

principal rede televisiva do país, fundada em 1975, após a Independência, mais especificamente pelo 

programa Angola Magazine, uma espécie de revista eletrônica cuja finalidade é apresentar o processo 

de ―desenvolvimento‖ de Angola no âmbito da agricultura e infraestruturae uma reportagem 

audiovisual publicada pela ANGOP
7
,a agência de notícias oficial do Estado angolano, também 

fundada em 1975; que trata de uma campanha agrícola com a presença do presidente eleito em 2017, 

João Lourenço. Todas as reportagens estão disponíveis no Youtube. O acesso para a pesquisa 

documental também partiu das reportagens encontradas pela internet, seja no site das próprias 

emissoras, seja no Youtube. 

 

Quadro 2 - Caracterização das reportagens televisivas sobre agronegócio e projetos de 

desenvolvimento em províncias do Sul de Angola 

Identificação  Temática  Imagens Entrevistados Título 

Vídeo 1 Desenvolvimento 

agrícola na 

província da Huíla 

Industrial de transformação 

dos alimentos agrícolas 

 

Trabalhadores nos tratores 

com 

toneladas de batatas  

 

Materiais de grande porte 

agrícola 

Presidente da 

cooperativa 

 

Representante do 

setor agrícola 

 

Representante do 

setor agrícola 

 

 

 

Produção 

agrícola na 

Matala 

Vídeo 2 A matéria aborda 

sobre a produção de 

banana no Cuanza 

Sul 

Extensão do campo agrícola 

com plantação de banana 

 

Trabalhadores podando 

árvores de banana 

 

Funcionário da 

fazenda 

 

Engenheiro 

agrônomo e 

proprietário da 

 

 

 

Produção de 

banana no 

Cuanza Sul 

https://www.youtube.com/watch?v=EPQ_kxCt6gQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=EPQ_kxCt6gQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=EPQ_kxCt6gQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=NllIppnooPQ
https://www.youtube.com/watch?v=NllIppnooPQ
https://www.youtube.com/watch?v=jn6VdLlgQm0
https://www.youtube.com/watch?v=jn6VdLlgQm0
https://www.youtube.com/watch?v=WkQLvTjOeaM
https://www.youtube.com/watch?v=WkQLvTjOeaM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_not%C3%ADcias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
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Funcionários transportando e 

lavando os cachos de banana 

 

Funcionários trabalhando 

descalços e sem equipamentos 

de proteção 

 

Mulheres trabalhando com 

crianças nas costas 

Fazenda 

 

Estudante de 

agronomia 

Vídeo 3 Aborda sobre a 

maior fazenda de 

produção de cereais 

da província de 

Benguela 

Centro da cidade 

 

Extensão da fazenda 

 

Gados (produção de carne) 

 

Escolas (Formação de jovens) 

 

Hortas verdes 

 

Materiais de grande porte 

agrícola 

 

Funcionários industriais  

 

Camponeses 

 

Proprietário da 

fazenda 

 

Fazenda de 

Utalala 

Vídeo 4 A matéria reporta 

sobre a visita do 

Presidente atual 

João Lourenço no 

Huambo em prol de 

uma campanha 

agrícola 

Presidente João Lourenço 

durante o comício 

 

Tratores fazendo terra 

 

Homens fazendo terra  

 

Presidente plantando a 

primeira árvore  

 

Povo festejando o momento 

 

Demonstração de alimentos 

agrícolas 

Presidente dando 

comício 

Presidente 

da República 

abre 

campanha 

agrícola no 

Huambo 

Fonte: Pesquisa documental da autora (2018) 

 

A primeira reportagem trata sobre o desenvolvimento agrícola no município da Matala, na 

província de Huíla. As imagens reportam a dimensão da indústria de cereais, trabalhadores em 

atividade na indústria e matérias de grande porte. Porém, os entrevistados são somente os 

representantes da indústria e da fazenda.  

A segunda reportagem trata sobre a produção de banana na província de Cuanza Sul. As 

imagens demonstram também a extensão do campo agrícola, trabalhadores em atividade sem as 

proteções necessárias, mulheres trabalhando com crianças nas costas. A reportagem começa com os 

funcionários entrevistados, em seguida, o engenheiro agrônomo (provavelmente o proprietário da 

fazenda) e, por fim, a matéria termina com um estudante de engenheira agrônomo.  
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O terceiro vídeo reporta sobre a maior fazenda de produção de cereais da província de 

Benguela. As imagens da matéria demonstram o centro da cidade, a extensão da fazenda, animais 

(gado para produção de carne), escola de formação de profissional, materiais de grande porte agrícola 

e funcionários. A reportagem é toda narrada pelo jornalista e um entrevistador, que é o próprio 

proprietário da fazenda.  

A quarta e última reportagem feita no Huambo destaca a presença do presidente eleito em 2017, 

João Lourenço, durante uma campanha em prol da diversificação econômica no Huambo, a partir do 

investimento agrícola. As imagens demonstram o presidente durante comício falando sobre a 

importância da agricultura na província e também demonstram a infraestrutura necessária, tais como, 

tratores e outras máquinas, e por fim, a gratificação do povo e demonstração de produtos agrícolas 

como comprovação da fertilidade e o potencial que a província do Huambo possui.  

Pretendemos utilizar esse corpus documental selecionado durante trabalho de campo em Angola 

de forma similiar, na medida do possível, à que foi feita durante trabalho de campo realizado no 

município de Açailândia, no Maranhão, entre 2013 e 2014, junto a trabalhadores rurais maranhenses 

egressos do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Na ocasião, realizamos três encontros junto ao 

grupo estudado anteriormente nos quais foram feitas entrevistas individuais (familiares) e coletivas 

(grupos de discussão), intercaladas com assistência de reportagens televisivas que eram 

disponibilizadas aos trabalhadores ou por intermédio do computador ou projetadas em data show, 

como no caso do trabalho de campo realizado no CDVDH/CB (Centro de Defesa da Vida e dos 

Direitos Humanos Carmen Bascarán), em Açailândia, Maranhão, em dezembro de 2014. 

No caso do trabalho de campo em Angola, a estratégia metodológica vai depender das 

condições de pesquisa e da recepção dos sujeitos (tanto os trabalhadores rurais quanto os mediadores, 

assessores das instituições e pesquisadores angolanos) junto à pesquisadora. Estamos planejando 

realizar entrevistas individuais (se possível, domiciliares) e coletivas (no espaço de organizações não-

governamentais que atuam nas províncias do Sul, como é o caso da ADRA (Acção para o 

Desenvolvimento Rural e Ambiental) de Angola). Mas como a programação é ficar durante 15 dias em 

trabalho de campo em terras angolanas, os encontros não poderão ter intervalos tão grandes, como os 

realizados entre 2013 e 2014, e deverão ser realizados um em cada localidade visitada: províncias de 

Huambo, Huíla e Benguela, com possibilidades de visitação junto à província do Cuanza Sul; todas 

localizadas no Sul de Angola além de entrevistas a serem realizadas na capital Luanda, destino de 

migração dessas localidades de origem para fins de trabalho. 

Neste sentido, o presente trabalho teve o intuito de organizar e sistematizar alguns materiais já 

recolhidos para a construção de um corpus documental midiático que deverá ser utilizado para a 

assistência junto aos sujeitos investigados em Angola com o objetivo de compreender de que formas 

as mídia angolana participa das representações desses sujeitos com relação ao trabalho no país. 
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3. Considerações finais 

Entendemos portanto, que a mídia faz parte da sociedade. É a partir desta perspectiva que a 

concebemos nesse estudo e entendemos ser mais interessante olharmos o fenômeno a partir dos 

sujeitos que a compõem. Dessa forma, compreendemos a mídia como uma instituição constituinte da 

vida cotidiana desses sujeitos. 

Neste trabalho, em andamento, apresentamos as estratégias metodológicas que estão sendo 

adotadas para a realização de um trabalho de campo em Angola, no segundo semestre de 2018 para, 

a partir dessa observação, construirmos os pontos de comparação com material já analisado da mídia 

brasileira, conforme supracitado neste artigo. 

Concordamos com Silverstone (2002) ao afirmar que a mídia, apesar de sua diversidade e sua 

flexibilidade, ainda se apresenta como uma forma dominante de comunicação, capaz de constranger 

culturas locais, mesmo que não as subjugue. Acreditamos, neste sentido, que a mídia participa da 

constituição das representações sobre trabalho e direitos humanos junto aos grupos estudados. E esta 

participação tem relevância para esses sujeitos pesquisados tanto no Brasil quanto em Angola uma 

vez que podem ajudar a construir suas próprias representações acerca do trabalho, e 

consequentemente desnaturalizar a precarização do trabalho bem como a violação da dignidade 

humana. 
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Notas: 

 
1
Trabalho apresentado no GT 3 do VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano realizado nos dias 14, 15 e 

16 de maio de 2018 no Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense 

(IACS/UFF). 

2 
Professora adjunta do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Doutora 

em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Email: 

flaviaalmeidamoura29@gmail.com 

3
Vale destacar que as categorias trabalho forçado e trabalho decente são internacionais (OIT, 2011) enquanto a 

categoria trabalho escravo contemporâneo ou condição análoga à de trabalho escravo são brasileiras (ESTERCI, 

1994; e Artigo 149 do Código Penal Brasileiro) 

4
 Data apresentada e outorga pelo MPLA (Movimento Popular para Libertação de Angola), que outros grupos 

reivindicam, uma vez que o início da luta pela libertação de Angola não se deu forma unilateral e por um único 

partido, como no caso de outros países africanos, como Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. 

5
Independência em Angola: uma vez que o processo foi apresentado por três movimentos de libertação,foi 

necessário um acordo unanime dos grupos para formar o governo de transição, que na época se implantou 

através do Acordo de Alvor, em Portugal, cujo objetivo era organizar os movimentos para eleições 

multipartidárias que acabou fracassando. Neste mesmo período, o MPLA no centro do país, a União Nacional 

para Independência Total de Angola-UNITA no Sul, e a Frente Nacional para Libertação de Angola no Norte, os 

três proclamaram a independência de Angola, após ouvirem que o MPLA já se apresentava como movimento 

libertador. 

6
Levando em consideração as diferenças nos contextos de produção, recepção e circulação dos produtos 

midiáticos nos dois países. 

7 
A ANGOP é ex-aliada da extinta agência de notícias oficial da União Soviética, a Agência Telegráfica da 

União Soviética (TASS). Faz parte da Aliança das Agências de Informação de Língua Portuguesa, sendo 

responsável pela atual presidência deste organismo. 

 

 

O retorno do autor: financeiro e pessoal
1
 

FLORA VIGUINI DO AMARAL
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Resumo 

Após o corte epistemológico do final do século XX, em que o autor foi afastado do papel de detentor 

do sentido de sua obra, na contemporaneidade, essa figura volta à ribalta por meio de um ―retorno‖ 

financeiro e pessoal graças à autoficção, prática literária moderna que se tornou febre entre escritores. 

Assim, eles se colocam em cena, usando a vida como matéria literária, expondo a intimidade e 

transitando entre fronteiras do público e do privado. Mais do que escritores, também são personagens 

midiáticos. 

 

Palavras-chave: Autor; Autoficção; Retorno; Público; Privado. 

 

 

Introdução 

 Nos últimos dois séculos, a sociedade presenciou diversos avanços tecnológicos significativos 

que modificaram, fortemente, a forma como nos comunicamos. A partir dos aparatos tecnológicos, 

seguimos das cartas aos e-mails, do cartão postal ao SMS, da leitura do jornal impresso ao tablet etc. 

Diários, memórias, cartas, relatos de infância, autobiografias, por exemplo, ganharam novos traços e 

significações na sociedade. No século XXI, esses gêneros são adaptados ou alinhados em sua forma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Telegr%C3%A1fica_da_Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
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tradicional a novos dispositivos da contemporaneidade, como os blogs e as redes sociais. Ao alcance 

de um simples toque, é cruzada a fronteira do que supostamente poderia ser entendido como 

―privado‖. O íntimo está mais do que exposto. Os proprietários de ―diários‖ virtuais aguardam uma 

visita em sua página da internet que possa render um comentário positivo sobre o que foi ―revelado‖ 

ao leitor. O sujeito que grava vídeos sobre seus relatos mais pessoais conta o número de visualizações 

e de curtidas em seu perfil no Youtube e ou no Instagram. Parece que a velha intimidade 

se tornou uma espécie de extimidade. Essas novas formas do eu se relacionar com o mundo parecem 

funcionar por meio de um narcisismo exacerbado, possível indicador do nosso presente. Não é 

possível deixar de citar os reality shows, em que figuras anônimas aceitam exibir sua intimidade por 

dinheiro ou fama, em princípio, reservadas ao privado, e não ao público; o mesmo vale para as pessoas 

públicas, como as celebridades, que concordam em divulgar, contar algum segredo, algo ainda não 

consumido pela plateia dos talk shows. Para a professora e pesquisadora argentina Leonor Arfuch 

(2010), estudiosa das questões relativas à memória cultural e exposição/exploração da intimidade 

pelos meios de comunicação e pela internet, essa espetacularização de vidas alheias está bem longe, 

contudo, de se restringir tão somente aos dispositivos midiáticos: 

 
Um primeiro levantamento não exaustivo de formas no apogeu — canônicas, 

inovadoras, novas — poderia incluir: biografias, autorizadas ou não, autobiografias, 

memórias, testemunhos, histórias de vida, diários íntimos — e, melhor ainda, 

secretos —, correspondências, cadernos de notas, de viagens, de rascunhos, 

lembranças de infância, autoficções, romances, filmes, vídeo e teatro 

autobiográficos, a chamada reality painting, os inúmeros registros biográficos da 

entrevista midiática, conversas, retratos, perfis, anedotários, indiscrições, confissões 

próprias e alheias, velhas e novas variantes do show (talk show, reality show), a 

videopolítica, os relatos de vida das ciências sociais e as novas ênfases da pesquisa e 

da escrita acadêmica. (ARFUCH: 2010, p. 60). 

 
 Essa ―confluência de múltiplas formas, gêneros e horizontes de expectativas‖ (idem: 2010, p. 

58) podem ser entendidas como um espaço biográfico. Assim, o eu está em evidência e é inserido, 

muitas vezes, em narrativas que apontam para um jogo de apostas no equívoco. E a literatura, em 

conjunto com a mídia, abriga parte considerável deste caldo de informações biográficas e ficcionais, o 

que corrobora para a criação de um espaço confuso quando apontamos quem é o outro, quem sou eu. 

Antes de saltar para as discussões que envolvem a autoficção, é adequado fazer um retorno para 

entender os limites entre o público e o privado, como o sujeito foi inserido nos discursos literários, a 

morte e o retorno do autor. Vale ressaltar que, por meio da autoficção, alguns escritores desconhecidos 

ou não, que anseiam vender mais livros e ou conquistar certa ―fama‖ repentina na mídia, trouxeram a 

condição de autor de volta à ribalta. 

 

A intimidade exposta 

 Em A Sociedade de Corte
3
, Norbert Elias (2001) propõe-se a estudar a corte do reis da França 

entre Francisco I e Luís XIV. O título da obra exprime o seu objeto, em duplo sentido. Se por um lado 
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o autor considera a corte como uma sociedade, com sujeitos sociais, divisões hierárquicas, entre 

outros, por outro lado, essa mesma sociedade é entendida como atribuída de uma corte, com rainhas e 

princesas, e organizada a partir dessa hierarquia. Dessa forma, em sua proposta, Elias busca 

compreender essa sociedade a partir da formação social que a qualifica: a corte.  

 No que tange ao hábitat da nobreza, Elias afirmou que para o nobre ter a mesma precedência 

dos demais nobres, era necessário ter que circular entre o apartamento em Versalhes, a casa urbana em 

Paris e o solar. A construção do palácio de Versalhes, portanto, representava muito mais do que a 

pompa e o luxo de uma sociedade, simbolizava uma rígida estratificação social hierarquizada: 

 
Tudo o que vinha das vastas pressões reais, de todas as partes do reino, tinha que 

passar pelo filtro da corte antes de chegar ao rei; e tudo o que vinha do rei tinha que 

passar pelo filtro da corte antes de chegar ao país. Mesmo o monarca mais absoluto 

só podia atuar sobre o seu país através da mediação dos indivíduos que viviam na 

corte. Assim, a corte e a vida na corte constituíam o local originário de toda a 

experiência, de toda a compreensão do homem e do mundo por parte do rei 

absolutista no Ancien Régime. Por isso, uma sociologia da corte é, ao mesmo 

tempo, uma sociologia da realeza. (ELIAS: 2001, p. 67). 

 

 Além disso, o hábitat da nobreza refletia a inversão daquilo que entendemos como público e 

privado, já que grande parte das ações cotidianas na sociedade de corte possuía uma característica 

profundamente pública. Os cômodos do palácio também representavam essa divisão do público e do 

privado. Havia, por exemplo, uma dinâmica entre os cônjuges: os amantes e a circulação sexual eram 

permitidos e de conhecimento de pessoas que freqüentavam o palácio. O local era, portanto, divido em 

duas formas de sociabilidades: a íntima e a política. Para Elias, os nobres não eram indivíduos 

caricaturados. Por trás das máscaras, havia toda uma trama que entrelaçava o público e o privado a fim 

de atingir certos interesses. 

 Nessa relação entre público e privado, Elias destaca que na sociedade de corte, as mulheres 

coletavam e repassavam muitas informações sobre a vida no palácio e a de seus cortesãos. Diversos 

diários e cartas serviram de fonte e de análise para o tema em estudo tratado por Elias. Essa escrita, em 

determinados momentos, era usada para difamar ou era uma artimanha redigida com o propósito de 

que seus contemporâneos pudessem ―descobri-la acidentalmente‖. É a escrita do íntimo para certa 

―extimidade‖, utilizada como um dispositivo que possa vir a ser público. 

 Ainda sobre o estudo de Elias, faz-se importante, antes de continuar a discussão, recorrer ao 

capítulo ―Elias e Simmel‖, de Dossiê Norbert Elias
4
, em que Leopoldo Waizbort (1999) defende, logo 

no início do texto, a tese de que elementos fundantes e fundamentais da sociologia de Elias derivam da 

obra de Georg Simmel.  Dessa forma, entre muitas semelhanças emerge a concepção de social, que 

para Elias e Simmel trata-se de um ―conjunto de relações‖. Essas relações, por conseguinte, estão 

sempre em processo: são destruídas, renovadas, refeitas e nunca são petrificadas. Sendo assim, o 

indivíduo faz a sociedade e a sociedade faz o indivíduo. Simmel, assim como Elias, procura a 

sociedade im status nascens. O que realiza a sociedade são as relações entre os singulares. Ou seja, 

cada relação é importante para Simmel e deve ser considerada. Isso porque a sociedade nada mais é do 
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que um conjunto das interações. Para Simmel, a sociedade significa que os singulares estão ligados. É, 

na verdade, algo funcional. Dessa forma, conclui-se que não deveria se falar em sociedade, mas sim 

em socialização, tendo em vista que esta enfatiza o processo, enquanto a outra confere uma noção de 

algo mais estático. Assim, a sociologia de Simmel é chamada de ―sociologia dos processos‖. E, dessa 

forma, Waizbort aproxima ainda mais Elias de Simmel, já que para o primeiro, o indivíduo só existe 

na sociedade. E que toda análise e investigação sobre as relações sociais está atrelada a interações 

infindas. Os conceitos de Simmel e de Elias sobre essas configurações das relações sociais nos 

mostram como a sociologia contempla o estudo desses ―processos‖ e coloca uma lente de aumento 

nesse jogo infinito das relações sociais. Essas ideias são essenciais para compreender o trabalho de 

Elias sobre a Sociedade de Corte. A figura do rei, por exemplo, não é analisada de forma individual, 

mas a partir das interações com a rainha, os nobres, os cortesãos, os empregados etc. Dessa forma, 

pode-se fazer um estudo sobre o funcionamento desse tipo de sociedade e, assim, chegar à questão que 

envolve o público, o privado, a exposição da intimidade. E o mesmo se pode pensar no estudo sobre o 

autor, que não deve ser analisado de forma individual, mas na sua relação e interação com o leitor, 

com a obra, com a mídia, com a crítica literária e até mesmo com a Justiça. 

 

A escrita de si e o sujeito 

 Já faz parte do senso comum dizer que escrever sobre si é uma forma de autoconhecimento. 

Ou, pelo menos, uma tentativa para alcançar este fim. No texto que leva o nome desta prática, ―A 

escrita de si‖
5
, o francês Michel Foucault (2004) procurou demonstrar nos estudos sobre ―as artes de si 

mesmo‖ como o treinamento da escrita do eu não data apenas de alguns séculos em relação ao nosso 

atual período, mas de muitos, já que corresponde a uma das tradições mais antigas do Ocidente, que 

compreende a Antiguidade greco-romana. Segundo Foucault, um dos textos mais antigos da literatura 

cristã que se tem conhecimento é o Vita Antonii, de Atanásio. O eu, contudo, não é o tema, o assunto, 

a finalidade sobre o que se vai escrever. Nesse caso, a escrita funciona como os olhos do outro, um 

companheiro para um solitário que o faz manter o foco na vida espiritual, afastando pensamentos 

impuros, impedindo que o sujeito se engane ou cometa um pecado. Trata-se, na verdade, de um 

―treino de si por si mesmo‖ (FOUCAULT: 2004, p. 146). De todas as formas de askêsis, que 

constituem esse exercício focado na arte de viver — meditações, abstinências, memorizações — é a 

escrita, para si e para o outro, que vai desempenhar, durante muito tempo, um papel considerável, 

segundo Foucault. 

 Assim como a prática da escrita de si vai sofrer diversas modificações ao longo dos séculos 

por conta da mudança do pensamento do sujeito, a forma que este também se insere na sociedade e na 

escrita também vai mudar. Se antes, na doutrina cristã, o indivíduo evitava admirar a própria imagem e 

voltar o olhar para si a fim de ―conhecer-se‖ melhor, movimentos como o Humanismo Renascentista, 

no século XVI, e o Iluminismo — século XVIII —, permitirão emancipá-lo dos dogmas religiosos, 

concedendo-lhe liberdade para investigar, pesquisar. Assim, o homem passa a ocupar o lugar no centro 
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do universo, a partir da figura do ser racional, científico. Para fazer, contudo, um panorama sobre 

essas modificações sofridas pelo sujeito ao longo da História, Stuart Hall (2014) adianta que é 

um ―exercício extremamente difícil‖ (HALL: 2014, p. 17). Para o teórico, dizer que antes as 

identidades nos discursos eram unas e coesas e que depois se descentralizaram parece ser uma forma 

muito resumida de narrar o seu percurso. 

 Para Hall, a concepção desse sujeito pleno começou a ser desenvolvida no século XVI e 

potencializada duzentos anos depois. Uma figura associada à centralização desse sujeito racional é a 

do francês René Descartes, também aclamado por muitos críticos como o ―pai da filosofia moderna‖. 

Após o deslocamento de Deus do centro do universo, Descartes buscou explicar o que existe no 

mundo, por meio de fundamentos matemáticos e mecânicos. Em seu método científico, o filósofo não 

rejeitava, todavia, o papel de Deus como o principal responsável por toda a criação do cosmos: 

 Se até o século XVIII o que predominava era a noção de um indivíduo centrado, ―sujeito da 

razão‖, racional e, portanto, detentor da verdade, nos séculos XIX e XX alguns pensadores serão 

responsáveis por desestabilizar a categoria do sujeito cartesiano. De acordo com Hall, o filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche será um dos primeiros a discutir a questão de o sujeito e a consciência não 

serem garantias de se atingir o conhecimento verdadeiro. Os questionamentos ainda direcionados à 

ideia de sujeito cartesiano também serão feitos por outros teóricos, como Roland Barthes (1987), em 

―A morte do autor‖
6
, e Foucault (1992), com ―O que é um autor?‖

7
. 

 

A questão da autoria 

 Como dito anteriormente,Barthes escreveu contra a crítica que priorizava a leitura 

de biografias para entender a obra do escritor. Barthes descreve um cenário que imperava na primeira 

metade do século XX na França: a busca pela voz do autor. Segundo ele, a crítica biográfica da época 

desejava identificar essa voz que forneceria possíveis pistas ou confidências feitas pelo 

próprio escritor em sua ficção. É contra essa tendência de esquadrinhar o texto em busca dos segredos 

do autor que Barthes confere à linguagem uma posição privilegiada no lugar de seu suposto 

proprietário. Para ele, o autor morre assim que conta a história, a partir do momento em que o texto é 

escrito.  

 Segundo o teórico francês, o positivismo e o capitalismo concederam maior importância ao 

autor, que é uma personagem moderna, ―produzida sem dúvida pela nossa sociedade, na medida em 

que, ao terminar a Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da 

Reforma, ela descobriu o prestígio pessoal do indivíduo, ou, como se diz nobremente, da pessoa 

humana‖ (BARTHES: 1987, p. 49).  O afastamento do autor ocorre, portanto, a partir do momento em 

que o texto é feito e lido. Para elucidar essa ideia, Barthes propõe a noção de scriptor moderno, que 

nasceria juntamente com o livro, ou seja, de forma alguma o autor seria o pai de sua obra, pois o texto 

é feito no aqui e agora. Uma vez que esse Autor-Deus é afastado, a intenção de desvendar seu texto já 

não é possível. O que, segundo Barthes, era muito conveniente à crítica, pois quando o crítico 
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―decodificava‖ o autor, encontrava o significado do texto, podendo explicá-lo e vencê-lo, tendo em 

vista que a imagem do ―criador‖ impunha ao livro um significado total e fechado. Nesta época, o reino 

não era somente do Autor como também do Crítico. Assim que o primeiro foi abalado, o mesmo 

aconteceu com o segundo. 

 Já Segundo Foucault, a categoria de autor é uma invenção histórica. A partir do momento 

em que os discursos tornaram-se transgressores, o autor também se tornou suscetível à punição.  Por 

outro lado, textos científicos, que outrora eram cunhados como verdadeiros por serem justamente 

assinados, no século XVII ou no século XVIII, deixaram de ter a assinatura de um autor específico. 

 Embora situe o desaparecimento do autor na escrita desde Mallarmé, não basta para Foucault 

dizer simplesmente que o autor desapareceu, mas sim tentar buscar esse espaço que ficou vazio devido 

a essa ausência, ―seguir de perto a repartição das lacunas e das fissuras e perscrutar os espaços, as 

funções livres que esse desaparecimento deixa a descoberto‖ (FOUCAULT: 1992, p. 41). O nome do 

autor também é questionado. Mais do que um gesto, uma descrição. Não é apenas um nome próprio 

como os outros; ele exprime o estabelecimento de um grupo de discursos e atribui normas a esses 

discursos dentro de uma determinada cultura, sociedade.  

 

Autoficção e o retorno do autor 

 O termo ―autoficção‖ foi cunhado pelo professor e escritor francês Serge Doubrovsky quando 

publicou seu romance Fils (1977). A obra foi uma resposta ao professor Philippe Lejeune. Por não se 

lembrar de exemplo de um romance cujo herói poderia ter o mesmo nome do autor, Lejeune deixa essa 

pergunta em aberto. E é por meio dessa interrogação que Doubrovsky inicia uma discussão sobre 

autoficção. Na quarta capa de Fils, considerada uma ficção, mas que apresenta a coincidência 

onomástica entre personagem, autor e narrador, Doubrovsky assim define o neologismo autofiction: 

 
Autobiografia? Não, isto é um privilégio reservado aos importantes deste mundo, no 

crepúsculo de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de acontecimentos e fatos 

estritamente reais; se se quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem de uma 

aventura à aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, 

tradicional ou novo. Encontro, fios de palavras, aliterações, assonâncias, 

dissonâncias, escrita de antes ou de depois da literatura, concreta, como se diz em 

música. Ou ainda: autofricção, pacientemente onanista, que espera agora 

compartilhar seu prazer
8
. (DOUBROVSKY: 2001, p. 10; tradução livre

9
). 

 

 Atualmente, para discutir autoficção é importante lembrar que não há um sujeito monolítico e 

pleno por trás da obra literária, um sujeito detentor da verdade. No meio literário, distinguir o que é 

verdadeiro, ficcional, falso ou referencial em um texto é uma tarefa complicada. Muitas narrativas 

ultrapassam as fronteiras da ficção e do factual. Podemos comparar o autor que comporta algum grau 

de autoficção em suas obras como um titereiro, já que manipula os biografemas, realiza o jogo do 

equívoco, do ambíguo. Desta forma, vale a reflexão sobre quem dizeu. Mesmo que o autor demonstre 

ou concorde que ele não é esse eu que afirma ser, ainda assim mantém o jogo por meio da 
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performance, encenando, brincando com o indecidível. Já existem muitas teorias acerca da autoficção. 

Há teóricos que a defendem como sendo um novo gênero e outros que preferem chamá-la de ―efeito 

de leitura‖. O que podemos constatar, entretanto, é que a autoficção permitiu o retorno do autor, 

sujeito de carne e osso, que havia sido afastado anteriormente, por meio das discussões que envolviam 

a ―morte do autor‖. O retorno dessa figura, que ora se confunde com o escritor, ora se confunde com o 

narrador de uma determinada obra literária, por exemplo, permitiu também uma ascensão financeira a 

escritores, praticamente anônimos, que conseguiram fama e dinheiro vendendo livros cuja ―ficção‖ e 

―realidade‖ estão amalgamadas.  

 É importante enfatizar como o dinheiro foi fundamental para conferir certo status à figura do 

autor. O escritor ou o autor, como se queira chamar, era detentor daquilo que escrevia. Ou seja, o livro 

era a sua propriedade. Para ter acesso, dever-se-ia pagar por isso. O autor transformava-se em dono da 

obra e de tudo que se dizia sobre ela. Atualmente, quanto mais um ―autor‖ vende, mais prestígio 

recebe. Seu livro entra para a lista dos mais vendidos, ou seja, dos mais comprados. Autor e dinheiro 

criam uma relação mais importante do que a experiência da arte literária em si. Para entender a 

importância do dinheiro na sociedade e como isso pauta as relações entre os indivíduos, até mesmo no 

campo literário, recorreremos a Simmel (2005), em ―O dinheiro na cultura moderna‖, capítulo da obra 

Simmel e a modernidade, de 1896.  

 Se na Idade Média a personalidade do homem estava atrelada a interesses práticos e ou 

sociais, o mesmo não ocorre na Idade Moderna, que separou o sujeito e o objeto, fornecendo certa 

autonomia aos dois. Ambos os lados foram atingidos pela economia do dinheiro. Simmel analisa como 

a economia do dinheiro criou impacto na relação entre a personalidade e as suas propriedades. O 

dinheiro se impôs entre posse e proprietário, separando-os e ligando-os. Isso possibilitou um caráter 

técnico entre as associações, uma maior objetividade. Libertou o sujeito de laços constrangedores e 

passou a ligá-lo ao todo, por meio da recepção e doação de dinheiro. 

 Para Simmel, contudo, o dinheiro ―instaura incomparavelmente mais laços entre os homens 

que nos estágios da associação feudal e da reunião arbitrária‖ (SIMMEL, 2005, p. 27).  Isso se deve ao 

fato do dinheiro não poder ser consumido de forma imediata. Dessa forma, aponta-se para outros 

indivíduos, dos quais se pode exigir o que se quer consumir.  Quando pagamos, portanto, a um sujeito 

para desempenhar um determinado trabalho, colaboramos para que haja uma divisão do trabalho.  

 De acordo com Simmel, o dinheiro é, ao mesmo tempo, vilão e herói da modernidade. Por ser 

um meio de troca universal, que tem o reconhecimento de todos, permite que as relações sociais 

independam de sujeitos específicos. A independência dessas relações sociais específicas, entretanto, 

transforma o contato humano em contato comercial. Ou seja, o dinheiro é um agente nivelador, capaz 

de conferir um caráter de impessoalidade nas relações humanas. A tragédia da modernidade é dar 

valor ao dinheiro de tal forma que deixamos a nobreza de lado. O dinheiro passa a ser ―a medida de 

todas as coisas‖. Além disso, o dinheiro, que antes era um mediador das relações de troca, ganhou um 

destaque universal, um instrumento para trocar tudo. Deixou de ser um meio para se tornar um fim. 
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Conclusão 

 Um caso na literatura que poderia ser um exemplo sobre essa questão da autoficção, mídia e 

do retorno financeiro é a história do autor suíço BinjaminWilkomirski. No ano de 1995, ele publicou a 

obra Fragmentos: memórias de infância 1939-1948, uma narrativa sobre suas esparsas lembranças 

durante o Holocausto. A obra somente chegou traduzida para o português nas prateleiras das livrarias 

brasileiras cerca de três anos depois. A narrativa encantou um dos estudiosos do fenômeno da 

Shoah
10

mais renomados do Brasil: Márcio Seligmann-Silva. Em defesa desta história, ele publicou 

uma resenha atribuindo muitos elogios e adjetivos positivos e de peso ao livro: ―Uma das maiores 

contribuições que o século XX deixará para a rica história dos gêneros literários‖ (SELIGMANN-

SILVA: 2005, p. 110). 

 Segundo o relato, Wilkomirski viveu nos campos de Majdanek, Auschwitz, o mesmo de 

Primo Levi, e Birkenau, durante o nazismo, quando tinha pouco mais de três anos de idade. 

Sobrevivente desse genocídio foi morar em um abrigo para crianças na Suíça. Seu nome foi trocado 

duas vezes. Primeiro para Bruno Grosjean e, posteriormente, depois de adotado, para Bruno 

Dössekker. Essas memórias do autor foram recebidas como ―verdadeiras‖ tanto na imprensa como no 

âmbito acadêmico. Editoras renomadas publicaram o livro, traduzido para mais de 12 idiomas. 

Wilkomirski tornou-se famoso rapidamente. Ganhou prêmios, principalmente em dinheiro, em 

diversos países, foi homenageado, sua obra lhe rendeu versões cinematográficas, peças teatrais, deu 

entrevistas, palestras em universidades famosas. As desconfianças sobre o estatuto verdadeiro do 

relato autobiográfico, entretanto, eram escassas. Até que uma descoberta sobre o autor, três anos após 

a publicação do livro original, próximo à época em que saía a edição brasileira pela Companhia das 

Letras, repercutiu de forma tão negativa, que levou Seligmann-Silva a redigir uma contrarresenha. O 

motivo para essa movimentação era que o livro tratava-se de uma ficção, ou até mesmo de uma 

autoficção. O nome verdadeiro de Wilkomisrki era Bruno Döessekker, que tampouco era judeu e 

somente havia conhecido os campos de concentração na qualidade de turista e de estudioso. Após a 

farsa de Wilkomirski/Dössekker ser revelada, ele chegou a afirmar e reafirmar sua identidade falsa 

diversas vezes. Foi obrigado a devolver os prêmios que ganhou e a recepção de sua obra foi 

prejudicada. 

 Transformando a própria vida numa espécie de mercadoria, o autor mobiliza mídia e crítica 

literária para que estas lhe forneçam os holofotes que impulsionarão a venda e a espetacularização de 

suas obras, do seu intimo performado. Na contemporaneidade, o privado é produzido para ser público. 

Já não há apoio para afirmar o limite entre o que é ―verdadeiro‖ e o que é ―inventado‖ na literatura. 

Nesse jogo do indecidível, o autor coloca a vida à venda no romance, a mídia e a crítica acadêmica o 

promovem ou o condenam e o mercado editorial se encarrega das transações.  
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Marielle Franco na mídia: estratégias de apagamento da potência da preta, 

favelada e homossexual.
1
 

GEISA RODRIGUES
2 

 

Resumo 

A presente comunicação se dedicará à análise das estratégias discursivas utilizadas por parte da mídia 

hegemônica no caso Marielle Franco, considerando, principalmente, a destituição da potência política 

das bandeiras levantadas pela vereadora. Se nas redes sociais e na mídia alternativa há um esforço em 

demarcar a luta e o perfil identitário ligado às minorias como fator desencadeador do crime, tais 

elementos parecem ser apagados e colocados à margem por grande parte da mídia tradicional, num 

esforço de neutralização da potência política do seu lugar de fala. Desta forma, a mídia tradicional 

ressignifica a trajetória da vereadora, romantizando-a e interpretando-a a partir de um posicionamento 

correspondente ao poder hegemônico e ao atual governo pós-impeachment.  

 

Palavras-chave: Discurso midiático; política; Marielle Franco; minorias sociais. 

 

1. Introdução 

Este trabalho resulta de uma comunicação idealizada cerca de 15 dias após o assassinato de 

Marielle Franco, em 14/03/2018. Naquele momento delicado, em que a dor e a indignação se 

mostravam muito pungentes, a cobertura da mídia tradicional iniciou um processo de violenta 

manipulação da imagem da vereadora.  Na ampla cobertura realizada, vimos as filmagens das últimas 

horas de Marielle, acompanhamos o percurso do carro, ouvimos depoimentos de familiares, 

homenagens. Não houve veículo que não mencionasse o crime. O que num primeiro momento poderia 

alimentar a esperança de que de Marielle se fizesse semente. Quem não pode com a formiga não atiça 

o formigueiro.  Esse era o grito que ouvíamos nas ruas. A sensação de quem foi para as ruas, 

acompanhou o velório e as manifestações iniciais era a de que, de alguma forma, a repercussão da 

morte poderia gerar mudanças no campo político. 

Entretanto, o que assistimos na mídia tradicional – talvez convenha usar o termo ―hegemônica‖-

, nos dias que se seguiram, foi um constante apagamento da potência política das bandeiras levantadas 

por Marielle e das ideias que dali poderiam germinar.  Se considerarmos que esta tem sido a tendência 

na mídia hegemônica brasileira, desde o início do período republicano, podemos dizer que a 

apropriação e a ressignificação tornaram-se práticas que se estabeleceram ao longo dos anos de tal 

forma que, muitas vezes, passam desapercebidas e são naturalizadas. Mas, o que o caso específico do 

assassinato de Marielle Franco traz à tona, além da indignação, é a evidência de que os interesses 

políticos atuais de grande parte da parcela detentora do poder são incompatíveis com as lutas e 

reivindicações travadas por Marielle, bem como dos grupos minoritários aos quais sempre esteve 

vinculada. Desta forma, entendemos ser urgente a necessidade de identificarmos tais estratégias em 
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suas especificidades, com o objetivo de desvendar os meandros e sutilezas de um jogo discursivo que 

tem regido as escolhas políticas no Brasil e tem na mídia seu principal articulador. 

Convém observar que a primeira coisa que os coletivos, os movimentos sociais e os canais de 

comunicação populares e alternativos fizeram foi associar a morte de Marielle ao fato de ser mulher, 

negra, favelada e homossexual. Tratam-se de definições identitárias fundamentais de serem 

demarcadas no contexto contemporâneo, em particular no contexto do Rio de Janeiro em que Marielle 

Franco atuava. Não só porque estes vínculos sempre ancoraram a luta política da vereadora, mas 

porque a associação do crime ao perfil identitário de luta de Marielle se configura numa importante 

forma de autenticar o seu lugar de fala e de dar a esse lugar de fala uma relevância política. O conceito 

de ―lugar de fala‖ aqui empreendido remete às ideias de Djamila Ribeiro em ―O que é lugar de fala‖, 

para quem ―(...) O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de existir. Pensamos lugar de 

fala como refutar a historiografia tradicional e hierarquização de saberes consequente da hierarquia 

social‖ (2017, p.64). Neste sentido, a afirmação identitária pode e deve ser estrategicamente utilizada, 

sobretudo pelos grupos historicamente excluídos, principalmente se considerarmos que é por meio do 

apagamento e silenciamento de suas vozes que as forças hegemônicas mantêm-seno poder. 

 

Necessariamente, as narrativas daquelas que foram forçadas ao lugar do Outro, 

serão narrativas que visam trazer conflitos necessários para a mudança. O não ouvir 

é a tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que se intitula 

poder falar sobre os Outros, enquanto esses Outros permanecem silenciados. 

(RIBEIRO, 2017, p.78) 

 

Para a manutenção do poder, quem tem potência de desconstruir, de gerar conflito, sem dúvida, 

muitas vezes acaba sendo silenciado. Mas, se, como observado, Marielle Franco se tornou tema dos 

principais veículos nacionais e internacionais e sua morte gerou comoção mundo afora, como silenciar 

sua voz? De que forma seu lugar de fala pode estar sendo negligenciado? Que dispositivos são 

colocados a serviço do poder, no sentido de manipular e reduzir a potência do seu lugar de fala? 

Um trecho da matéria da Veja, publicada em 16/03/18 na Veja On line e também na revista 

impressa serve de primeiro exemplo para o tipo de estratégia empregada: 

 

(...) Como no Brasil politicamente polarizado tudo é visto pela lente da deformação 

ideológica, já apareceram críticas à enorme repercussão do crime, creditando-a ao 

perfil de Marielle: mulher, negra, lésbica, esquerdista. Nada mais equivocado. Seu 

assassinato é um símbolo dramático porque se trata de uma execução contra uma 

voz pública, que detinha um mandato popular. 

 

Neste processo, quando o crime passa a ser classificado como ―símbolo dramático‖, o 

sensacionalismo entra em cena, não apenas para reafirmar os contratos estabelecidos dentro das 

relações de poder, mas, principalmente, para justificar a postura mais conservadora e desvinculada das 

lutas sociais do próprio veículo. Desta forma, dissimuladamente o meio assume a polarização que 

parece criticar, no sentido de que, ao desvincular o crime da luta coletiva travada pela vítima 
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classificando-a como uma ―voz pública‖, se aproxima do discurso da meritocracia, tão caro e 

necessário à manutenção dos projetos do atual governo.  

É fato que nos últimos meses meios como a revista Veja, a rede Globo de telecomunicações e a 

Folha de São Paulo, entre outros veículos, têm se destacado pelo apoio ao processo de impeachment e 

às medidas do governo Temer. Trata-se de um governo frequentemente criticado pelos movimentos 

sociais e pelo partido de Marielle Franco, o PSOL, por conta das medidas impopulares que atingem 

diretamente as camadas menos favorecidas. Também é fato que um argumento frequentemente 

utilizado pelas alas que se vinculam ao conservadorismo, mas não querem ser vistas dessa forma e 

tentam dissimular uma suposta ―neutralidade‖ e ―imparcialidade‖, é exatamente a reafirmação da 

polarização (em si já questionável) e sua concepção como algo negativo, que impede o exercício da 

democracia.
3
 Tais ideias criam armadilhas complexas, visto que pressupõem a existência de um 

discurso midiático desvinculado de carga ideológica. Sobre esta questão, consideramos aqui a noção 

de discurso não como ―fala‖ ou ―texto‖, mas a partir da definição desenvolvida pela Análisede 

Discurso de origem francesa, de  ― efeito de sentidos entre interlocutores‖ (ORLANDI, 2013, p.21). 

Para além da concepção sociológica de ideologia, a AD considera-a ―mecanismo estruturante do 

processo de significação‖ (2013, p.96), sendo assim, articuladora que intervém na noção de discurso. 

Desta forma, a noção de um discurso ―neutro‖, desvinculado de carga ideológica, operado por 

determinados veículos se revela, em si mesma, uma estratégia discursiva para dissimular interesses 

políticos. 

Outro exemplo de silenciamento da potência política da vereadora pode ser observado na capa 

do Jornal O Globo de 15/03/18: 
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Destacando o título da matéria: ―Líder da Maré, Marielle Franco do PSOL, é assassinada a tiros. 

No subtítulo da matéria: ―Carro de Mariele Franco, quinta candidata mais votada em 2016, é 

perseguido e alvejado nove vezes‖. Em baixo da foto de Marielle vemos o texto: ―Fenômeno.Eleita 

com 46 mil votos‖. Nesta combinação, principal chamariz da matéria de capa, fica evidente a tentativa 

de enaltecer a vereadora pela sua popularidade e número de votos, classificada como ―líder da Maré‖, 

―quinta candidata mais votada‖ e ―fenômeno‖.  O uso de tais termos e expressões será analisado mais 

detalhadamente à frente. Tanto nestas chamadas como no texto, em nenhum momento o status de 

mulher negra ou qualquer menção a seu partido político, bem como a sua trajetória são feitos. No texto 

da matéria de capa, lemos ―A vereadora Marielle Franco, de 38 anos, foi morta a tiros ontem, por volta 

de 21:30, no Estácio. Líder da Maré e quinta mais votada no Rio, ela ia para casa, na Tijuca, após um 

debate com mulheres na Lapa.‖ O debate citado era um debate sobre empoderamento de jovens 

mulheres negras que, entretanto, virou um ―debate com mulheres na Lapa‖. A retirada desta 

classificação reconfigura totalmente não apenas o caráter do evento, mas a narrativa sobre a trajetória 

de Marielle Franco, cuja materialidade e historicidade está presente em cada gesto e ação. Assim, 

quando o debate não é nomeado e classificado, o efeito simbólico e dramático de tratar-se um crime 

cometido logo após um debate sobre a potência política das ações de jovens negras é apagado. E junto 

com isso, a rotina diária e o histórico de lutas em que estava constantemente envolvida com tais 

questões, são silenciados.  Isto, sem dúvida, ressignifica a imagem da personalidade Marielle Franco, 

esvaziada e destituida de sua potência política transgressora e articuladora de mudanças. 

Somando-se aos aspectos acima observados, deve-se considerar também a exaltação de sua 

figura como exemplarmente votada e a utilização do discurso da meritocracia, que enfraquece e 

destitui de sentidos a trajetória política de Marielle.. Principalmente se considerarmos que seus 

projetos e propostas, quando vinculados aos de minorias sociais, não se baseavam num propósito 

individual, mas sempre coletivo. Muitas vezes as lutas de movimentos sociais são classificadas por 

alas conservadoras como ―essencialistas‖ ou direcionadas para propósitos individuais. Sobre essas 

críticas, Djamila Ribeiro observa ―Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de 

entender como o lugar social que certos grupos ocupam restringem oportunidades.‖ (2017, p. 61). O 

que caracteriza exatamente o lugar de fala desses grupos é o fato de que, mesmo como todas as 

diferenças individuais, em algum momento a experiência de vida vai trazer pontos em comum, que 

reúnem essas pessoas em torno de reivindicações de oportunidades que lhes foram negadas. Milton 

Santos já observava isso quando dizia que ―ao sair à rua eu serei sempre um homem negro, porque não 

está escrito na minha testa que tenho mestrado ou doutorado‖. Quando Marielle Franco é apresentada 

como fenômeno, sua morte passa a ser dissociada do seu perfil identitário, como se isso fosse 

irrelevante. Quando essa associação é feita, como vimos acontecer nas manifestações que se seguiram 

ao crime, em que a morte de Marielle foi equiparada às que diariamente acontecem no Brasil e 

classificada especificamente pelo fato de ser uma mulher negra, favelada, lésbica e de esquerda, trata-
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se de uma forma de inscrevê-la na coletividade das lutas políticas de que sempre se ocupou. Ou seja, 

de inscrevê-la num lugar de fala que precisa ser ocupado e valorizado. 

―Voz pública‖, ―líder―, ―fenômeno‖. Tais termos são comumente utilizados pela imprensa, por 

exemplo, qualificando pessoas que se destacam, tais como, esportistas, empresários bem sucedidos, 

novos empreendedores com capacidade de liderança, etc.. Isto já seria o suficiente para pensarmos no 

prejuízo simbólico que as escolhas de tais termos nas matérias citadas podem trazer para a imagem de 

Marielle Franco. Para analisar os usos das palavras e termos destacados podemos lançar mão também 

do conceito de metáfora da Análise de Discurso francesa, que ―é aqui definida como a tomada de uma 

palavra por outra, na Análise de Discurso ela significa basicamente ‗transferência‘, estabelecendo o 

modo como as palavras significam‖ (ORLANDI, 2013, p. 44). O sentido depende da metáfora, na 

medida em que é nessa transferência que ―elementos significantes passam a se confrontar e se 

revestem de sentido‖. A palavra ―pública‖, por exemplo, tanto pode significar relativo ao governo, 

como também pertencente e de interesse de todos.  Neste caso, o sentido do adjetivo ―pública‖ dado à 

voz de Marielle lhe confere importância por ser uma voz detentora de um mandato político. Se 

considerarmos que a palavra ―popular‖ poderia ser utilizada no lugar de ―pública‖, fica evidente que 

os possíveis deslizamentos metafóricos do termo ―pública‖ seriam mais estratégicos. Vejamos um 

pouco mais da frase retirada da matéria da Veja: ―(...)voz pública, detentora de um mandato popular‖.  

Classificar o seu mandato e não a sua voz como popular também sugere uma certa temporalidade para 

as filiações políticas da vereadora, visto a temporalidade conferida a um mandato, muito mais 

maleável que, por exemplo, ―trajetória política‖ ou ―trabalho―.  

Sobre a expressão ―líder da Maré‖, a classificação como líder confere a Marielle um status 

dentro de uma suposta hierarquia e limita também o seu campo de atuação para o espaço da Maré. A 

proposta política de Marielle Franco seria funcionar como uma voz de excluídos, como ela, 

estendendo o seu campo de atuação para outras comunidades, com problemas semelhantes. Classificá-

la como uma liderança regional, restringe e reduz o seu campo de atuação, não apenas em termos 

geográficos, mas também para questões que atravessam diversos setores e classes, como os direitos 

das mulheres, a defesa das causas LGBTI, o acesso à educação, etc. E por fim, o uso do termo 

―fenômeno‖, metaforicamente associado aos que se destacam, aos que se diferenciam e, portanto, 

exceções. A palavra surge na matéria do Globo pontuada separadamente e em negrito, como 

observamos, logo abaixo da foto de Marielle. A frase seguinte tem a função de explicar porque a 

mesma se configura um fenômeno. ―Eleita com 46 mil votos‖. Fica evidente a pressuposição de um 

leitor que desconhece a vereadora e precisa ser alertado sobre a gravidade do crime. Convém observar 

que, neste caso, haveria inúmeras formas de tornar a notícia ―espetacular‖ e ―comovente‖, para além 

do expressivo número de votos que obteve. Perde-se a oportunidade de se fazer um jornalismo 

investigativo e crítico sobre o fato de ter trabalhado por mais de dez anos na Comissão de direitos 

humanos da ALERJ, de se tratar de uma ativista de esquerda e de ser a única mulher negra na Câmara 

de vereadores, entre outros aspectos. Por exemplo, na matéria do Globo acima citada, estrategicamente 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 528 

– Visto se tratar de ano eleitoral - , com exceção da citação no título, é omitido o vínculo da vereadora 

com o partido PSOL, onde construiu e embasou grande parte do seu trabalho e da sua luta política  

A última matéria sobre o crime a ser analisada foi retirada do portal UOL de notícias, em 

15/03/18, e se dedica um pouco mais aos aspectos policialescos e investigativos do crime. A matéria 

traz o título : ―Vereadora Marielle Franco é assassinada no Rio; polícia investiga homicídio doloso‖ e 

segue descrevendo o episódio.  Na segunda parte, dedica-se um pouco mais aMarielle Franco, com o 

Título –― Quinta vereadora mais votada do Rio‖, mencionando seu trabalho como relatora da comissão 

que acompanharia a atuação das tropas de intervenção e as denúncias sobre o batalhão de Acari, feitas 

na véspera do crime. 

 

A foto em destaque surge em meio à primeira parte da matéria. Convém chamar atenção para o 

buquê de flores à direita e para a legenda: ―Marielle era socióloga e foi a quinta vereadora mais votada 

no Rio‖. Trata-se de uma matéria que se diferencia das outras tanto por destacar as últimas denúncias 

da vereadora na área de segurança pública, como por dar mais voz ao partido de Marielle, o PSOL. Há 

depoimentos de Marcelo Freixo e Tarcísio Motta e um trecho de pronunciamento do partido. 

Entretanto, a visualização completa da página gera um ruído na comunicação. A escolha da referida 

foto de Marielle, tirada em uma cerimônia dentro da câmara, poderia estar ali com a função de 

informar e ao mesmo tempo comover o público leitor. Como a legenda traz a sua profissão em 

destaque, percebe-se, assim como nos outros veículos, a pressuposição de um leitor que desconhece a 

vereadora. Escolher a foto com as flores, historicamente associadas a velórios, poderia ter a função de 

prestar uma homenagem, visto que estão mais em destaque que o rosto de Marielle. Ao mesmo tempo, 

podem conferir também uma certa docilidade e feminilidade ao perfil da vereadora. Convém observar 

que seu papel como relatora da comissão que avaliaria a atuação das tropas de Intervenção militar 

tinha a função de fiscalização por parte de quem se opunha e desconfiava de tais ações, como a própria 

vereadora sempre se posicionou publicamente, assim como seus correligionários. Talvez a foto venha 
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a amenizar o perfil combativo desta última tarefa e que se confirma nas próprias denúncias ao batalhão 

de Acari feitas em suas redes, que a matéria exibiu. Entretanto, logo abaixo do texto surgem chamadas 

para matérias que justificam e enaltecem a própria intervenção militar no Rio de Janeiro. Fica visível o 

projeto de capitanear e manipular o assassinato da vereadora, sem nenhum respeito ético à sua 

trajetória política.  

 

Tal projeto vai se concretizando ao longo das semanas que se seguem a seu assassinato, em 

diversos outros veículos. Curiosamente, para tanto os defensores da intervenção militar 

estrategicamente tentam associar a morte de Marielle Franco aos índices de violência cariocas. Mas, 

ao contrário dos movimentos sociais e canais de mídia alternativa que associavam o crime à morte de 

mais uma favelada, lésbica, mãe solteira, entre outros. A mídia hegemônica não se ocupa de lhe 

conferir um lugar de fala, mas, ao contrário, busca silenciá-la, ignorando sua trajetória e suas filiações 

políticas. 

Na observação de algumas matérias, além das analisadas neste artigo, é possível constatar que o 

perfil da vereadora é exibido como um exemplo ―notável‖. Assim, Marielle não é equiparada aos 

milhares de corpos negros assassinados e ignorados pela mídia, mas tratada como uma voz, antes 

excluída, que venceu e se destacou ao ocupar um cargo público. Neste sentido, temos que atentar 

também para os riscos da romantização e idealização dos sujeitos que resistem. No caso de Marielle, 

seu lugar de fala estrategicamente é reinterpretado e reconfigurado pelas vozes hegemônicas. Em 

trecho de Antônia Quintão, citado por Sueli Carneiro (QUINTÃO, 1999, apud CARNEIRO, p. 159, 

2016) o papel da mídia neste processo soa emblemático: ―a exclusão simbólica, a não representação ou 

distorções da imagem da mulher negra nos meios de comunicação são formas de violência tão 

dolorosas, cruéis e prejudiciais que poderiam ser tratadas no âmbito dos direitos humanos‖. Quem vai 

pagar por este outro crime, cometido contra a imagem de Marielle? 

Convém destacar, por fim, um impasse que tantos os movimentos minoritários como a 

comunicação contemporânea precisam enfrentar, em termos políticos. Se por um lado a demarcação 
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identitária torna-se necessária, por outro lado, há sempre o risco de serem capturadas e manipuladas 

pelas forças hegemônicas. Trata-se de uma apropriação que cria outro formato de apagamento, 

disfarçado no gesto de ―dar voz‖ a essas identidades, por meio do esvaziamento de sua materialidade 

discursiva, transformando-as em slogans e símbolos esteticamente agradáveis, mas desinvestidos de 

sua potência política transgressora. Como a imagem de Che Guevara estampada em canecas e 

camisetas de marcas famosas. E o que não dizer da camiseta que embaixo de sua imagem associa a 

tipologia da letra do seu nome à da Coca-Cola? Não há uma resposta fácil para este impasse. Mas é 

importante compreendermos quando e como esse processo estrategicamente se instaura, afim de 

desenvolvermos um raciocínio em cima de contextos e momentos em que estrategicamente será 

necessário convocar a identidade como estratégia política, e em que momentos e contextos essa 

convocação pode ser passível de manipulação e deve ser evitada, ou ao menos desviada de seu 

propósito.  

As críticas feitas por Judith Butler em ―Problemas de gênero‖ a respeito da representação, em 

sua perspectiva pós-estruturalista, podem ser aqui utilizadas para levantarmos algumas hipóteses e 

problematizações com relação a este impasse.  Butler critica o próprio movimento feminista que, ao se 

prender à representação acabou universalizando a categoria mulheres e desconsiderando as 

intersecções de raça, classe, entre outras. Para a autora, o conceito de representação se prende ao que é 

juridicamente e discursivamente reconhecido como sujeito, colaborando, assim, para a manutenção 

das próprias concepções de sujeito que se tenta combater (2003). Desta forma, somente uma 

genealogia crítica das práticas que legitimam os sujeitos permitiria entender e combater o que é 

naturalizado e normatizado pelo discurso jurídico para as categorias de identidade. Por exemplo, a 

afirmação da maternidade sem dúvida é importante para a obtenção de direitos. Entretanto, essa 

mesma afirmação pode gerar um caráter normativo que restringe esse direito à mulher e pressupõe 

uma dedicação maior da mulher em vários outros contextos. Ao mesmo tempo, condiciona também as 

mulheres a empregos e tarefas relacionados ao cuidar, como enfermeiras, assistentes sociais, 

professoras, merendeiras, babás, etc.  

No caso especificamente aqui analisado, a romantização da relação de Marielle Franco com a 

sua companheira Antônia na mídia, por exemplo, procura trazer a história do casal para uma lógica 

heteronormativa que, se por um lado gera reconhecimento por parte da audiência, por outro contribui 

para tornar o romance estável e monogâmico uma categoria necessária para a constituição de um 

sujeito notável e aceitável na política. Não esqueçamos o quanto a condição de mulher ―sozinha‖ da 

ex-presidente Dilma colaborou para criar uma imagem de pessoa intransigente, de difícil convivência, 

situando-a, ao mesmo tempo, como uma mulher ―estranha‖. Não seriam, portanto, dois exemplos que 

em algum momento se entrecruzam e se retroalimentam? O quão próximo de um discurso conservador 

e no fundo, heteronormativo, pode estar a exaltação de uma relação homossexual, nos moldes 

estabelecidos, por exemplo, na longa cobertura feita pelo Fantástico? Por que as matérias tendem à 

valorização de sua relação amorosa, de sua relação com os familiares e não da relação com o partido, 
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com uma matéria sobre os trabalhos desenvolvidos nos dez anos à frente da Secretaria dos Direitos 

humanos? Estes, entre outros questionamentos, devem ser feitos constantemente, incansavelmente, de 

forma a trazer à tona um processo que se repete há anos no Brasil e se quer fazer passar por 

transparente. É preciso que suas estruturas sejam reveladas e ao mesmo tempo abaladas, estremecidas. 

Marielle, presente, hoje e sempre. 
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Resumo 

Apesar de avanços nas pesquisas sobre o universo futebolístico, a liberdade interpretativa concedida 

aos jornalistas esportivos é pouco investigada em pesquisas sobre a realidade do Brasil. Colunistas, 

cronistas e comentaristas conseguiram manter, principalmente nas últimas oito décadas, espaços em 

publicações e na programação de radiodifusão para se portarem como analistas do noticiário. Portanto, 

é necessário avaliar como se consolidou essa prática na imprensa brasileira. 

 

Palavras-chave:Jornalismo esportivo; Comentário jornalístico; Liberdade interpretativa. 

 

 

1. Introdução 

 

E que Zé Lins escrevesse que a conquista do campeonato pelo Flamengo dera-lhe a 

mesma alegria da vitória de Estalingrado. O que provocou uma reação indignada de 

Genolino Amado: como é que José Lins do Rêgo se dava ao desporto de brincar 

com o que havia de mais sagrado? Ou José Lins do Rêgo não sabia que em 

Estalingrado se lutara pela liberdade do mundo? (Filho, 2003, p. 262)
3
 

 

O esporte assume, na contemporaneidade, um papel preponderante. Como o trecho acima deixa 

claro, para muitos, os eventos futebolísticos são comparáveis a episódios marcantes de outras esferas 

sociais. O debate entre os dois literatos, ocorrido no século passado e narrado por Mário Filho, 

evidencia que até comparações com grandes confrontos bélicos entre nações eram cabíveis para 

exprimir as sensações diante dos resultados esportivos. A realidade nacional apresenta, entretanto, 

aspectos ainda mais complexos. A seleção brasileira masculina de futebol carrega sobre o emblema 

dos uniformes cinco estrelas, que representam as conquistas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 da 

Copa do Mundo, principal torneio da modalidade. O feito não foi igualado pelo time de nenhum país 

até os dias de hoje. O desempenho dos atletas e equipes desta nação sul-americana chamou a atenção 

de admiradores a partir do período de internacionalização do esporte. Por isso, durante muitas décadas, 

convencionou-se chamar o Brasil de ―País do Futebol‖. A denominação é fruto de uma construção 

social formulada quando os Estados-Nação se consolidavam pelo planeta e o país tentava firmar sua 

identidade nacional. Apesar dos conceitos de objetividade e neutralidade terem sido importados dos 

Estados Unidos a partir da década de 1950 e continuarem paradigmáticos, atualmente, nas redações 

brasileiras, a imprensa e, em especial, o jornalismo esportivo exerceram protagonismo para esta 

construção sobre a modalidade.   

Foi nas áreas com mais liberdade interpretativa na mídia que esse conceito ganhou força. Coube 

a radialistas esportivos, colunistas de jornais e, posteriormente, comentaristas na televisão e 

blogueiros, na internet, a função de atuar de maneira ativa nesse cenário. Isso se deve ao fato de que, a 
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partir da década de 1950, é concedido a esses agentes mais autonomia na análise do que aos demais 

que atuam na imprensa. Contudo, muitas vezes as pesquisas no campo de Comunicação acabam por se 

concentrar na esfera da representação dos assuntos nacionais no jornalismo, não dando a ênfase devida 

a investigações sobre os fundamentos da tarefa que tais intérpretes praticam, que são relegadas a um 

segundo posto. Apesar de avanços nas últimas décadas, o campo não apresentou esforços suficientes 

para esclarecer a relação entre tais personagens e o discurso midiático já cristalizado sobre o Brasil e o 

futebol.  

Tendo em vista a dimensão que o tema ganha no contexto brasileiro, o objetivo deste trabalho é 

apontar novas direções para as quais as pesquisas do campo acadêmico que se debruçam sobre os 

fenômenos desencadeados pelo futebol na sociedade podem se lançar. Levando em consideração a 

relevância do papel que certos agentes desempenharam no processo de popularização do esporte, nas 

últimas oito décadas, torna-se necessário detalhar como certas interpretações sobre o que acontecia na 

realidade futebolística nacional se fundamentaram como autorizadas, ano após ano. Para tanto, 

todavia, é importante entender como se deu o percurso dos estudos sobre essa temática no Brasil. Em 

especial, é indispensável compreender a trajetória dos esforço, protagonizados pela academia, na área 

da Comunicação. 

 

2. Esporte e comunicação no brasil: diálogos possíveis 

A atração que o esporte exercia na população e o destaque que os times brasileiros conseguiam 

nos gramados internacionais durante muito tempo não encontraram um paralelo no campo acadêmico. 

Demorou para que a dedicação dos cientistas sociais se concentrasse nessas dinâmicas. Até o final do 

século passado, as pesquisas brasileiras na área do esporte ainda eram escassas entre as humanidades. 

Apesar da relevância do tema, as Ciências Sociais não tinham devotado os esforços necessários aos 

fenômenos que circunscrevem o universo esportivo e, em especial, o futebol. Na virada para o novo 

milênio, Helal reconheceu a defasagem que o campo apresentava naquela altura (1990, p.14). O autor 

identificou ainda que essa desvalorização não ocorria somente nas universidades do Brasil e que, 

mesmo nos Estados Unidos, houve dificuldades para que fosse estabelecida essa área de pesquisas, e 

que a temática passasse a ser considerada, de fato, relevante (Ibidem, p. 15). 

O descaso do contexto nacional, no entanto, era rico em especificidades. Segundo o mesmo 

autor, além de raros, os trabalhos produzidos pelos estudiosos brasileiros apresentavam uma série de 

restrições em suas perspectivas. Muitas pesquisas apostavam em um caráter de oposição entre a 

sociedade como um todo e o futebol, em uma lógica que identificava a modalidade como um fator 

alienante das massas (DaMatta, 1982). A visão de Roberto Ramos (1984) acerca da realidade esportiva 

simboliza essa maneira de refletir sobre a discussão. Em um de seus trabalhos, o autor, usando como 

referência o conceito althusseriano de aparelho ideológico, até identificou os meios de comunicação 

como fatores que impedem a tomada de consciência da população. Publicados durante a ditadura 
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militar, os argumentos do texto servem para denunciar que o futebol torna povo mais dócil e que a 

modalidade operava para a manutenção do regime autoritário (Helal, 2012). 

Mesmo a conduta de autores que buscaram outras abordagens, como a análise mítica adotada no 

estudo antropológico sobre a despedida de Pelé, no Maracanã, realizado por Rodrigues (1982), 

demonstra certo teor de crítica social, além de forte influência do estruturalismo francês. Nesse 

sentido, a produção do antropólogo Roberto DaMatta instaura um marco para a mudança nos 

horizontes do campo. O pesquisador irá identificar que o esporte faz parte da sociedade e, ao mesmo 

tempo, esta também pertence ao plano esportivo, por isso há a necessidade de abarcar a atividade 

esportiva (ou a série de atividades) levando em consideração a totalidade na qual o fenômeno se insere 

(DaMatta, 1982, p. 23). Foi a partir desse movimento que a janela se abriu para uma profusão de 

debates, até então inédita entre os pesquisadores do país. Para Helal, a produção acadêmica se tornou 

mais abrangente, tornando possível estender os debates a segmentos que até então não haviam sido 

contemplados (2012, p.14). O campo se tornou profícuo para a investigação sobre vínculos identitários 

e o nacionalismo (Helal, 2010; Helal, 1997; Helal, 2007). Novos horizontes de pesquisa sobre Estados 

autoritários e o futebol passaram a ser possíveis (Couto, 2014; Drumond, 2008). Até o caso da 

organização da Copa do Mundo de futebol de 1950, realizada no Brasil, ganhou ênfase (Perdigão, 

1986; Araújo, 1998). Além disso, o processo para a construção dos ídolos também se tornou um alvo, 

que se mostrou rico para os pesquisadores da área da Comunicação (Helal, 2012; Helal, 1998; Helal e 

Coelho, 1996).  

É também a partir das discussões travadas na década de 1980 e de suas consequências que o 

conceito de ―País do Futebol‖ passa a ser colocado em xeque. Na verdade, nesses pouco mais de 30 

anos, a questão foi problematizada e as dinâmicas sociais que fizeram com que a expressão passasse a 

figurar com naturalidade no vocabulário de pessoas comuns e de profissionais especializados do país 

passaram a ser analisadas em suas nuances mais específicas. Para Helal, esta denominação seria uma 

construção social que contava com a participação efetiva de intelectuais e jornalistas, havia surgido 

durante o período de consolidação dos Estados nacionais, e teria sido formulada em paralelo a 

reflexões sobre a sociedade em círculos acadêmicos brasileiros (2011. p.2). 

No entanto, os aspectos do assunto são tantos que ainda há inúmeros destinos a serem buscados 

para tornar mais claros como funcionam certos fenômenos sociais do universo esportivo. Um dos 

sentidos nos quais os esforços da academia podem se concentrar é o conjunto de procedimentos que 

operam para a mediação do esporte. E, em especial, na imprensa. Logo, o campo da Comunicação 

deve desempenhar uma tarefa fundamental. Compreender como certos agentes exerceram funções tão 

relevantes para a consolidação do futebol como um elemento de identidade nacional, por exemplo, é 

uma tarefa necessária. Com intuito de alcançar esse objetivo, entretanto, traçar como os jornalistas 

adquiriram espaço para opinar sobre o assunto e continuaram a ser ouvidos, lidos e assistidos durante 

tanto tempo é um trabalho basilar. De que modo foram consolidadas as áreas destinadas a uma maior 

liberdade interpretativa na imprensa? E de que maneira isso ocorreu na área esportiva?  
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3. .Liberdade interpretativa na imprensa e o esporte no brasil 

Durante o Estado Novo, período autoritário em que as eleições foram suspensas e o Executivo 

concentrava os poderes da República, houve um maior destaque para a imprensa esportiva. Os 

suplementos ―O Globo Esportivo‖, do jornal O Globo do Rio de Janeiro, e ―A Gazeta Esportiva‖, de A 

Gazeta em São Paulo, por exemplo, começaram a circular nesse momento, tornando a abordagem 

esportiva mais densa e buscando um olhar mais criativo para tratar o assunto (Couto, 2014). De acordo 

com Freitas Couto, o aparecimento dessas publicações, espalhadas pelos país, significava que, 

efetivamente, o esporte passava a exercer atração a vida cultural brasileira, com mais destaque para o 

futebol (Ibidem, p.55).  

Mas não é possível desvincular a ampliação dos espaços para esse tipo de conteúdo do 

desempenho do scratch nacional. Durante esse mesmo período, a seleção brasileira passa a despertar 

mais admiração. Com as boas atuações durante o Mundial de futebol de 1938, disputado em território 

francês, até a imprensa internacional se rendeu aos principais jogadores da época, como Leônidas da 

Silva e Domingos da Guia. Embora tenha terminado apenas na terceira colocação, Arlei Damo (2007) 

sustenta que este foi o momento da gênese da ideia de um estilo próprio dos brasileiros na hora de 

praticar o esporte. E os conteúdos mais opinativos dos jornais serviriam de plataforma para a defesa da 

estética própria dos atletas brasileiros nos gramados. 

Sobre a maneira específica como o brasileiro atuava em campo quando o assunto era futebol, o 

sociólogo Gilberto Freyre escreveu um artigo para os Diários Associados que contribuiu sobremaneira 

para a formação de uma noção de essência brasileira na forma de conduzir a bola com os pés. Para 

alcançar o objetivo, o escritor mescla abordagens estéticas, sociológicas e históricas. Ao analisar as 

apresentações do time brasileiro na Copa do Mundo da França, em ―Foot-ball mulato‖, o autor ressalta 

os atributos dos jogadores brasileiros e relaciona essas habilidades com a mestiçagem: 

 

Acaba de se definir o estilo brasileiro de foot-ball; e esse estilo é mais uma 

expressão do nosso mulatismo ágil em assimilar, amolecer em dança, em curva ou 

em música técnicas europeias ou norte-americanas mais angulosas para o nosso 

gosto: sejam elas de jogo ou de arquitetura. Porque é um mulatismo, o nosso – 

psicologicamente, ser brasileiro é ser mulato – inimigo do formalismo apolíneo.
4
 

 

Euclides de Freitas Couto (2014) aponta que também foi no período do Estado Novo que os 

espaços para uma maior liberdade interpretativa aumentaram na imprensa brasileira. A popularização 

da modalidade entre o público nacional beneficiou as atividades dos chamados cronistas esportivos, 

que passaram a se aproveitar do grande movimento em torno da divulgação das partidas futebolísticas 

para estabelecer a legitimidade para a sua atividade no âmbito comunicacional (Ibidem, p. 55-56). 

Com grande apelo junto a leitores e ouvintes, muitos desses jornalistas acabavam acumulando funções 

em veículos impressos e emissoras de rádios. Portanto, é possível notar que desde este instante havia 

uma grande circulação de profissionais entre empresas e grupos de comunicação.
5
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Nas livrarias, a produção de jornalistas também seria notada nesse momento. Uma das obras 

que marcaram a consolidação do futebol como uma representação da identidade nacional foi a já 

citada ―O Negro no Futebol Brasileiro‖. Embora publicado em 1947, portanto depois do fim do regime 

comandado pelo presidente do Rio Grande do Sul, o livro do jornalista Mario Filho estabelece a 

trajetória da modalidade até a popularização no Brasil. Ressalta ainda a importância dos negros ao 

longo desse tempo. A primeira edição foi, inclusive, prefaciada pelo próprio Gilberto Freyre. Há 

passagens que enaltecem a miscigenação como um fator positivo para o desenvolvimento de um estilo 

próprio de jogar e que mostram como os descendentes de africanos tiveram que se superar para vencer 

os obstáculos que a sociedade impunha aos seus caminhos. Portanto, há um claro paralelo com a ode à 

mestiçagem proposta pela produção intelectual freyriana. O sociólogo chegou a assinar o prefácio em 

uma das edições da obra. 

A academia travou um embate sobre a possibilidade de o livro ser encarado como uma fonte 

confiável para analisar o contexto da época e o desenvolvimento da modalidade. Enquanto César 

Gordon e Ronaldo Helal (1999) defendiam que a recepção social foi tamanha que as imagens e 

conceitos ali solidificados se enraizaram na realidade brasileira, sendo ritualizados e ajudando a 

provocar outras consequências para a sociedade – entre essas a própria consolidação do futebol como 

um elemento de identidade nacional –, Antônio Jorge Soares (1999) sustentava que Mario Filho 

redigiu um texto com alto teor de romance e que, por isso, suas análises empíricas não deveriam ser 

tomadas como evidências. Dessa maneira, Soares (1999) afirmava ainda que era necessário que os 

pesquisadores assumissem uma postura crítica ante essa obra, e a produção de Mario Filho como um 

todo.  

Apesar de tangenciar a questão da autoridade de jornalistas para tratar de assuntos na esfera 

esportiva, os debates acerca do livro não se aproximam dos mecanismos dos quais essa comunidade 

interpretativa faz uso para se estabelecer como leitores autorizados a analisar o fenômeno futebolístico 

no Brasil. Nem mesmo esmiúçam os espaços dedicados a esses agentes da imprensa que, apesar do 

ideal de objetividade, se arvoram a analisar o noticiário esportivo inicialmente em colunas de jornais e 

emissoras rádios e, posteriormente, nos canais de televisão e em páginas da internet. Os programas 

esportivos, conhecidos nacionalmente como mesas redondas, são um exemplo bem acabado da 

amplitude que essa liberdade interpretativa alcança com o passar das décadas.
6
 A permanência dessa 

programação nas grades da TV aberta e a proliferação dessas discussões, com a ascensão dos canais 

por assinatura, tornam ainda mais necessária uma análise detalhada desse desenvolvimento. Não 

obstante a existência de novas plataformas, possibilitadas pelo advento de outras tecnologias, há 

características que perduram nesses espaços para interpretação no jornalismo. Uma delas é a 

autonomia para avaliar os acontecimentos, que apresenta semelhanças tanto nas atividades exercidas 

por comentaristas televisivos quanto nas dos colunistas do século passado.  

 

 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 537 

4. Fundamentos da liberdade interpretativa na imprensa 

Ao abordar o desenvolvimento do jornalismo norte-americano, Michael Schudson (2010) 

identifica que, durante a década de 1830, com a ascensão dos penny papers – publicações mais baratas 

que revolucionaram o jornalismo dos Estados Unidos e impulsionaram o conceito de objetividade –, o 

espaço para textos marcados pelo partidarismo mais incisivo foi reduzido. Houve, inclusive, uma 

redução nas áreas dedicadas aos editoriais. Com o intuito de atrair o público, foi criada uma postura de 

independência partidária, interpretada até como indiferença à política. (Ibidem, p.32). E foi 

exatamente nesse contexto que apareceram os conceitos de neutralidade e objetividade, que ainda se 

mantêm na produção de conteúdo noticioso e têm desdobramentos na ética profissional de quem atua 

no campo jornalístico até os dias de hoje.  

No entanto, o jornalismo norte-americano reconcebeu áreas destinadas aos conteúdos mais 

opinativos a partir da primeira metade do século passado. É nesse contexto que Lippmann (2008) 

reconhece a dificuldade que o noticiário como um todo tem para conseguir abranger o universo de 

fatos que ocorrem na sociedade. De acordo com o pesquisador, com a chegada de um grande volume 

de informações, o público tende a buscar os editoriais e, assim, estes desempenhariam o papel de 

conselheiro confiável (Ibidem, p. 205). Ao reconhecer uma aura de sugestão no noticiário, o autor 

reforça a importância de áreas nas publicações dedicadas a uma maior liberdade interpretativa; e, 

embora ocupassem um papel fundamental no modelo elaborado por Lippmann, esses textos não 

deveriam adotar um teor militante diante de causas políticas e partidárias (Ibidem, p. 337). 

Outro fator que tornaria fundamental a função desses agentes, no esquema desenvolvido pelo 

autor norte-americano, para o funcionamento da imprensa, é a limitada capacidade de compreensão 

humana. Para Lippmann, o conhecimento das instituições humanas é ―extraordinariamente pequeno e 

impressionista‖, enquanto capacidade de captar conhecimento a partir da sociedade seria ―ainda 

acidental‖ (Ibidem, p. 341). Mas função desta figura – chamada por vezes de especialista, repórter 

especialista, conselheiro ou até crítico pelo escritor estadunidense – é essencial até quando existe uma 

educação capaz de conceder às pessoas instrumentos para conhecer e dialogar sobre as temáticas mais 

complicadas da vida pública. Segundo Lippmann, mesmo as autoridades precisariam da atuação de 

jornalistas para alcançar progressos em seus feitos. 

O estabelecimento das áreas em que os jornalistas usufruiriam de mais autonomia para analisar 

os fatos é interpretada por Schudson (2010) como uma reação à consolidação das relações públicas 

como campo mais definido da Comunicação Social. De acordo com o autor, entre outros motivos, os 

profissionais de relações públicas promoveram uma subjetivação aparente dos fatos. E foi a nova 

conjuntura que fez com que os jornais passassem a defender a necessidade de tal interpretação 

(Ibidem, p. 174). Assim, com a centralidade que a cobertura político-partidária ganhou nos Estados 

Unidos no período entre as duas Guerras Mundiais, os veículos de comunicação passaram a oferecer 

aos leitores mais espaços destinados a opinião política. 
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Um marco do novo momento, em que a subjetividade dos fatos ganharia relevo, foi o que 

Schudson chama de ―invenção das colunas políticas‖ (Ibidem, p.176). Washington passaria a ser o 

ambiente principal para a deflagração da nova tarefa, a ser praticada em meio a parlamentares e 

membros do Poder Executivo. Apesar de os colunistas terem surgido ainda no século XIX, antes a 

atividade assumia, marcadamente, tons humorísticos, literários ou se concentrava na realidade local. 

Somente na década de 1920 houve uma nova acomodação. Contextualizar esse percurso do jornalismo 

impresso norte-americano é necessário porque existe uma forte correlação entre o que ocorria no 

jornalismo dos Estados Unidos e o que passaria a acontecer nas redações brasileiras 

De acordo com Ribeiro (2003), a partir da década de 1950, as empresas jornalísticas 

brasileiras importaram o modelo estadunidense e transformaram a dinâmica da produção noticiosa no 

país: ―Diário Carioca‖, ―Jornal do Brasil‖, ―Tribuna da Imprensa‖ e ―Última Hora‖ teriam sido os 

responsáveis por protagonizar o processo que tornaria a rotina das redações menos parecida com o 

paradigma jornalístico francês, eminentemente mais literário. Como consequência, seria construída 

uma postura mais profissional. Além de provocar desdobramentos no que era produzido por jornalistas 

durante as horas de trabalho, tais fatores tiveram também importantes consequências na formação da 

classe ao longo de todo o século XX no país (Roxo, 2016). Além disso, a postura adotada diante dos 

fatos políticos preserva relações com a que se convencionou adotar ante os acontecimentos esportivos. 

Mesmo com o passar dos anos e com as muitas transformações subsequentes, foram mantidos os 

espaços destinados a analistas, que usufruem de maior capacidade para transitar pela subjetividade e 

expor as suas opiniões. Isso acontece nas publicações, emissoras e portais que preservam espaços ao 

noticiário esportivo brasileiro até os dias de hoje. 

 

5. Circulação, autoridade e esporte: novos debates 

O trânsito de profissionais entre os meios de comunicação e a pluralidade de trajetórias dos 

agentes que se lançam na tarefa de opinar de maneira mais deliberada na imprensa torna ainda mais 

cheia de nuances a questão da liberdade interpretativa no jornalismo esportivo brasileiro. Além de 

jornalistas com longas trajetórias por redações de rádios, jornais, revistas e de outras plataformas 

eletrônicas, desenvolvidas com o transcorrer de décadas, membros da comunidade esportiva também 

se destacaram nessa função desde a década de 1930 – período compreendido por vários autores como 

decisivo para o futebol na sociedade brasileira. Ex-atletas de futebol, treinadores com longas carreiras 

à beira dos gramados e outros profissionais de equipes técnicas e diretivas também alcançaram postos 

importantes nessa atividade em veículos da mídia. 

Ao abordar o comportamento dos jornalistas dos Estados Unidos na cobertura da morte do 

presidente norte-americano John Kennedy, Barbie Zelizer (1992) identifica que, apesar da 

heterogeneidade da imprensa, a classe jornalística tem como objetivo se legitimar como autoridade 

capaz de se debruçar sobre os acontecimentos. Diferentemente do que acontece com outras atividades 

profissionais, como nos campos da Medicina ou do Direito, o jornalismo não costuma exigir muitas 
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indumentárias próprias. Por exemplos: muitos profissionais da imprensa não têm como hábito ler 

livros sobre a profissão ou estabelecem um diálogo franco com a academia (Ibidem, p. 7). Mesmo 

assim, de acordo com a pesquisadora, essa comunidade interpretativa reivindica a legitimidade e a 

primazia de sua autoridade em detrimento da de outros grupos, como historiadores e políticos, acerca 

das abordagens de fatos e acontecimentos históricos importantes. No caso do jornalismo esportivo, é 

importante refletir se ocorrem embates entre as comunidades esportivas e jornalísticas na busca por 

validar suas posições de intérpretes do futebol no Brasil.  

Para a compreensão do fenômeno da liberdade interpretativa sobre esporte no país, é 

determinante levar em conta ainda outras dimensões. Intelectuais com destaque em outras áreas, como 

romance, poesia e até teatro se dedicaram à modalidade. Diferentemente do que passou a vigorar em 

grande parte do conteúdo noticioso, com a consolidação do modelo norte-americano de jornalismo, a 

partir da década de 1950, estes não tinham como fundamento para seus textos a objetividade. O caso 

de José Lins do Rêgo, citado por Mario Filho (2003) por comparar o êxito de seu time de coração, 

Flamengo, dentro dos gramados, com a experiência após a vitória na batalha dos Aliados contra o Eixo 

em Estalingrado, na então União Soviética – decisiva para o desfecho da Segunda Guerra Mundial –, é 

elucidativo sobre o grau de autonomia presente nos comentários, colunas e crônicas. A comparação de 

um evento no campo dos esportes com um confronto armado é impensável em quaisquer contextos 

que reivindiquem para si o ideal de objetividade. 

A compreensão sobre como a tarefa estabelece relação com o campo político é outro fator a ser 

levado em consideração.
7
 O caso supracitado, por exemplo, explora conexões entre o cenário 

geopolítico europeu da metade do século passado ao se debruçar sobre o esporte. Com mais autonomia 

para discorrer acerca dos fatos, comentaristas, cronistas, articulistas e colunistas abordam assuntos 

político-partidários ou mesmo militam na defesa de ideias e causas? Examinar as trajetórias 

individuais dos responsáveis por esses espaços nos veículos jornalísticos poderia ajudar a esclarecer 

como se dá essa atuação.
8
 E até mesmo analisar de que maneira essas práticas se desenvolvem diante 

do aparecimento de novas tecnologias. Outro aspecto importante no fenômeno da liberdade 

interpretativa na mídia é o diálogo com o entretenimento. A facilidade que tais agentes têm para 

transitar por várias áreas em seus comentários torna difícil até mesmo ser taxativo ao definir qual é o 

gênero dos programas que reúnem comentaristas sobre esportes. De acordo com alguns pesquisadores, 

nem mesmo podem ser classificados como programas puramente jornalísticos. Para Whannel (1995), 

por exemplo, as atrações esportivas se situam entre as jornalísticas, o entretenimento e o drama.   

Investigar continuações e descontinuidades nos programas de debate em rádios e nas emissoras 

de televisão, por exemplo, seria uma tarefa preciosa para tanto. Perceber a abrangência dessa 

capacidade é fundamental também para entender o fenômeno esportivo no Brasil. Em um período 

inicial, o viés marxista e denunciativo era uma marca para as pesquisas na área. Com a expansão de 

perspectivas, instaurada após a ruptura com as visões que impunham ao universo esportivo o papel de 

oposição à sociedade como um todo, passou a ser possível encarar o fenômeno social de maneira mais 
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completa. Dando continuidade a esse processo, a empreitada de detalhar como os principais intérpretes 

sobre o assunto conseguiram se fazer ouvir durante tanto tempo, apesar da heterogeneidade que 

compõe a classe jornalística e da ascensão de novas plataformas midiáticas, apresenta-se como uma 

possibilidade estimulante para quem estuda esportes no Brasil.   
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emissoras de rádio e escrever para jornais, o jornalista marcou presença nos primeiros momentos da TV no 
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Nogueira. Embora não seja o primeiro programa de comentários esportivos na TV, a mesa redonda é considerada 
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1993). 
8
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Por trás de um arquivo: uma análise da cobertura do The New York Times sobre 

a ditadura militar no Brasil, em 1964
1
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Resumo 

A partir do arquivo do New York Times, que possui as matérias publicadas em toda a sua história 

disponíveis online, o artigo procura analisar a cobertura sobre o período ditatorial brasileiro, feita pelo 

New York Times(NYT), em 1964. Para tanto, foram selecionados artigos, a partir das palavras-chave 

Brazil e dictatorship. Posteriormente, optou-se pela metodologia da análise de conteúdo, proposta por 

Bardin (2001), sendo criadas categorias e subcategorias, através do corpus selecionado. A partir de tal 

pesquisa, procurou-se entender se o jornal contribuiu para a construção do imaginário contra o 

comunismo, presente naquela época.  

Palavras-chave:The New York Times; Ditadura Militar; Comunismo; Jornalismo; História da Mídia 

 

1. Introdução 

O New York Times (NYT) foi fundado em 18 de setembro de 1851, por Henry Jarvis Raymond e 

George Jones. Desde o início, teve distribuição diária, mas, nos primeiros momentos de sua história, o 

NYT não tinha o mesmo reconhecimento da atualidade, demorando a se configurar como um modelo 

de jornalismo.  

Em 1896, por exemplo, o World tinha uma circulação de 600 mil exemplares; o Journal de 430 

mil; o Sun de 130 mil; o Herald de 140 mil; o Evening Post de 19 mil; e o Tribune de 16 mil. Atrás de 

todos eles, encontrava-se o The New York Times, com uma distribuição de apenas 9 mil exemplares. 

Nesse mesmo ano, Adolfo Ochs comprou o jornal e, a partir de uma estratégia de reformulação de 

marca, transformou o periódico em um símbolo de intelectualidade, fato que ajudou a atrair novos 

clientes (SCHUDSON, 2010). 

Em 24 anos de administração por Ochs, o NYT aumentou a sua circulação para 343 mil 

exemplares. Parte deste aumento ocorreu, devido à própria diminuição do preço do jornal 

(SCHUDSON, 2010). Nesse contexto histórico, o periódico se configurou como um modelo de 

jornalismo, ganhando respeito e a imagem de superioridade, em relação aos outros veículos.  

Devido à tradição do New York Times, exemplificada anteriormente, este jornal foi escolhido 

para ter a sua cobertura sobre a ditadura militar no Brasil analisada. Para tanto, o estudo procura 

entender se o imaginário, em relação ao comunismo, foi reforçado pelo periódico na cobertura sobre o 

golpe. De acordo com Silva (2006), o imaginário pode ser entendido como um espírito de um tempo, 

uma represa de sentidos. Dessa forma, assim como a memória, trata-se de um fenômeno subjetivo, não 

sendo palpável, mas estando sempre presente.  

 

2. Os meios de comunicação, a memória e o imaginário 

Ao resgatar memórias relacionadas a momentos históricos, por vezes, as lembranças se 

relacionam imediatamente com o que foi noticiado na televisão, rádio, internet ou jornal impresso. 
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Pensar no 11 de Setembro
3
, por exemplo, é lembrar da imagem veiculada na televisão, que reproduzia 

as cenas de horror dos dois aviões colidindo contra os prédios monumentais. Para as gerações mais 

velhas, a maior parte das lembranças históricas está associada à televisão ou ao rádio. Ao se lembrar 

da vitória brasileira na Copa de 1958, a narrativa está toda concentrada nas ondas de rádio, que 

moldaram o acontecimento.  

Entretanto, o surgimento da internet fez com que a configuração dessas memórias se 

desdobrasse em fragmentos. Alguns, ao se lembrarem de momentos históricos mais recentes, como a 

manifestação de 2013, podem se prender a narrativas vinculadas às redes sociais, tais como o 

Facebook e o Twitter. Mesmo com a mudança trazida pela convergência midiática, a mídia ainda 

ocupa um papel central dentro da sociedade. A forma de consumo da informação pode se diferenciar, 

ao longo do tempo, mas é inegável que, quando se tratam de memórias coletivas (Halbwachs, 1990), a 

mídia atua fortemente em suas concepções. 

Ao discorrer sobre a memória coletiva e individual, o pesquisador Pollack (1992) reflete que as 

memórias são, além de tudo, construídas. Além dos acontecimentos vividos por cada indivíduo, as 

lembranças também são compostas por aqueles vivenciados por outros. Essa construção ocorre a partir 

de acontecimentos, personagens e lugares, e esses três elementos podem ser reais ou apenas projeções, 

realizadas por terceiros. Uma guerra, por exemplo, pode deixar marcas e lembranças até mesmo 

naqueles que não a vivenciaram.  

Nesse sentido, a memória, além de ser dividida entre a coletiva e individual, também é 

construída e essa construção acontece a partir de uma seleção. Ao dormir, por exemplo, os fatos mais 

importantes de um dia serão lembrados, enquanto outros esquecidos. Isso configura um ―verdadeiro 

trabalho de organização‖, como afirma Pollack (1992). 

Dessa forma, é impossível não estabelecer uma relação dos meios de comunicação com a 

construção dessas memórias, tanto coletivas, quanto individuais. Conforme já foi apresentado, 

diversas lembranças são fornecidas ao público, por meio de noticiários, e, nesse sentido, é possível 

estabelecer uma relação entre a construção da notícia e a construção de memórias e, portanto, da 

realidade. É interessante perceber que a mídia também atua na composição desses fenômenos 

históricos, uma vez que, ao noticiar o acontecimento, ela pode influenciar nas decisões individuais e, 

nesse sentido, motivar transformações sociais.  

A partir de tais informações, é possível perguntar qual seria, então, a memória que perpassa pelo 

imaginário da sociedade. Ora, segundo Silva (2006), o imaginário se trata de uma aura, uma represa de 

sentidos, uma impressão, sendo ele um espírito de uma época, construído de forma subjetiva. Dessa 

forma, caracteriza-se por ser aberto e contraditório, nascendo de choques e sendo uma zona de 

interseção entre o indivíduo e a sociedade. É válido, então, traçar um comparativo entre o imaginário e 

a memória, já que a memória, assim como o imaginário, não é estática e, dessa forma, as lembranças e 

os esquecimentos ocorrem por meio de disputas, sendo elas denominadas ―guerras de memórias‖ 

(MARTINS, 2017).  
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Nesse contexto, os veículos comunicacionais assumem um papel protagonista, por terem uma 

participação significativa na construção destas memórias, sejam elas individuais ou coletivas 

(BARBOSA, 2001). Da mesma forma, para a construção do imaginário, as tecnologias do imaginário 

também assumem um papel primordial, podendo elas ser exemplificadas por jornais, livros, televisão, 

cinema, teatro, literatura, publicidade, marketing e relações públicas (SILVA, 2006). Nessa 

perspectiva, tanto a memória, quanto o imaginário dependem de dispositivos para a sua formação, 

havendo, para tal construção, constantes confrontos, ou seja, disputas.  

Um dispositivo relevante para a construção do imaginário e das memórias coletivas é a 

imprensa, uma vez que a mídia, aos olhos da sociedade, detém a capacidade de saber e, nessa 

perspectiva, os meios de comunicação são legitimados, por passar a confiabilidade do saber. Dessa 

forma, os meios de comunicação impõem uma visão de mundo, outorgando poder. Nesse contexto, os 

jornais são os responsáveis por construir a memória do presente, sendo eles utilizados para a 

formulação da História futura (BARBOSA, 2001). 

Nessa perspectiva, Barbosa (2004) compara os jornalistas com senhores de memória. Para ela, 

os jornalistas são responsáveis por ―fazer memória‖, no momento em que selecionam temas que serão 

lembrados e, nesse mesmo processo, esquecem de outros. É possível perceber que o jornalismo, assim 

como a memória, perpassa por um momento de seleção e, dessa forma, de organização.  

Partindo dessas reflexões, o presente trabalho estuda o The New York Times e a sua cobertura 

sobre a ditadura brasileira, especificamente no ano de 1964. O objetivo de tal análise é entender se o 

periódico reproduziu o discurso da época, relacionado ao comunismo, contribuindo para a formação 

de um imaginário que, de certa forma, permanece até hoje nos discursos políticos.  

 

3. O temor relacionado ao comunismo 

Em 1945, o palco mundial foi dividido por dois protagonistas, sendo eles Estados Unidos e 

União Soviética, que disputavam a liderança no cenário internacional, na Guerra Fria. Nesse 

momento, o conflito, antes evidenciado por armas, atingia características inéditas, já que o poderio das 

armas nucleares conferia à Guerra Fria um caráter diferenciado, pela possibilidade iminente da 

destruição do globo.  

Devido a isso, a batalha foi deslocada para pontos estratégicos do planeta, em uma situação de 

luta de poder. Dentro desse contexto, a União Soviética, líder do mundo socialista, e os Estados 

Unidos, líderes do mundo capitalista, combateram um ao outro, a partir de estratégias de 

desenvolvimento, destinadas a países subdesenvolvidos. Diante disso, na luta ideológica, os 

comunistas eram aqueles que representavam os principais inimigos e, nesse sentido, havia uma 

preocupação grande em combatê-los, em especial na América Latina.  

Esse posicionamento estadunidense pode ser visto, por exemplo, no discurso de inauguração das 

sessões do Congresso norte-americano, em janeiro de 1949, momento no qual o presidente Harry S. 

Truman listou quatro ações que considerava prioritárias na execução da sua política externa, sendo 
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elas: a reconstrução da economia mundial, o apoio às Nações Unidas, a ajuda aos países em 

desenvolvimento e a luta contra o comunismo. Nesse momento, a luta contra o comunismo era 

evidenciada pelo senador McCarty, que personificava a ideia de caça às bruxas. Essa guerra ideológica 

se torna o argumento primordial para a divisão entre adversários e aliados dos Estados Unidos 

(AYERBE, 2002). 

A preocupação da potência norte-americana, em relação à América Latina, se intensificou ainda 

mais quando Cuba se tornou uma república socialista
4
. A existência de um país, com os ideais 

soviéticos, a poucos quilômetros de sua costa, representava o perigo de outros países seguirem os 

mesmos passos. Pior ainda, era a ebulição de bandeiras de esquerda, representada pelas Farc na 

Colômbia e pelos Motoneros na Argentina, além de outras demandas populares preocupantes, como a 

reforma agrária no Brasil, demandada pelas Ligas Camponesas em Pernambuco. Mais inquietante 

ainda era a possibilidade de um país de tamanho continental, como o Brasil, na América Latina, se 

tornar socialista, fato que intensificou a influência norte-americana na política nacional (GULLAR, 

2014). 

Não é difícil imaginar a preocupação dos Estados Unidos diante da ebulição que se 

espalhara por todos os países da América Latina, onde a palavra de ordem mais 

frequente era ―abaixo o imperialismo norte-americano‖. Quando esse fenômeno 

penetrou também no Brasil, aquela preocupação se agravou. Se a pequenina Cuba, 

ao se tornar comunista, criara tamanha agitação e despertara o espírito antiamericano 

em todo o continente, imaginem o que não ocorreria se um país continental como o 

Brasil seguisse o mesmo caminho. Essa era uma hipótese simplesmente inaceitável 

para os dirigentes de Washington e, por isso mesmo, ninguém duvida das 

providências que tomaram para evitar semelhante desastre. Isso se tornou mais 

necessário e urgente depois que Jânio Quadros renunciou e João Goulart assumiu a 

presidência da República (GULLAR, 2014, p.2). 

 

Diante desse contexto, Washington procurou ampliar a influência dos Estados Unidos sobre os 

militares dos países latino americanos, a partir da criação de escolas, com o objetivo de formar 

oficiais, na Colômbia, Panamá, Chile e Brasil, sendo que a situada em território nacional brasileiro era 

a Escola Superior de Guerra, que formou diversos oficiais, sendo que alguns deles foram participantes 

ativos do golpe de 1964. Outra dessas escolas, apelidada de ―Escola dos Golpes‖, foi a Escola do 

Caribe, que mais à frente foi denominada de Escola das Américas, tendo 33 mil militares estudado 

nela e, nesse sentido, foi de grande influência para as forças armadas da América Latina (GULLAR, 

2014).  

Ora, mas a atuação dos Estados Unidos, em relação ao Brasil, não se restringia apenas à 

implantação de escolas militares para oficiais superiores. Segundo Fico (2014), a potência norte-

americana, sob a liderança do presidente John F. Kennedy, começou a se preocupar com a política 

interna brasileira ainda em 1962, havendo, para isso, a operação Brother Sam, nome que se relaciona 

ao personagem Uncle Sam, símbolo nacionalista dos Estados Unidos. O objetivo desta operação, 

inicialmente, era o de desestabilizar João Goulart. Entretanto, após a sua eleição, a situação política se 
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agravou ainda mais, em especial em dezembro de 1963, ocasião protagonizada por greves, 

manifestações sociais e mobilizações de esquerda.  

Toda a situação da política interna brasileira preocupava o presidente Kennedy que, nessa 

mesma época, apresentou um ―plano de contingência‖, com orientações sobre como o governo norte-

americano deveria agir, caso houvesse algum desdobramento político que desagradasse aos interesses 

estadunidenses. Esse plano de contingência incluía a formação de um governo provisório, o controle 

militar temporário e a eleição de um novo presidente. Por último, também havia a possibilidade de 

apoio militar dos Estados Unidos, caso houvesse alguma intervenção soviética ou cubana. A operação 

Brother Sam, mesmo tendo sido negada por muito tempo pelos militares, contou com apoio de oficiais 

superiores brasileiros para o seu planejamento, sendo um deles o general José Pinheiro de Ulhoa 

Cintra (FICO, 2014).  

 

4. O arquivo do New York Times 

O arquivo do New York Times está disponível online e pode ser acessado por qualquer pessoa. 

Entretanto, existem restrições para assinantes e não assinantes. Antes de 1 de janeiro 1923 e após 31 

de dezembro de 1980, todos podem ler quaisquer notícias encontradas, mas existe um limite de acesso 

mensal, contado a partir do seu histórico de navegação ou pelo seu login.  

Entretanto, entre os anos de 1923 e 1980, somente assinantes podem acessar as matérias, sendo 

restringido o número de 100 artigos para cada 4 semanas. Nesse sentido, para essa pesquisa, o NYTfoi 

assinado pelo período de um mês, no qual foram realizadas pesquisas dos termos-chave, e os artigos 

encontrados foram salvos em PDF. 

O arquivo do jornal conta com um acervo de mais de 13 de milhões de notícias, sendo que é 

possível fazer a pesquisa nele, a partir de termos chave e restringindo os períodos de busca. Nesse 

sentido, foi feita uma busca, através das palaves Brazil e dictatorship, entre janeiro e dezembro de 

1964. A partir de então, todos os arquivos, sem exceção, foram salvos para posterior análise.  

O New York Times oferece a possibilidade de visualizar o artigo dentro da edição como um todo 

ou baixar o arquivo PDF, no qual existe apenas a notícia encontrada pelos termos-chave. Foi essa a 

opção selecionada para a pesquisa, por facilitar a análise do corpus. 

Ao estudar o arquivo do jornal, é possível perceber que o New York Times possui um arquivo 

histórico de grande relevância, devido ao seu período de existência e pela facilidade de pesquisa. 

Nesse sentido, estudar o jornal é uma forma de entender não apenas o período ditatorial brasileiro, mas 

também a própria história do jornalismo norte-americano. 

 

5. O New York Times e a sua cobertura sobre 1964 

Para analisar a cobertura do The New York Times sobre a ditadura militar no Brasil, com foco 

em 1964, foi utilizada a Análise de Conteúdo, proposta pela pesquisadora Bardin (2001). No caso do 
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The New York Times, a análise foi feita sobre os significados do texto, ou seja, sobre a temática da 

ditadura militar. Além disso, a abordagem utilizada foi tanto quantitativa, a partir da procura de 

termos-chave e da sua enumeração ao longo dos meses, quanto qualitativa, já que houve uma 

interpretação das matérias encontradas nessa pesquisa. 

O corpus escolhido foi contemplado pelas matérias encontradas, a partir dos termos chave 

Brazil e dictatorship (ditadura), em 1964. É importante mencionar, entretanto, que qualquer matéria 

que não tivesse relação direta com o período ditatorial brasileiro, mesmo que encontrada pelos termos, 

foi excluída. Após a leitura flutuantes, foram criadas categorias e subcategorias, que tinham o objetivo 

de entender como o jornal reproduziu o imaginário da época, voltado para o medo do comunismo. 

Para a compreensão de tal aspecto, foi criada a categoria ―Valores‖, que objetivava identificar o 

aparecimento de valores chave referenciados pelos norte-americanos, sendo eles: (i) Luta contra o 

comunismo; (ii) Aparecimento do valor liberdade; (iii) Menção a valores democráticos.  

Por meio de tal categorização, foi possível fazer uma análise quantitativa das matérias que 

aparecerem, entendendo o posicionamento do The New York Times nos anos de estudo. Em 1964, 

foram encontrados 15 artigos, a partir da busca por Brazil e dictatorship. Entretanto, dessas matérias 

encontradas, três delas serão desconsideradas no corpus de análise, por não terem relação direta com a 

ditadura militar brasileira.  

Antes de ser realizada a análise de conteúdo sobre a cobertura do The New York Times da 

ditadura militar no Brasil, em 1964, a hipótese dessa pesquisa era a de que o jornal corresponderia ao 

imaginário ocidental, relacionado ao medo do comunismo. De fato, ao longo da análise, esta hipótese 

pôde ser verificada, uma vez que algumas notícias elogiavam a ―revolução‖, sinalizavam o medo em 

relação ao comunismo e criticavam as reformas adotadas por Goulart, por se aproximarem da 

esquerda. 

Na segunda matéria analisada, por exemplo, o comunismo foi mencionado pela primeira vez. 

Nela, a intervenção militar é abordada como uma culminação de vários aspectos e como uma forma de 

resistência ao comunismo. Ao longo da matéria, há uma narrativa sobre o golpe. O NYT narra a 

marcha dos militares até o Rio e a fuga de João Goulart para o Uruguai. Após isso, é abordada a 

marcha de vitória, com 1 milhão de pessoas, que pedia por valores de liberdade e democracia.  O 

jornal não se posiciona explicitamente, mas aborda o fato de Washington ver o golpe como uma nova 

chance à democracia brasileira. Nesse exemplo, o comunismo é visto como antidemocrático, fato 

ressaltado na exaltação ao regime militar, que apresenta, na matéria, uma representação da democracia 

e da liberdade. 

Na matéria publicada no dia seis de abril, o jornal noticia a prisão de militantes da esquerda, ao 

mesmo tempo em que relata a fala da polícia, de que muitos outros se escondem para lutar. Além 

disso, cita os locais, destinados a reuniões comunistas, encontrados, nos quais existiam armas, dinheiro 

e propaganda. Na notícia, também é mencionada a censura já existente nesse início do golpe. O 

comunismo aparece, nesse sentido, apenas na menção aos locais de encontro da extrema esquerda. 
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Posteriormente, em uma notícia do mesmo dia, a subcategoria ―luta contra comunismo‖ é 

novamente encontrada. Nessa notícia, o jornal menciona o elogio, do executivo Arthur R Edwards, ao 

regime instituído no Brasil. Segundo ele, aquele momento reflefia os desejos do povo e iria acabar 

com o movimento de esquerda do Chile.  

Além disso, a matéria publicada em 8 de abril aborda a demanda dos militares de ampliar o 

poder da presidência, permitindo que os opositores à revolução fossem retirados do governo. Seria 

esse um passo a mais para a ―descomunização‖. Ao longo do texto, é retomado o processo do golpe, 

havendo sinalização de que a intervenção fora apoiada pela população. Ademais, também é abordada a 

situação do presidente anterior, havendo a informação de que Goulart estava no Uruguai.  Por último, 

é falado sobre o processo eleitoral e sobre a prisão de líderes comunistas, fato mencionado em matéria 

anterior pelo jornal. Novamente, o comunismo é visto como um vilão, sendo ressaltada a democracia 

como uma forma de luta e oposição a ele.  

Posteriormente, no dia 12 de abril, são noticiadas as intenções dos militares. Segundo a 

reportagem, além de lutarem contra o comunismo, eles também pretendiam fazer uma mudança moral 

e possuíam um programa político e financeiro. Neste artigo
5
, o New York Times menciona 

preocupação com a possibilidade de os líderes políticos estarem indo longe demais na revolução, 

violando liberdades individuais. Ademais, há a informação de que o General Costa e Silva defendeu 

não ter tomado nenhuma medida contra a liberdade de imprensa, mas que propagandas comunistas não 

seriam toleradas. Nessa matéria, a luta contra o comunismo aparece, mas a liberdade e os valores 

democráticos são mencionados em um contexto de preocupação do jornal, em relação ao possível 

exagero dos militares.  

Tais preocupações, em relação à democracia e à liberdade, aparecem mais à frente nas 

publicações do jornal. Neste mesmo dia, uma matéria, que descrevia os acontecimentos em diversas 

localidades do mundo, questiona se o Brasil estaria caminhando para uma ditadura militar. Nesse 

contexto, a democracia é ressaltada como uma oposição a tal regime ditatorial. Em outros momentos, a 

liberdade e os valores democráticos também aparecem dessa forma, em especial em notícias 

relacionadas à violência militar. O artigo intitulado ―A repressão brasileira‖, por exemplo, aborda o 

fato de o Brasil ter tido sempre valores democráticos estabelecidos, tais como liberdades individuais e 

liberdade de imprensa. Entretanto, nas últimas semanas, a ampliação do poder executivo mudou o país 

de extrema esquerda para extrema direita. 

O Brasil de hoje é um país no qual a lei fortaleceu o poder executivo, sendo ela 

imposta por um governo militar temporário. Além disso, antes mesmo da nomeação 

do novo presidente, esse mesmo governo expulsou 10% dos membros eleitos do 

congresso e suspendeu os direitos políticos de muitos oficiais e de outros com 

variados níveis de visão de esquerda. Esse seria um dia triste se a reputação 

intelectual, artística e de liberdade de imprensa desse país fosse perdida, e que a 

democracia fosse arruinada no nome de uma limpa anti-Comunista (NYT, 1964, 

tradução nossa). 
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A partir da análise das matérias, nota-se que, de fato, inicialmente o NYT noticiava o regime 

militar de forma favorável. Entretanto, o tom da notícia mudou ao longo do tempo, já no primeiro mês 

do golpe militar. Mesmo com a mudança, o comunismo sempre aparecia nas reportagens, sendo a 

temática tratada com relevância para descrever os acontecimentos brasileiros. Na tabela um, é possível 

encontrar o número de correspondências das matérias analisadas: 

 

Tabela 1: Resultados da Análise de Conteúdo de 1964 

Categoria Subcategoria Ocorre? 

Valores Luta contra o comunismo 10 (83%) 

Aparece o valor liberdade 4 (33%) 

Menciona valores democráticos 6 (50%) 

Fonte: ELABORADO PELA PRÓPRIA AUTORA 

 

É possível perceber o quão alto foi o número de matérias que mencionavam a luta contra o 

comunismo, sendo essa, de fato, uma narrativa que tinha grande força na época. O indicador de que 

83% das matérias abordavam o comunismo, de alguma forma, corrobora com a hipótese de que New 

York Times reproduziu o imaginário da época, relacionado ao comunismo. Nas matérias em que o 

comunismo aparecia, eram mencionados, em alguns casos, os valores democráticos e o valor 

liberdade. Por outro lado, tais valores também eram elencados em contexto de truculência militar, 

sendo eles abordados na sinalização, pelo jornal, de uma possível ditadura militar. A partir de tais 

matérias, foi possível concluir que tanto os Estados Unidos, quanto o Brasil tinham a ideia de 

comunismo, enquanto vilão, entranhada na sociedade. Tal preocupação era evidenciada nas políticas 

de Washington e nos discursos utilizados pelos militares para justificar as suas ações. Entretanto, 

assim como o imaginário é influenciado por dispositivos, a memória também o é. Dessa forma, tal 

narrativa adotada pelo New York Times, em oposição ao comunismo, auxiliou a entranhar uma 

memória que permanece até hoje, já que em 2018, é possível encontrar um discurso anticomunista no 

imaginário brasileiro.  

 

6. Considerações Finais 

O contexto de Guerra Fria, responsável por polarizar o mundo em capitalismo e socialismo, foi 

responsável por deixar sequelas profundas na sociedade, vistas até hoje. O medo do comunismo pairou 

no imaginário daquela época, estando presente até hoje, em discursos da direita, que procuram 

deslegitimar candidatos da esquerda. Dessa forma, estudar o imaginário é fundamental para perceber 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 550 

como tais questões são abordadas e reproduzidas. Nesse sentido, o presente artigo procurou entender 

se o New York Times reproduziu o discurso antagônico ao comunismo, presente de forma forte no 

cenário norte-americano, em sua cobertura sobre o golpe militar, de 1964. 

Nessa perspectiva, esperava-se que o jornal se deixaria influenciar pela polarização do mundo, 

que se dividia entre o comunismo e capitalismo. Dessa forma, diante do medo do comunismo, que 

ameaçava a América Latina, com a Revolução Cubana, a hipótese inicial era a de que o jornal 

abordaria de forma enfática o conceito do comunismo, fato que, de fato aconteceu, já que a temática 

apareceu em 83% das matérias. 

É importante salientar que mesmo a pesquisa tendo tido achados importantes, as análises se 

restringiram às matérias encontradas a partir dos termos chave Brazil e Dictatorship.Entretanto, outros 

termos também poderiam mostrar novos resultados, contribuindo para um corpus de análise mais 

completo. Isso pode ser afirmado, uma vez que há uma restrição de achados, com base nas palavras 

chave, sendo possível encontrar outros resultados a partir de novas buscas e de novos termos. Mesmo 

com tal problemática, adotamos a busca somente por tais palavras chave, por conta do rigor 

metodológico. Nesse sentido, adotar uma amostragem mais ampla poderia comprometer a análise, 

diante do pouco tempo de estudo. 
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Qaeda, tendo como alvo os Estados Unidos. Nesse dia, foram atingidos o World Trade Center e o Pentágono, 

sede do departamento de defesa do país. 

4
A Revolução Cubana aconteceu em 1959, entretanto, a influência da União Soviética se intensifica 

posteriormente, fato que passa a preocupar os norte-americanos. 

5 
That is the Brazil that was—and it may be the Brazil that will be. But it is not the Brazil that is. The Brazil of 

today is a Brazil where a summary law enormously strengthening the executive power has been imposed by a 

temporary military government, which even prior to the naming of a new President had ousted some 10 per cent 

of the duly elected members of Con gress and suspended the political rights of many officials and others of 

widely varying degrees of left‐ wing view. It would be a sad day for Brazil if its repu tation for intellectual, 

artistic and press freedom were lost, and if its political democracy were crushed in the name of a sterile anti 

Communism. 

 

 

 

Frida entre nós: uma celebridade em (mega)exposição
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Resumo 
Frida Kahlo-conexões entre mulheres surrealistas no México, primeira megaexposição da artista no 

Brasil, teve 900 mil visitantes e foi uma das mostras mais visitadas no mundo em 2016. Foram 

produzidas inúmeras narrativas na mídia sobre o evento, Frida Kahlo e sua relação com temas 

contemporâneos. Com a análise dessas narrativas, busca-se entender o processo de consagração e os 

sentidos associados à imagem de Frida, ao consumo de sua autobiografia e à ressignificação de sua 

memória no contemporâneo, entendendo a exposição como um lugar de síntese midiática, que elabora 

um novo capítulo da sua biografia sem fim. 

 

Palavras-chave: Megaexposição; Frida Kahlo; memória; narrativa autobiográfica; celebridade. 

 

 

 

De “estranha” a ícone pop: a mudança do capital simbólico de Frida 

A pintora mexicana Frida Kahlo (1907- 1954) teve uma vida marcada por tragédias pessoais, 

transposta em grande parte para suas 143 obras, sendo 55 autorretratos. (MYADA e FARIAS, 2015).  

Durante a sua vida, Frida não teve a consagração que hoje possui, sendo alçada a ícone pop a partir da 

década de 1980. O seu obituário, publicado no The New York Times, resumiu-se a ―Frida Kahlo, 

artista, esposa de Diego Rivera‖. Em 2005, a biógrafa Hayden Herrera, destacou: 

http://www.nytco.com/pulitzer-prizes/
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Quando estava fazendo a pesquisa, na segunda metade dos anos setenta, ela 

(Frida) não era realmente muito conhecida. No México, ela era conhecida 

como a peculiar esposa de Diego Rivera com as estranhas pinturas estranhas 

que a maioria das pessoas realmente não gostava muito. Eles eram muito 

peculiares. E também estranhos. (HERRERA, 2005, online, tradução nossa) 

 

No México, houve apenas uma mostra de suas obras durante a sua vida, em 1953, a qual Frida 

foi levada de ambulância, em sua própria cama, pois estava impossibilitada de se levantar, por ordens 

médicas (HERRERA, 2011). Esse fato demostra a pouca divulgação de sua obra em vida e a sua 

personalidade que desafiava limitações físicas e é, hoje, associada a sentidos de superação.  

A pintora começou a se tornar conhecida após a sua morte, o que coincide com o início do 

―boom da memória‖, (HUYSSEN, 2014) situado a partir do início dos anos 1980, que marca a 

valorização do passado e da memória.  Nesse período, registra-se ainda, o crescimento do interesse por 

biografias. Segundo Dosse (2009, p. 20): ―nota-se uma mudança a partir dos anos 1980. (...) assistimos 

a uma verdadeira explosão biográfica que se apossa do dos autores e do público num acesso de febre 

coletiva que dura até hoje. ‖ Junto ao crescente interesse pelo passado e o apelo à memória, aumenta a 

busca por relatos ―autênticos‖, de pessoas reais.  

Em 1977, houve uma grande exposição retrospectiva no Palácio Nacional de Belas Artes, no 

México, em ―um tipo esquisito de homenagem, pois pareceu celebrar muito mais a exótica 

personalidade e a história de Kahlo do que reverenciar sua arte. ‖ (HERRERA, 2015, p. 13). Já há, 

nessa primeira retrospectiva, um processo de seleção de memória, que envolve estabelecimento dos 

fatos, construção do sentido e aproveitamento (TODOROV, 2002), privilegiando sua biografia, com a 

sua produção artística em segundo plano, fundindo artista e obra, a partir do olhar do presente.  

O crescente interesse por Frida contribuiu para a valorização da sua obra, em um 

deslocamento de sua legitimidade no campo cultural (BOURDIEU, 1968). Em vida, Kahlo foi 

legitimada por seus pares, em especial os surrealistas, como André Breton e Pablo Picasso 

(HERRERA, 2011), mas não obteve a fama popular. Após sua morte, e a partir do interesse suscitado 

por sua vida, Frida atinge a consagração na sociedade atual como artista, mas, principalmente, como 

mulher. Em fevereiro de 1998, o Jornal A Folha de São Paulo, destacava que:  

Em 1981, a casa de leilões Christie's inaugurou sua seção de arte latino-

americana. Na capa do catálogo do primeiro leilão, estava "Auto-Retrato na 

Fronteira entre México e EUA", de Frida Kahlo. A obra foi vendida por US$ 

35 mil. O cubano Fernando Gutierrez, chefe do departamento de arte latino-

americana da Christie's, disse em entrevista à Folha, de Nova York, que a tela 

vale hoje "pelo menos US$ 2 milhões", 10 mil vezes mais do que o valor que 

ela cobrava pelos seus melhores quadros enquanto viveu. (FRIDA, 1998, 

online) 

 
 Para justificar a expressiva valorização das obras de Frida, o representante da casa de leilões 

Sotheby's, Pedro Corrêa do Lago, afirmou que a alta foi devida à biografia da artista: ―Na esteira do 

interesse em torno da vida dela surgiu um interesse pela sua obra. ‖ (idem, 1998, online). Podemos 

perceber um deslocamento do capital simbólico de Frida e uma mudança em seu posicionamento no 
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campo cultural, a partir do interesse biográfico. Essa valorização, como veremos adiante, tem sido 

potencializada pelos enunciados produzidos no contemporâneo, que tem consagrado a artista por sua 

vida e conexões com sentidos atuais, e não por sua obra, que tende a ser entendida como uma 

―vidobra‖, no sentido de que ―o relato da vida se apresenta como explicação da obra‖. (DOSSE, 2009, 

p.81) 

  A artista passou a ser reconhecida pelo grande público internacional após o lançamento do 

filme Frida, em 2002, produzido em Hollywood. Lançado no mercado mundial, o romance baseado na 

biografia de Hayden Herrera demostrou o caráter transcultural de Frida, além de tornar mais conhecida 

sua história, contribuindo para a sua popularização (SCHUH, 2006). Desde então, passou a ser 

reconhecida além do mercado mexicano e de artes, e sua imagem foi sendo apropriada para o consumo 

de produtos, sendo identificada mais por acontecimentos pessoais e por seu modo de vestir, do que por 

suas obras. (BARTRA e MRAZ, 2005).  

Ao analisar o processo de consagração de Frida, de acordo com os graus de legitimidade 

propostos por Bourdieu (1968), identificamos que a sua legitimação como ícone da cultura se 

estabeleceu a partir da esfera do legitimável - em especial o cinema, após o filme Frida. Incluiríamos 

ainda nessa esfera, as biografias e romances sobre sua vida e as megaexposições - fenômenos 

contemporâneos de exibição de obras de arte e/ou produtos culturais em um espaço midiático, na 

lógica da cultura do entretenimento (FERRARA, 2013). 

A vida e obra de Frida tem sido re-elaboradas pelas narrativas produzidas pela mídia e pelas 

próprias escolhas curatoriais de exposições e filmes sobre a artista, que buscam reafirmar as suas 

conexões com o contemporâneo, em uma apropriação de sentidos da sua biografia para o presente. 

Para Bourdieu (2004, p. 10), o capital simbólico se constitui em ―uma dádiva atribuída àqueles que 

possuem legitimidade para impor categorias do pensamento e, portanto, uma visão de mundo‖. No 

caso de Kahlo, o diferencial é que seu capital simbólico vem sendo constituído após a sua morte. Na 

atualidade, Frida tem sido transformada em uma marca, dotada de atributos e sentidos, em uma 

celebridade - ―uma pessoa famosa e singular, reconhecida por um público e cuja fama pode variar 

conforme os ‗sentimentos humanos‘, ou seja, segundo as impressões do público que a reconhece.‖ 

(SIMÕES, 2013, p. 106). 

É no espaço biográfico contemporâneo, entendido como ―confluência de múltiplas formas, 

gêneros e horizontes de expectativas‖ (ARFUCH, 2010, p. 58), onde as diversas narrativas do EU são 

produzidas, compartilhadas e consumidas; com mudanças no eixo público e privado – exposição da 

intimidade; onde o entretenimento é um valor fundamental da vida humana e a autorrepresentação 

entendida como um espaço de comunicação com o outro (idem, 2010), que se dá a transformação de 

Frida em celebridade. Canclini (2011) fornece uma explicação baseada na valorização da sua história 

de vida peculiar, de tragédias e superação. 

 A inclusão das artes plásticas na divulgação mediática mudou a hierarquia 

oficial entre Diego e Frida, e, também os modelos estéticos. Quando os 
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especialistas já tinho posto de parte de parte as noções de criação expecional 

e de artistas geniais, nos meios de comunicação surgem relatos que exaltam 

as personagens, devido às suas biografias, como sofredoras ou malditas. 

(CANCLINI, 2011, p. 25). 

 

Essa análise encontra ressonância com as alterações percebidas nos biografados ao longo dos 

tempos, por diversos autores. Para Sibilia (2008, p. 34): ―O foco foi desviado das figuras ilustres: 

foram abandonadas as vidas exemplares ou heróicas que antes atraíam a atenção de biógrafos e 

autores.‖ O interesse pela vida de Frida, com uma trajetória fora dos padrões de sua época, coincide 

ainda com o crescente consumo da intimidade na sociedade contemporânea. A exposição de 

acontecimentos tão pessoais, por meio de suas imagens, pode ser uma das chaves para a compreensão 

da consagração de Frida na sociedade contemporânea? 

Outro fator que torna a análise da narrativa autobiográfica de Frida ainda mais instigante é o 

seu caráter não linear. Não identificamos, a princípio, a ilusão biográfica (BOURDIEU, 2006), onde 

uma linearidade (inicio-meio-fim) de uma história de vida é tida como um limitador, pois que confere 

à trajetória de um personagem um conjunto orientado coerente. Ao entendermos a sua obra como uma 

autobiografia, com registros de acontecimentos marcantes e a exposição de seus sentimentos, 

acreditamos estar diante da construção de uma biografia em fractais, com a utilização de ―modelos de 

identificação‖ (PENA, 2004, p. 86).  

Frida retratou-se em trajes típicos das índias mexicanas; com o corpo estraçalhado e aberto; 

por vezes sensual e por vezes dilacerada e, em tantas outras situações que podem ser entendidas de 

diferentes maneiras. Qual a ―verdadeira‖ Frida? Vestida em trajes masculinos, Autorretrato com 

cabelo cortado (figura 1), ou representada como um ancestral tehuana, Autorretrato como tehuana  

(figura 2)? Subjugada em uma relação doentia com Diego Rivera ou uma mulher que vivia sua 

sexualidade de forma livre? 

 
Figura 1                                           Figura 2 

 

Autorretrato com cabelo cortado(1940) Autorretato como texuana (1943) 

 

A multiplicidade de respostas pode vir ser outra chave para a explicação de sua consagração. 

Para Morais (2015, p.9), ―Frida Kahlo são muitas‖. Embora originalmente concebido como um 

modelo para a elaboração de biografias jornalísticas que consigam escapar da ilusão biográfica, 

entendemos que o conceito de biografia em fractais (PENA, 2004) pode ser aplicado na análise da 
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narrativa autobiográfica visual elaborada por Frida, uma possibilidade de leitura de sua identidade 

multifacetada, revelando aspectos não lineares de sua vida e de seu personalidade.  

Há, ainda, outra particularidade. Ao contrário de biografias ―acabadas‖ (nascimento, vida e 

morte), a trajetória de Frida tem sido apresentada ao público de difentes formas desde a sua primeira 

retrospectiva, em 1977, o que proporciona refigurações a cada exposição, gerando novos relatos 

biográficos de Frida, o que permite novas vinculações com o público.  

Além da curadoria oferecer novas possibilidades de leitura da sua obra/vida, cada exposição 

torna-se uma oportunidade para que sejam elaboradas novas narrativas midiáticas sobre Frida, das 

quais emerge, mais do que a artista plástica, a celebridade. 

 

A espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de 

entretenimento.Cada momento da biografia de um indivíduo é 

superdimensionado, transformado em capítulo e consumido como um filme. 

Mas a valorização do biográfico é diretamente proporcional à capacidade 

desse indivíduo em roubar a cena, ou seja, em tornar-se uma celebridade. 

Aliás, as celebridades tornaram-se o pólo de identificação do consumidor-

atorespectador do espetáculo contemporâneo. São elas que catalisam a 

atenção e preenchem o imaginário coletivo. (PENA, 2002, p. 148). 

 
Temos, então, a construção de uma biografia sem fim (PENA, 2002), continuamente 

reelaborada a cada evento, com novos enunciados sendo formulados, novas intepretações e 

deslocamentos no campo cultural, com variação no capital simbólico da artista? 

O Brasil recebeu em 2015, pela primeira vez, uma megaexposição de obras de Frida Kahlo, o 

que gerou 1.032
3
 matérias na mídia. Buscamos entender as ressignificações e as apropriações da sua 

narrativa autobiográfica, nesse contexto, considerando a exposição não somente como uma mostra de 

artes ou um local de contemplação, mas como um espaço comunicacional de síntese e trama midiática, 

proporcionado a formação de vínculos com o público. A partir da análise das narrativas produzidas por 

ocasião do evento, procuramos verificar se as chaves propostas - exposição de sua intimidade em suas 

obras e as múltiplas identidades de Frida – são caminhos para o entendimento da consagração da 

artista e de sua legitimação póstuma no campo cultural. 

 

Frida entre nós  

Frida Kahlo, conexões entre mulheres surrealistas no México foi realizada no Instituto Tomie 

Othake, em São Paulo, de 27 de setembro de 2015 a 10 de janeiro de 2016, com público recorde 

estimado em 600 mil pessoas
4
.No Rio de Janeiro, ficou em cartaz na Caixa Cultural, de 30 de janeiro a 

27 de março de 2016, com 96 mil visitantes, segundo dados da empresa. Foi, ainda, realizada na Caixa 

Cultural Brasília, no período de 13 de abril a 5 de junho, tendo atraído 94 mil pessoas
5
. A 

megaexposição figurou em 6º lugar no ranking internacional das exposições mais visitadas no mundo, 

em 2016, de acordo com o The Art Newspaper, com 6,5 mil visitantes por dia
6
. 
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A mostra reuniu os critérios para uma megaexposição: grande número de visitantes, foco na 

exposição e não na instituição cultural, produção envolvendo diversas empresas e/ou instituições, 

curadoria com um recorte capaz de atrair grande público, patrocínio e estratégias de marketing, 

acervos de museus internacionais e alto custo. (SANTOS, 2002).  Já para Especial (2007) três peças 

são fundamentais para uma megaexposição: uma instituição com imagem institucional sólida, um 

artista que faça parte de um mapa de referências e alto investimento em comunicação.  

A exposição foi promovida pelo Conselho Nacional de Cultura e Artes do México 

(CONESA), Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Embaixada do México no Brasil e Instituto 

Tomie Othake, com curadoria da historiadora Teresa Arcq, e reuniu 131 obras (entre pinturas, 

desenhos, esculturas e gravuras), sendo 30 de Frida e as demais de quatorze artistas mulheres, que 

mantiveram alguma conexão com Kahlo: Alice Rahon, Bona Tibertelli, Bridget Tichenor, 

CordellaUruetta, Jacqueline Lamba, KatiHorna, LeonoraCarrington, Lola Álvarez Bravo, 

LuccieneBlock, Maria Izquierdo, Olga Costa, Remedios Varo, Rosa Rolanda e Sylvia Fein. Apenas 

uma obra de um artista foi exibida, Desnudo (Frida Kahlo) de Diego Rivera, exibida em contraposição 

a uma obra de Frida que mostrava seu corpo nu e dilacerado, Frida y el aborto. Também foram 

exibidos filmes sobre as artistas, incluindoThe Life and Times of Frida Kahlo (2005), de Amy 

Stechler, um documentário biográfico, com mais de vinte entrevistas com estudiosos e pessoas ligadas 

à artista, entre eles Carlos Fuentes, Carlos Monsivais e Hayden Herrera. 

A curadoria fez um recorte inédito, com enfoque na participação de Frida na construção de 

uma rede que teria influenciado a produção (e a vida) das demais artistas: 

A premissa curatorial elaborada por Teresa Arcq para a mostra (...) apresenta 

ao público brasileiro uma cena inquietante, repleta de imagens fortes e, ainda, 

carregada de histórias pouco conhecidas sobre Frida Kahlo que participou de 

troca entre diversas outras artistas. (...). Ela se converteu, nas últimas 

décadas, na mais aclamada artista moderna mexicana no âmbito 

internacional. Tal aclamação pode ser, justamente, reflexo do que há de 

contemporâneo na atitude de Kahlo em construir sua própria persona pública 

ao narrar com drama e simbologias marcantes suas dores, crenças, paixões, 

dilemas e desafios. (MYADA, 2015, p.45): 

 

Durante a megaexposição, a imagem de Frida foi representada em diversos momentos de 

forma a assumir uma conexão direta com o contemporâneo, inclusive na escolha curatorial, que 

enfatizou a questão feminina, seja na escolha das artistas, seja no percurso da mostra, dividido nas 

seguintes etapas: Identidade e autorrepresentação; A natureza-morta simbólica; O corpo feminino; 

Romance, maternidade e família; Territórios de criação; Reinos mágicos; Fascinação com a cultura 

mexicana; O surrealismo e o inconsciente; A identidade encenada; Mulheres para mulheres: mecenas 

e promotoras; O universo de Frida Kahlo. As trinta obras de Frida foram distribuídas por todo o 

percurso, iniciando cada uma das etapas e explicitando a influência da artista sob as demais. Junto às 

obras de arte, havia uma seção com roupas tradicionais mexicanas, similares aos trajes utilizados por 
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Kahlo, que é, hoje, tida como um ícone de estilo, tendo suas cores e bordados exaltados em editoriais 

de moda. 

Apesar de reunir quinze importantes artistas e mais de cem obras, o foco da divulgação da 

megaexposição (figuras 3 e 4) e das narrativas midiáticas foi Frida. Destaca-se que o critério de 

seleção das demais artistas foi o vínculo – conexões – existente entre elas e Kahlo. O próprio título da 

exposição possui expressões que buscam reafirmar a ligação com o contemporâneo, apresentando 

Frida como líder de um movimento de mulheres artistas no México. 

          Figura 3    Figura 4 

 

Divulgação - Cartaz Divulgação – Convite para o vernissage 

 

Algumas peças de divulgação também buscavam reforçar essa identificação, por meio da 

comparaçãodos autorretratos da artista com a selfie, esse fenômeno atual dos registros de si, marcado 

pela relação entre a fotografia e o smartphone, visando a divulgação em redes (PASTOR, 2017). Em 

uma das imagens divulgada no facebook, a figura de uma mulher vestindo trajes atuais com um 

autorretrato de Frida a frente do rosto é acompanhada da frase: ―Tão à frente do seu tempo que já era 

apaixonada por selfie na década de 40. ‖ (figura 5). 

 

 

Banner eletrônico: www.facebook.com.br/caixacultural 

Percebemos nessa imagem o uso de aspectos da personalidade de Frida aliada a representação 

de sua imagem. É a sua vida que chama a atenção para a divulgação da exposição. Além disso, 

ressalta-se a ―contemporaneidade‖ de Frida, ao mostrá-la como percursora da selfie, como se suas 

http://www.facebook.com.br/caixa
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obras fossem tão somente instantâneos compartilhados de sua vida. O consumo de sua intimidade 

transpôsta para suas obras é comparado ao instantâneo digital, quando, na verdade, seus autorretratos 

eram mais complexos. Para Herrera (2011, p.98): ―A pintura foi uma batalha de Frida pela vida. Foi 

também uma parte significativa de sua autoinvenção: em sua arte, assim como em sua vida, a 

autorrepresentação teatral era um meio de controlar seu mundo.‖    

Em matéria divulgada no Jornal O Popular, em 12 de abril de 2016, Frida foi retratada como 

uma celebridade, venerada, adorada. Com o título ―Frida entre nós‖, a matéria trouxe uma grande foto 

da artista e destacou: ―As artes plásticas a veneram, a moda e a cultura pop a adora e até o comércio 

popular de rua se rendeu aos seus encantos.‖.(FRIDA, 2016, capa). 

O que a torna uma celebridade póstuma nos dias atuais? Além das chaves sugeridas - 

exposição de sua intimidade em suas obras e as múltiplas identidades representadas por Frida – 

encontramos em Sibilia (2008), sentidos que definem as narrativas autobiográficas atuais e que 

encontram eco em Kahlo: relatos de anti-heróis e figuras extraordinárias; consumo da intimidade, 

curiosidade pelo privado, autenticidade e visibilidade como legitimidade. Durante a exposição, muitas 

matérias reforçavam justamente a presença desses sentidos em Frida, contribuindo para a formação 

denovos vínculos com o público, a partir da comunicação. 

Para a sua principal biógrafa, há, atualmente, um culto à Kahlo: ―(...) Frida se tornou Santa 

Frida, e as pessoas querem ter uma pequena parte dela, então eles têm que ter uma pequena "coisa" 

física que tenha sua imagem. ‖ (HERRERA, 2005, online,tradução nossa). Assim como os santos 

foram canonizados por suas vidas exemplares, contadas em hagiografias, hoje Frida é ―canonizada‖, 

por ter mostrado suas dores, amores, angústias, desejos e imperfeições. Com isso, são gerados 

vínculos com o público contemporâneo que se identifica com sua personalidade e sua história.   

Durante a exposição, visitantes com trajes que remetiam à Frida circulavam nas galerias. Em 

uma postagem publicada no facebook da CAIXA Cultural, a assistente social Márcia Brandão afirma 

que foi à mostra movida pela liberdade feminina que Frida representa. (figura 6). Mais do que um 

símbolo sexual, Frida é lida como símbolo da liberdade e da sexualidade femina. 

 
      Figura 6. Divulgação 

 

www.facebook.com.br/caixaculturalriodejaneiro 

http://www.facebook.com.br/caixaculturalriodejaneiro
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No infográfico online do Jornal O Estado de São Paulo, o destaque é para a imagem do rosto 

da artista. Frida parece encarar o leitor, em um recorte de uma de suas fotos mais conhecidas, de 

NickolasMuray, que estampou a capa da Revista Vogue, no México, em 2002. O texto informa a 

impossibilidade de desvincular vida e obra da artista, em uma trama que lembra mais uma telenovela 

mexicana do que a divulgação de uma exposição de artes plásticas: 

Qualquer exposição dedicada à artista Frida Kahlo (1907-1954) não 

desvincula sua obra de sua biografia. Aclamada - ou até mesmo odiada por 

alguns, a mexicana estampou em suas pinturas passagens dramáticas e 

trágicas de sua história como os abortos sofridos, as traições do marido, o 

pintor Diego Rivera (1886-1957), a dolorida relação com o corpo debilitado 

pela poliomielite contraída na infância e pelo acidente de ônibus que, anos 

depois, lhe causou lesões na coluna e no útero. Mas quando se fala desta 

criadora, uma das personalidades mais populares de todos os tempos, não há 

como também deixar de mencionar os amantes que colecionou em sua vida. 

(MOLINA, 2015, online). 

 

Nessa trama, percebemos a vida de Frida transformada em novela, sua intimidade exposta para 

consumo imediato. Encontramos nesses enunciados, relação com o crescente interesse pela intimidade 

alheia, conforme colocado por Paula Sibilia (2002, p.195): 

Quando mais a vida cotidiana é ficcionalizada e estetizada com recursos 

midiáticos, mais avidamente se procura uma experiência autêntica, (...). 

Busca-se o realmente real — ou, pelo menos, algo que assim pareça. Uma 

das manifestações dessa fome de veracidade na cultura contemporânea é o 

anseio por consumir lampejos da intimidade alheia. 

 

Algumas narrativas sobre a exposição buscaram reforçar a ideia de Frida como uma mulher à 

frente do seu próprio tempo. O Jornal O Globo, de 25 de novembro de 2015, publicou a matéria 

especial Fridamania, no suplemento Ela, onde destacou que:  

Pode-se gostar ou não de Frida Kahlo (...). O que é impossível, no entanto, é 

negar que a pintora mexicana tinha presença. Há pouco mais de um século de 

seu nascimento, a força de sua imagem, habilmente criada e manipulada pela 

própria artista, recusa-se a diminuir, encontrando eco em um mundo 

contemporâneo ainda às voltas com questões como sexualidade, maternidade, 

deficiência e identidade, todos assuntos fundamentais em sua vida e obra. 

(BARROS, 2015, online) 

 

 O foco das narrativas é sobre a vida da artista e sua relação com questões contemporâneas 

(sexualidade, maternidade, deficiência e identidade), com o intuito de gerar identificação com o 

público. Na versão impressa, ilustram a matéria uma foto de Frida e mais seis fotos, sendo cinco de 

modelos vestidas como a pintora e uma de sua roupa. O que está em destaque na matéria é o ―estilo‖ 

de Frida, com a presença de elementos como flores, a cor vermelha, a sensualidade e a alegria. 

Destaca-se, no conceito da biografia em fractais, que Frida que é reconhecida por suas dores e 

tragédias, também é símbolo de estilo, sensualidade e alegria. 

A matéria ―A frente do seu próprio tempo‖, publicada no Jornal de Brasília, em 12 de abril de 

2016, enfoca a vida de vanguarda da artista e a importância da sua biografia para a formação da 

Fridamania: ―Uma artista à frente do seu tempo, intensa na arte e nos amores. ‖ (FRENTE, 2016, p. 
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34-35). Mais adiante, reforça: ―Um dos mais fortes ícones do século 20, a artista mexicana Frida 

Kahlo virou referência não apenas por sua pintura, mas também por sua forte história de vida. ‖ (idem) 

e também enfatiza Frida como ícone feminista e a sua influência na sociedade atual: 

Um dos mais fortes ícones do século 20, a artista mexicana Frida Kahlo virou 

referência não apenas por suas pinturas, mas também por sua forte história de 

vida. (...) alguns dos momentos que marcaram a trajetória da artista feminista 

que revolucionou o mundo das artes e que, até hoje, influencia a sociedade.  

(ibidem). 

 
 Sobre a questão feminista, a curadora Tereza Arq entende que: ―Suas obras representam um 

poderoso discurso sobre o tema da identidade da mulher. (...) Seu legado artístico constitui uma 

narrativa autobiográfica excepcional‖. (ARQ, 2015, p.31). Kahlo é traída e é amante, doente e sexy, 

frágil e forte, revelando a sua multiplicidade em seus autorretratos. Nesse sentido, entendemos que as 

obras de Frida constituem um relato biográfico feminino, que guarda relações com o crescente 

interesse por biografias de mulheres, como destacam Zimmermann e Medeiros (2004, p. 42): ―Ao 

repensar o feminino busca-se trazer para o cenário não apenas o sexo frágil, mas a própria cultura 

feminina num amplo jogo de relações entre o público e o privado. ‖ 

Esse jogo de relações é explicitado na matéria ―Retrospectiva em SP revela como Frida Kahlo 

antecipou a era do Instagram‖, versão online do Jornal A Folha de São Paulo, de 27 de setembro de 

2015. O título revela a conexão proposta pela narrativa atual com a produção de Kahlo e a prática 

contemporânea de exibição da vida privada por meio de imagens. Destacamos que, por muitas vezes, 

Frida transferiu para as telas as suas dores, em imagens carregadas de símbolos fortes, em uma 

exposição íntima profunda, o que, a princípio, não guarda relação com as imagens publicadas no 

Instagram. A matéria relembra ainda que a pintora já foi chamada de ―a mãe da selfie‖ pelo The New 

York Times, e que, durante a vida, era mais conhecida como a mulher de Diego Rivera. Somente após 

sua morte, Kahlo pôde se ―metamorfosear em algo tão poderoso quanto a lata de sopa Campbell´s, de 

Andy Warhol. ‖ (MARTI, 2016, online) 

Frida Kahlo é uma presença histérica na história da arte. Muito além da sua obra, a 

imagem da artista mexicana celebrizada em seus autorretratos com olhar austero, 

emoldurado por suas espessas sobrancelhas, tem a força inabalável de uma marca 

pop. (idem, 2016, online). 
 

A alusão Andy Warhol, um dos maiores símbolos da cultura pop, traduz a força da imagem de 

Frida e mostra o poder da sua biografia, continuamente reapresentada e reelaborada. A transmissão da 

sua imagem ultrapassa o caráter artístico de sua produção, sendo colocada, ela própria, como uma 

marca, servindo de modelo para a construção de novas identidades. 

A realização da exposição no Rio de Janeiro coincidiu com o período do Carnaval e foi 

possível constatar a presença de inúmeras pessoas fantasiadas de Frida nos blocos da cidade. A edição 

nacional do Jornal O Dia, de 03 de fevereiro de 2016, deu destaque ao fato, com a matéria Febre de 

Frida – exposição e fantasias nos blocos de Carnaval tornam a pintora mexicana a mais popular no 
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Rio. Esteves (2016, p.2) destaca que: ―Nunca se viu tantas Fridas em blocos pelas ruas cariocas, pode 

também ser influência da exposição Frida Kahlo, conexões entre mulheres surrealistas no México, 

que mostra 30 obras, além de acessórios e suas roupas exóticas e coloridas.‖ 

Frida tornou-se fantasia de Carnaval e a galeria de arte invadiu a rua. Percebe-se encantamento 

e identificação com a sua imagem, legitimada mais por sua vida, por seu modo de vestir, do que por 

sua obra. Sua consagração acontece nas ruas, refletindo nos leilões de arte.    

 

Considerações finais 

Verifica-se, nessa breve análisedematériaspublicadas por ocasião da megaexposição Frida 

Kahlo, conexões entre mulheres surrealistas no México, o destaque para a vida da artista, para a 

exposição de sua intimidade por meio de suas obras e as questões de identidade suscitadas por sua 

narrativa autobiográfica: feminista, bissexual, artista, sofredora, sensual, ―furacão‖. O fato da 

exposição não ter mostrado a sua identidade política (Frida era comunista) foi objeto de críticas
1
, no 

que percebemos a complexidade das identificações possíveis a partir dos fractais de sua biografia, com 

a elaboração de novas narrativas a cada evento, que contribuem para a ressignificação de Frida. 

Expressões como ―ícone feminista‖ e ―tão à frente do seu tempo‖ foram utilizadas para ilustrar a força 

de Kahlo e a conexão de sua vida e obra com questões atuais.  

O grande destaque da divulgação foi Frida, que teve seu papel de liderança potencializado 

pelo recorte curatorial, reforçando a identificação do movimento feminista com a sua imagem. 

Registramos que as chaves propostas - exposição de sua intimidade em suas obras e as múltiplas 

identidades de Frida – são reforçadas nas narrativas comunicacionais sobre a artista e sobre a 

exposição, elaborando um novo capítulo de uma biografia sem fim. 
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Riscando o Círculo Mágico: a criação de lugares através da apropriação feita 

pela atividade lúdica
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Resumo 

Este trabalho busca articular o aporte teórico do Círculo Mágico com as teorias de Marc Augé de lugar 

e não-lugar. Fazendo um recorte sobre grupos de jogadores de jogos de mesa modernos (JDMM), farei 

considerações de como através do uso de táticas (CERTEAU, 2003) essas pessoas conseguem 

transformar não-lugares em lugares. O caso a ser considerado para esta articulação será um evento de 

JDMM chamado Fábrica das Peças, que acontece semanalmente no espaço da praça de alimentação do 

Shopping Nova América, em Del Castilho, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave:Jogos de Mesa Modernos; Círculo Mágico; lugar e não-lugar; apropriação; táticas. 
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Introdução 

A vida urbana ocidental tem sido cada vez mais entremeada pelos avanços tecnológicos. Esse 

processo atinge várias áreas da vida dos cidadãos. Comunicação, transporte, entretenimento, entre 

outros. Com o passar do tempo, esses avanços foram moldando a forma como as pessoas lidam com os 

espaços e, a necessidade cada vez mais urgente pela velocidade dos processos, acabou gerando o que 

Marc Augé vai chamar de não-lugares (AUGÉ, 1997). Marc Augé nos introduz esse conceito ao 

observar a multiplicação de não-lugares no mundo contemporâneo, algo que, segundo ele, dificulta a 

aferição e o reconhecimento de associações sociais e antropológicas nesses não lugares. Ou seja, estes 

não carregam marcas e signos que os identifiquem ou que os dê significado per se. Estes seriam pontos 

de ônibus, aeroportos, praças de alimentação, etc. Se formos incautos em olhar para essas estruturas, 

poderíamos cair na armadilha de pensar que as pessoas que utilizam esses espaços são meramente 

passivas. No entanto, essa passividade é colocada em dúvida quando olhamos para seus modos de 

fazer cotidianos (CERTEAU, 2014). 

Apropriação é uma palavra chave para entender as táticas que Certeau nos apresenta (Idem, 

2014). As estruturas chamadas por Augé de não lugares são construídas com uma finalidade. Porém, 

nem sempre esta finalidade é seguida fielmente. Não se constrói um trem de passageiros pensando em 

fazer disso um local de trânsito de compra e venda de mercadorias variadas; mas basta uma breve 

viagem nas linhas de trem das grandes cidades para se encontrar desde comida até utensílios 

domésticos à venda. O vendedor, principalmente nas dependências do metrô do Rio de Janeiro onde é 

proibido fazer comércio, precisa ser rápido e engenhoso para chamar a atenção daqueles que quer que 

sejam seus clientes. Então ele ativamente se apropria daquele espaço e faz ali a sua loja por alguns 

instantes. Alguns deles se valem, inclusive, de bordões que marcam essa característica mambembe de 

sua intervenção: ―a promoção só dura até o segurança chegar‖. Porém, quero propor nesse trabalho 

que também é possível fazer essa mesma apropriação tática (CERTEAU, 2014) através da atividade 

lúdica ainda que este processo se dê não para que as atenções estejam voltadas aos agentes, mas para 

que o ritual do ato de jogar seja completo em torno de um círculo mágico (HUIZINGA, 1950). Desta 

maneira, espaços que antes eram apenas de trânsito, sem identidade nem relação nem história, passam 

a ser tudo isso, passam a ser um lugar (AUGÉ, 1997). 

 

Os Jogos de Mesa Modernos 

Os jogos de mesa estão na vida de boa parte das pessoas desde a mais tenra idade. Ainda que 

nem sempre de forma direta, os símbolos e metáforas usando elementos desses jogos estão sempre lá. 

Não seria incomum ouvir alguém dizendo ―a vida é um jogo‖ fazendo menção aos acontecimentos 

aleatórios da vida humana além de deixar implícito que a vida em sociedade tem regras tal qual um 

jogo. Mais especificamente sobre os jogos de mesa, podemos pensar na expressão ―colocar as cartas 

sobre a mesa‖ fazendo menção ao ato de revelar intenções de maneira semelhante a que um jogador de 

baralho (poker, geralmente) faz ao revelar as cartas que tinha escondidas em sua mão. E, claro, há 
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também a forma mais direta e clássica do contato com os jogos de mesa que é jogando de fato. Buraco 

com a família no domingo à tarde, Uno com os amigos, Xadrez na praça, dominó no fim de semana, 

etc. 

Mas, falando em colocar as cartas na mesa, quero antes de mais nada especificar sobre que 

jogos falaremos e mesmo antes de com que conceito de jogo trabalharemos aqui. Este é um trabalho 

cujo objeto principal são os jogos. Mas o que torna uma atividade num jogo? Ou seja, que 

características básicas uma prática coletiva ou individual precisa carregar para ser tida como jogo? 

Existem diferentes tipos de jogo de origens variadas. Muitos deles são ligados a própria cultura de 

onde são jogados. A capoeira é considerada uma luta, uma dança e também um jogo. Tem suas regras, 

seus objetivos, recompensa ao vencedor, final negociável, enfim, se encaixa perfeitamente na 

definição básica de jogo estabelecida por JesperJuul na sua obra Half Real (2005). Outros tipos de 

jogo como os de tabuleiro e de cartas também se amoldam a esse padrão, porém não podemos dizer 

que um jogo de capoeira e um jogo de trading card(cartas colecionáveis) como Magic: The Gathering 

(Wizardsofthe Coast) são a mesma coisa. Eles têm atribuições diferentes, objetivos diferentes, a 

interação entre os jogadores, o lugar de jogo e os próprios interessados em jogar cada um deles são de 

nichos sociais diferentes. Portanto seria no mínimo pretensão querer cobrir em um único estudo todos 

os jogos existentes eletrônicos ou não. Se numa comparação tão pouco abrangente já se encontram 

diferenças abissais que dirá se abrirmos ainda mais esse leque. 

Seguindo o caminho científico de pesquisa, o recorte desse trabalho será um pouco mais 

restrito focando unicamente os jogos de mesa modernos (JDMM). Em muitos momentos com certeza 

usaremos outros jogos como exemplos para tornar mais clara a linha de pensamento e também por 

entender que os JDMM são uma evolução ou sucessão desses jogos mais antigos. Os JDMM, como 

qualquer outro jogo, passa no ―teste‖ estabelecido por Juul e complementado por Aarseth. Segundo 

Juul para que uma atividade seja considerada um jogo ela deve ter as seguintes características: 

1. Um sistema formal baseado em regras; 

2. Com resultados variáveis e quantificáveis; 

3. Onde resultados diferentes tem valores diferentes; 

4. Onde o jogador exerce esforço para influenciar o resultado; 

5. O jogador se sente emocionalmente ligado ao resultado; 

6. As consequências da atividade são opcionais e negociáveis. 

 

Me atrevo a dizer que praticamente qualquer jogo de mesa, moderno ou não, passa nesse teste 

acima. Pensemos em um bem conhecido: Banco Imobiliário. Nesse jogo cada jogador se move pelo 

tabuleiro como um investidor de imóveis a procura de investimentos que valham a pena e que possam 

ser feitos. Quanto mais ele investir e quanto mais os outros jogadores caírem nas casas cujo imóvel 

representado esse jogador for dono, mais dinheiro (que é a pontuação do jogo também) esse jogador 
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terá. Até aqui já podemos dizer que estamos de acordo com os itens de 1 a 3. No decorrer do jogo é 

possível negociar com os outros jogadores fazendo empréstimos, tomando emprestado, colocando os 

imóveis como parte da negociação, etc. No fim de tudo, o último jogador que conseguir se manter sem 

falir, ganha o jogo. Pronto. Item 4 cumprido no esforço do jogador com suas estratégias de 

negociação, item 5 com a ligação emocional na medida em que o jogador se coloca como um 

empresário que precisa ser bem sucedido frente a concorrência e finalmente item 6; a atividade-jogo 

em si é completamente opcional. 

Este trabalho é de cunho midiático e tem um objeto específico, mas como separar nosso 

objeto, os JDMM, das demais mídias que hoje compõem um verdadeiro ecossistema? 

Quando vamos ao cinema nos sentamos confortavelmente em nossa poltrona e assistimos o 

filme. Não existe esforço algum na atividade em si. Após nosso deslocamento para o local de exibição 

basta apenas que estejamos de olhos abertos e mente atenta. Há quem diga que há um esforço para 

interpretar, compreender, etc. Tudo bem, esse esforço pode até existir por parte de alguns, mas mesmo 

que a pessoa seja a mais cinéfila e crítica possível jamais poderá interferir no que acontece na tela, 

pode apenas assistir. Talvez o filme tenha um apelo que convide o expectador a mergulhar na trama e 

a se fazer perguntas sobre vários assuntos levando-o a refletir acerca do filme assistido e daquilo que 

ele trata. Porém, mesmo que completamente imerso, o prazer que terá é semelhante ao de um voyeur, 

seguro mas impotente (AARSETH, 1997). 

O esforço a que me refiro aqui é algo mais intenso do que correr os olhos pela tela ou passar 

as páginas de um livro. Num JDMM, seja do gênero que for, a interação é algo não somente desejável, 

mas necessário. Um jogo não acontecerá sozinho, nem a parte de mecânicas e regras, nem a parte 

narrativa/temática (quando há) tomarão corpo se os jogadores não decidirem aprender as regras, sentar 

na mesa e se engajarem no jogo. Este interessante conceito de EspenAarseth, embora seja abordado 

tratando de cibertexto, também é válido quando pensamos na atividade-jogo através dos JDMM. 

Durante o processo cibertextual, o usuário efetua uma sequência semiótica e esse 

movimento seletivo é um trabalho de construção física ao qual não satisfazem os 

vários conceitos de construção de ―leitura‖. Esse fenômeno eu chamarei de 

ergódico, apropriando- me de um termo da física que deriva das palavras gregas 

ergon e hodos, que significam ―trabalho‖ e ―caminho‖. Na literatura ergódica, o 

percurso do texto exige um esforço nada banal por parte do leitor. Se literatura 

ergódica tem sentido enquanto conceito, deve-se acatar também a literatura não-

ergódica, onde o esforço para percorrer o texto é irrelevante, sem responsabilidades 

extra-noemáticas para o leitor, a não ser (por exemplo) o mover dos olhos e o virar 

periódico ou arbitrário das páginas. (AARSETH, 1997, p. 1) 

 

 Jogos como Dominó, Xadrez, Dama, Ludo, Poker (e todas as variantes que usam um 

tradicional baralho de cartas) são considerados jogos de mesa clássicos e nesse artigo trataremos com 

mais foco sobre os jogos de mesa modernos. Chamados por alguns de ―Jogos de Tabuleiro 

Modernos‖, aqui prefiro usar a nomenclatura ―Jogos de Mesa Modernos‖ (JDMM) a fim de não 

negligenciar os diversos jogos dentro desse espectro que sequer usam um tabuleiro como suporte para 

a atividade-jogo. Portanto, sempre que usar JDMM neste trabalho cobrirei com esta taxonomia tanto 
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os jogos cujo tabuleiro é o principal suporte quanto outros jogos que usam exclusivamente cartas, por 

exemplo. 

 

Figura 1: Tabuleiro de SettlersofCatan 

Fonte: https://www.digitaltrends.com/movies/ready-movie-based-settlers-catan/ 
 

Sabemos portanto quais são os jogos que estão fora do recorte (mesmo que sejam usados para 

fins de exemplo e elucidação) deste trabalho. Vejamos agora quais seriam os aqui chamados JDMM. 

Por convenção, os JDMM surgiram a partir de um jogo chamado SettlersofCatan, criado em 1995 pelo 

alemão Klaus Teuber. O jogo hoje é considerado um clássico dos JDMM. No Brasil é atualmente 

publicado pela editora Grow e teve seu nome simplificado para ―Catan: O Jogo‖. Este jogo, diferente 

dos jogos clássicos, trazia mecânicas diferentes e uma interação entre jogadores que exigia uma 

negociação de mercadorias para que o jogo pudesse prosseguir. O fator sorte, muito presente em jogos 

como Risk (o nosso War) e Monopoly (equivalente ao Banco Imobiliário), fora mitigada em Catan, 

embora ainda estivesse presente, era possível lidar com ela de forma mais controlada. Outros jogos 

vieram após Catan e também se tornaram clássicos, dentre eles vale a pena citar Carcassonne (Klaus-

JüergenWrede, 2000), que inovou com uma mecânica chamada tile placementonde o tabuleiro do jogo 

vai sendo montado conforme a partida prossegue, e vale trazer o Dominion (Donald X. Vaccarino, 

2008) onde pela primeira vez foi usada a mecânica de deck building onde o jogador tem um baralho 

básico inicial que vai sendo incrementado conforme o jogo prossegue. Este jogo de Vaccarino serviu 

de inspiração para inúmeros jogos que foram lançados anos depois que utilizaram a mesma mecânica 

ou variações dela. 
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Hoje já existem centenas de milhares de JDMM ao redor do mundo e uma sólida comunidade 

que dá suporte para que o nicho cresça cada dia mais tendo centenas de lançamentos por ano. 

Anualmente acontecem importantes feiras para divulgação de novos jogos e consolidação de jogos 

mais clássicos. Os dois maiores eventos mundiais que acontecem hoje é a Feira de Jogos de Essen 

(InternationaleSpieltage SPIEL)
3
 que acontece na Alemanha geralmente no mês de outubro, e a Gen 

Con
4
 que acontece em Indianápolis, EUA. No Brasil também temos nossa grande feira de JDMM que 

é o Diversão Offline
5
 que, atualmente, acontece em duas cidades: Rio de Janeiro e São Paulo sendo o 

maior evento do Brasil voltado exclusivamente para o nicho. 

 

Apropriação através de táticas 

A passividade dos consumidores de produtos midiáticos é algo que vem sendo questionado na 

academia por diversos autores. Michel de Certeau é um desses que iniciou seu trabalho ―A Invenção 

do Cotidiano‖ a partir de ―uma interrogação sobre as operações dos usuários, supostamente entregues 

à passividade.‖ (CERTEAU, 2014, p. 37). Trago este autor para compor essa articulação teórica visto 

que tem em sua pesquisa um foco nos ―modos de fazer‖ cotidianos dos indivíduos ao invés de buscar 

grandes números ou tabulações estatísticas. Certeau nos traz um questionamento acerca do que ele 

chama de ―produção dos consumidores‖ onde há uma diferenciação entrea forma como algo é 

produzido e sua finalidade primeira e como o consumidor vai de fato se utilizar daquele produto seja 

da ordem que for. 

 

A presença e a circulação de uma representação (ensinada como o código da 

promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por vulgarizadores) 

não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. É ainda necessário 

analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a fabricam. Só então é que se 

pode apreciar a diferença ou a semelhança entre a produção da imagem e a produção 

secundária que se esconde nos processo de sua utilização. (CERTEAU, 2014, p. 39) 

 

Durante todo seu trabalho ele aborda diferentes formas como esses diferentes usos são feitos 

em variadas atividades (cozinhar, caminhar, falar), mas quero me ater aqui ao seu trabalho numa 

forma mais geral e, como ele mesmo afirma acerca da parte introdutória do seu livro, mais 

panorâmica. Pretendo utilizar o conceito de tática privilegiando a prática de bricolagem das disciplinas 

estabelecidas a fim de atender os interesses daqueles chamados usuários. Fazendo uma referência a 

Foucault e sua obra Vigiar e Punir, Certeau faz menção das estruturas estabelecidas trazendo, em certo 

nível, um questionamento do tipo de vigilância que opera sobre os indivíduos na medida em que ele 

afirma ―que procedimentos populares (também ‗minúsculos‘ e cotidianos) jogam com os mecanismos 

da disciplina e não se conformam com ela a não ser para alterá-los…‖ (CERTEAU, 2014, p. 40). 

Enfim, há uma busca por entender esses processos de ―torção‖ das estruturas por diversas 

operações que Michel De Certeau vai chamar de táticas. Para nós cabe saber que uma das maneiras de 

empreender essas táticas é para o fim de se engajar numa atividade-jogo. A tática é mostrada como 
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algo que é o contraditório mudo, que se adapta e acontece numa lógica de percurso, ou seja, a 

depender da trajetória traçada, procedimentos serão adotados a fim de atender as demandas existentes 

e ocasionais. Fica bem fácil entender esse processo de bricolagem do processo disciplinar das 

instituições ou dos ―fabricantes dos produtos‖ quando tornamos nosso olhar para o caso proposto neste 

trabalho. 

A comunidade de jogadores de jogos de mesa modernos é extensa e tem crescido 

mundialmente. Como dito anteriormente, existem feiras pelo mundo e no Brasil que são dedicadas 

exclusivamente a este hobby e que atraem centenas e, em alguns casos, milhares de pessoas. Porém, os 

JDMM, por serem jogos de plataforma analógica, tem como característica, para sua prática, a 

necessidade da presença física dos jogadores. Estes encontros acontecem de várias maneiras. Além da 

tradicional forma de jogar juntando pessoas em casa, existem hoje diversos eventos voltados para 

reunir jogadores de vários lugares de uma mesma cidade (ou algumas vezes de várias cidades) para 

sentar e jogar. Poderíamos citar diversos exemplos de grandes eventos em lojas especializadas ou de 

organizadores que alugam espaços para este fim. Porém, decidimos trazer um evento que é organizado 

de forma bastante coletiva por jogadores e que acontece na praça de alimentação de um shopping na 

zona norte do Rio de Janeiro. 

 

Figura 2: Fábrica das Peças. Shopping Nova América. Del Castilho. Rio de Janeiro-RJ 
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O evento se chama Fábrica das Peças e acontece semanalmente no Shopping Nova América, 

localizado no bairro de Del Castilho, Rio de Janeiro. Todas as quartas-feiras os jogadores levam seus 

jogos (em sacolas, mochilas, malas) para a praça de alimentação do shopping, estendem toalhas sobre 

as mesas e jogam até o horário de fechamento do centro comercial. Podemos perceber, apenas por essa 

descrição, todo processo de bricolagem que Certeau nos indica como sendo ―à moda dos indígenas‖ 

operando ―com e na economia cultural dominante‖ (Idem, 2014). Ora, o espaço onde o evento 

acontece tem por definição disciplinar uma função que é oferecer aos consumidores de alimentos 

mesas e cadeiras para que possam fazer sua refeição. Há inclusive certa vigilância por parte dos 

demais presentes na praça de alimentação que, principalmente em dias de feriado quando a praça fica 

mais cheia, lançam olhares e comentários censuradores acerca da atividade empreendida pelos 

jogadores. 

É preciso tomar decisões táticas a cada nova semana. Começando por que jogos levar. Não 

podem ser jogos tão grandes (ou será que podem?) porque podem não caber em qualquer mesa; é 

preciso considerar a possibilidade da mesa maior já estar ocupada; é preciso ter uma preocupação de 

levar uma variedade de jogos que sejam amigáveis a novos jogadores e a jogadores experientes, etc. 

Este evento carrega diversas características que se encaixam muito bem no que Certeau nos apresenta 

como táticas. Veremos mais adiante como essas táticas, empreendidas para se engajar numa atividade-

jogo, colaboram na produção de um lugar de acordo com a definição de Marc Augé e como o círculo 

mágico opera negociando nesse processo de apropriação e transformação do espaço. 

 

Círculo Mágico 

Este conceito ficou conhecido através do trabalho de Johan Huzinga intitulado Homo Ludens 

(1950). Para ele, o círculo mágico é com um lugar sagrado onde acontece uma suspensão do espaço 

tempo e se institui novas regras de conduta para aquele espaço específico. É atuação deste círculo que, 

por exemplo, impede que mais alguém além do goleiro ponhas as mãos na bola durante uma partida de 

futebol. Porém esta leitura muito dicotômica (dentro e fora) acerca da atuação do círculo mágico já foi 

atualizada através de contribuição de Emmanoel Ferreira e Thiago Falcão no seu artigo Atravessando 

as Bordas do Círculo Mágico: Imersão, Atenção e Videogames (2016). 

Para eles este seria não apenas algo separasse duas realidades onde numa se joga o jogo e na 

outra se vive a vida. Eles argumentam que na verdade o círculo mágico seria um agente mediador que 

auxilia ―o jogador a lidar com diferentes lados de um mesmo universo – e não com dois universos.‖ 

(FERREIRA e FALCÃO,2016) O que esse pensamento nos propõe é que no círculo mágico não há 

apenas uma atuação de supressão do tempo e espaço, mas também um auxílio na negociação do 

jogador com o mundo que o cerca. Esse pensamento enfatiza a ação do jogador sobre o jogo 

transformando o ―objeto jogo‖ em ―atividade jogo‖ e é nesse momento de transformação que o círculo 

mágico age como mediador. O círculo mágico faz parte da própria estrutura do jogo e como tal está 

sujeito a ação do jogador em jogar um jogo. É o jogador que determina os limites do círculo mágico 
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dependendo da sua relação com o jogo. Ferreira e Falcão, portanto defendem a ideia de que o círculo 

mágico é como uma passagem entre dois mundos, semelhante ao espelho que leva Alice ao país das 

maravilhas (Ibidem). Aqui há uma ênfase sobre a atividade do jogar e o processo imersivo dessa 

atividade que é atravessada pela ação agenciadora do círculo mágico. 

Essa leitura acerca do círculo mágico nos é muito interessante visto nossa proposta onde o 

círculo mágico atua como um grande agregador no processo de apropriação do espaço e sua 

consecutiva transformação em um lugar. Vejamos a seguir, mais detalhadamente, do que se trata a 

questão de lugar e não-lugar para Marc Augé. 

 

Lugar e não-lugar 

Segundo Augé, ―o lugar será definido como identitário, (...) relacional (...) e 

histórico.‖(AUGÉ, 1997. p. 169) O lugar é carregado de sentido para os indivíduos sob estes três 

aspectos supracitados. Há uma identificação com o lugar que serve não apenas como referência para si 

mesmo, mas também como uma referência a outros. No lugar há uma relação dos indivíduos que 

reivindicam sua identificação com aquele lugar, de maneira que os laços que existem estão ligados ao 

lugar onde essas relações se baseiam. Há ainda a questão das marcas que o lugar tem que são como 

anúncios de uma construção que os indivíduos tem com aquele espaço. Nesse entendimento, o autor 

nos diz que o lugar é ―simbólico triplamente (no sentido que o símbolo estabelece uma relação de 

complementaridade entre dois seres ou duas realidades): ele simboliza a relação de cada um de seus 

ocupantes consigo mesmo, com os outros ocupantes e com a história comum.‖ (Idem, 1997). Um 

exemplo comum de lugar que podemos pensar é a escola. Embora os significados em relação ao 

espaço sejam bastante distintos em relação aos seus ocupantes (professores, alunos, funcionários 

administrativos), há uma carga de identificação dos indivíduos com o colégio na medida em que isso 

se manifesta tanto pelo uniforme, que faz referência direta ao lugar, quanto pelo público que aquela 

instituição de ensino atende. Existe níveis diversos de relacionamentos entre os ocupantes que estão 

atrelados ao lugar em questão. Seja aluno/aluno, aluno/professor, professor/funcionário ou 

aluno/funcionário, todas as regras e procedimentos desses níveis relacionais tem sua base no lugar. As 

marcas históricas que são vistas numa escola vão desde os próprios utensílios de uma sala de aula 

(quadro negro, giz, carteiras, etc.), que são um signo daquele local de ensino, até as próprias marcas 

deixadas de maneira direta como as pichações nos banheiros e nas carteiras. 

Para entender o que é não-lugar basta que não se enxergue as características anteriormente 

abordadas. De acordo com Marc Augé, ―um espaço no qual nem a identidade, nem a relação e nem a 

história sejam simbolizados será definido como um não-lugar‖ (Ibidem). Porém, esse entendimento 

deve ser pensado levando em conta a representação que os que lá se encontram fazem daquele espaço, 

ou seja, a relação com o espaço e como ele é reconhecido por seus ocupantes é que o tornam lugar 

para uns e não-lugar para outros. No texto temos o exemplo do aeroporto. Para aqueles que estão indo 

ou vindo, correndo para o portão de embarque ou despachando suas malas, o aeroporto é um não-
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lugar. Não podemos dizer o mesmo sobre este espaço quando pensamos na relação deste com as 

pessoas que trabalham no aeroporto. 

 

Apropriação como ciclo 

Tendo em vista todo o exposto neste trabalho, vamos nos debruçar sobre o caso proposto (o 

evento Fábrica da Peças) e busquemos entender como as operações envolvendo essas três teorias 

convergem e se retroalimentam no processo de apropriação do espaço e produção de lugar. 

 

Figura 3: Esquema do processo de apropriação pelo lúdico 

A partir da contribuição de Ferreira e Falcão acerca do círculo mágico, temos a compreensão 

de um aporte que negocia com o ambiente e que tem uma influência difusa sobre os jogadores. O 

círculo mágico está presente no processo desde seu início e atravessa todo desenvolver como um fio 

condutor. Sua atuação começa desde o momento em que o jogador decide jogar, dado o, digamos, 

resquício que ficou da atuação do círculo mágico da última vez que o jogador se engajou num jogo. 

Sendo assim, o processo de apropriação e produção de lugar tem seus precedentes estabelecidos na 

medida em que os JDMM em si já são uma marca física estabelecida, porém, não é apenas um 

monumento estático, mas está ativo através da atividade lúdica implementada. (FERREIRA; 

FALCÃO; 2016) 

Sob influência cada vez mais forte do círculo mágico, os jogadores iniciam o processo de 

adotar táticas cotidianas a fim de estabelecer um local de jogo. Toda preparação prévia de separar 

toalha e jogos já está feita. Chegar no local, procurar mesas vagas, combinar horários através das redes 

sociais, enfim, articular-se para que o evento aconteça, tudo isso é parte do uso das bricolagens táticas. 

(CERTEAU, 2014) 

Por fim, estabelecidas todas as circunstâncias anteriores, podemos observar que, para aqueles 

jogadores, o que antes era um não lugar (sem marcas históricas, relacionais e identitárias) passa a ser 

carregado de sentidos. O próprio jogo físico é uma marca histórica que se articula dentro do perfil 

tático (efêmero, frágil) e portanto não é permanente mas se sustenta na medida em que o círculo 

mágico reforça a presença do jogo não apenas como um objeto, mas como uma plataforma de jogo. Há 

uma clara identificação das pessoas com o lugar, haja vista que esse encontro ganhou um nome e que 
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as pessoas que são assíduas frequentadoras acabam tendo sua presença associada a atividade semanal. 

O aspecto relacional é trivial principalmente em se tratando de JDMM. Como exposto anteriormente, a 

relação entre os jogadores (mesmo em jogos onde há pouca interação) é não apenas desejável mas 

necessária. É seguro dizer que as relações também estão atreladas ao lugar visto que a atividade lúdica 

(que é o centro das relações) acontece entre aqueles jogadores naquele lugar específico. 

Como abordado, a criação desse lugar é através de táticas e, portanto não são permanentes 

como o exemplo da escola. Porém, a permeabilidade do círculo mágico que influencia os jogadores a 

jogar também carrega consigo a essência do lugar onde se estabeleceu a atividade-jogo. Sendo assim, 

voltando ao início do ciclo, vemos o círculo mágico retroalimentando a ―fagulha‖ que vai dar início a 

esse ciclo toda vez que os jogadores decidirem realizar o evento novamente. Nada mudará fisicamente 

naquele lugar. Depois que o evento termina, ninguém que não estivesse ali ou que veja fotos do 

ocorrido sabe o que aconteceu. Todavia, para aqueles jogadores, aquele espaço ganha status de lugares 

pelo poder de influência difusa do círculo mágico que permeia todo esse processo de transformação. 

 

Conclusão 

Vimos aqui apenas uma amostra do que a atividade lúdica é capaz. Pequenas mudanças 

operadas de forma tática mas que trazem grandes transformações, embora invisíveis para alguns. Este 

trabalho não teve a pretensão de esgotar o assunto de apropriação através da atividade lúdica. A 

intenção aqui foi lançar luz sobre a questão propondo que novas investigações sejam feitas tendo 

como epicentro de atuação a própria atividade-jogo. Buscar entender de que outras formas os jogos de 

mesa modernos podem interferir no cotidiano é o convite e provocação a que este artigo se presta.  
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Resumo 

Neste artigo farei uma revisão descritiva do documentário "O que é meu vem a mim"(2016), de minha 

autoria, formulando questões sobre memória e história, e narrativa. A partir, principalmente, das ideias 

de Halbwachs, Fentress e Wickham, e Pollak, o trabalho investiga como o audiovisual passa a fazer 

parte das experiências de vida do indivíduo, ao mesmo tempo que cria artifícios de memória que 

formatam as lembranças. O filme parte de uma entrevista do Mestre Ricardo Sales da Banda de Congo 

Amores da Lua, de Vitória, ES, e, além do depoimento sobre seu trabalho e a fundação da banda por 

sua família, traz imagens dos principais rituais do congo: Cortada do Mastro, Puxada do Barco e 

Fincada do Mastro de São Benedito. 

 

Palavras-chave:congo capixaba; audiovisual, memória, história, narrativa 

 

1. Introdução 

Neste trabalho farei uma revisão descritiva do documentário "O que é meu vem a mim‖
3
(2016), 

de minha autoria e, a partir dele, formular questões sobre memória e história, e narrativa. O filme 

mescla trechos de uma entrevista com Ricardo Sales, Mestre da Banda de Congo Amores da Lua, com 

cenas de rituais e apresentações da banda, e foi produzido no âmbito do projeto de documentação 

audiovisual O Congueiro, que registra e difunde a cultura do congo do Espírito Santo
4
. Na leitura que 

proponho aqui, o filme é um registro coletivo da memória: seu personagem compartilha com o autor 

suas lembranças, que retornam ressignificadas pela edição e pelo espectador. Nesta perspectiva, os 

fatos ganham sucessivas narrativas, que se complementam: a consciência individual, o relato, o vídeo, 

e a memória coletiva. 

Segundo Halbwachs, "nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós 

vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós" (HALBWACHS, 2006, p. 30). Para ele há uma 

permanente negociação entre nossas memórias e as dos outros. O que acarreta duas premissas: a ideia 

de que nossas lembranças são continuamente reconstruídas, estimuladas por nossas relações pessoais e 

sociais; e de que as lembranças pessoais se situam em espaços coletivos - mesmo o que guardamos em 

segredo está modulado pelo pensamento coletivo. 

mailto:jesiel.hiten@gmail.com
http://www.diversaooffline.com.br/
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Ao apresentar o seu objeto de estudo em Social Memory (1992), James Fentress e Chris 

Wickham anunciam o objetivo de verificar o uso que historiadores e cientistas sociais fazem da 

memória, lamentando que, apesar da suposta inclusão do testemunho pessoal do "homem comum" na 

narrativa histórica, a discussão sobre memória parece manter-se "confinada às perspectivas e questões 

historiográficas tradicionais - a relevância da experiência das pessoas comuns para a história, a 

significância histórica da visão do subalterno, ou o grau de influência que a elite cultural pode exercer 

sobre a cultura popular" (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 2, tradução nossa). Ou seja, por não se 

debruçar sobre os processos cognitivos e construtivos da identidade característicos da memória, cujas 

narrativas seguem padrões e lógicos diversos da narrativa histórica, será falha qualquer tentativa de 

equiparar o testemunho de memória oral à prova documental; e não irá afetar o status de "sujeitos da 

história" já ocupado pelas elites. Os autores também classificam a memória em dois grupos: a objetiva, 

que tem um teor de "verdade" verificável e referendado socialmente; e a subjetiva que, embora 

também influenciada socialmente, é parte intrínseca do eu, partindo das impressões e sensações 

pessoais na construção de uma visão de mundo (idem, p. 5). Essa conceituação reforça a ideia de que a 

memória individual é fortemente influenciada pela coletiva. 

Sobre a relação entre memória e história, Halbwachs, por sua vez, afirma que a história procura 

pormenorizar os detalhes, mas "não hesita em introduzir divisões simples na corrente dos fatos" 

(HALBWACHS, 2006, p. 103). Ou seja, rompe com o contínuo das lembranças individuais e 

coletivas, apoiadas na proximidade entre os membros do grupo. Assim, um depoimento, como ponto 

de vista de uma testemunha menor da história, não é, necessariamente, um documento a reforçar a 

narrativa histórica em pauta, mas um novo universo narrativo, com perspectivas diversas da "verdade 

social". Do mesmo modo, apesar da autoridade que a posição de Mestre lhe confere, Ricardo Sales 

fala de si, no filme; e é neste contexto que seu depoimento é assimilado.   Outro ponto importante, em 

Halbwachs, é a percepção de que o envolvimento do indivíduo no grupo - aderindo às visões de 

mundo coletivas, de modo geral - tem também influência no que será lembrado. Lembranças pessoais 

ganhariam enquadramentos socialmente compartilhados, com o grupo social agindo na construção de 

memórias de fatos que talvez não tenham ocorrido (idem, p. 36). 

O ato de lembrar, ou seja, resgatar uma lembrança da memória, pode ser descrito, a partir dos 

autores acima, como a criação de uma narrativa que, a cada vez, reconta um dadoda memória e se 

atualiza. O relato de testemunho, que é a principal ferramenta da história oral (e de muitos filmes 

documentários, aliás), tem que ser, então, contextualizado, de modo que a narrativa sirva ao propósito 

documental que se deseja. 

Os 24 minutos de duração do filme estão divididos em cinco sequências, nas quais os trechos o 

depoimento de Mestre Ricardo são apresentados fora da ordem em que se deram no momento da 

entrevista. As suas falas são entrecortadas por cenas complementares, que mostram rituais e 

apresentações da banda; mas, nem sempre há uma correlação direta entre o que é visto e o que é 

falado.  
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As sequências do filme são: 1- um prólogo, que apresenta o "mito fundador" do congo, narrado 

por Ricardo Sales, sobre imagens da Fincada do Mastro de Nova Almeida; 2- após os créditos de 

abertura, são apresentados os principais rituais da Festa de São Benedito da Banda Amores da Lua, 

comentados pelo Mestre, seguidos da história da fundação da Banda pelos bisavós de Ricardo, em 

1945, e de comentários sobre as graças alcançadas pelos devotos do Santo; 3- vem, então, uma 

sequência de flashback, em que o autor do filme narra como conheceu Ricardo, e como se deu a 

sucessão do comando da Banda; 4- Ricardo fala sobre sua fé e sobre os milagres que atribui a São 

Benedito, e como ele tenta manifestar sua devoção, nos rituais e apresentações; fala também sobre as 

dificuldades de se levar a banda, sobre sua religião, e as dos membros da banda; 5- por fim, Ricardo 

comenta sobre si mesmo, o que o motiva, e como cria as roupas e estandartes; como se vê à frente da 

banda, e a importância desta em sua vida. Seguem-se os créditos finais. 

Hoje, Ricardo Sales tem 32 anos, e é o Mestre da Banda de Congo Amores da Lua desde 2013, 

sucedendo, de forma bastante conflituosa, a seu avô, Reginaldo Sales, co-fundador da banda, falecido 

em 2015. Antes mesmo de assumir o comando da banda, Ricardo começou a reformular as 

vestimentas e adereços, imprimindo um estilo próprio, caracterizado por elaborado requinte. Faz isso 

com grande esforço pessoal, e de seus pais, já que não possui outros meios de subsistência nem conta 

com apoio institucional para tanto. Ele concluiu apenas o ensino fundamental, e apresenta uma certa 

dificuldade na leitura e na escrita; e não teve, também, nenhuma formação em arte ou artesanato, 

compensando sua inabilidade com uma mente criativa e grande dedicação ao trabalho na banda. 

Apesar de viver em Vitória desde o fim de 2005, somente em janeiro de 2013 tive, pela primeira 

vez, contato direto com uma banda de congo. Em junho daquele ano, conheci a Banda Amores da Lua 

e, desde então, tenho acompanhado seus rituais e apresentações, dedicando-me a estudar os vários 

aspectos desta manifestação cultural tradicional. O audiovisual tem sido minha principal forma de 

interlocução, devido à minha formação em cinema e artes, e tem servido tanto de instrumento de 

registro e de compreensão dos fenômenos, quanto de "moeda de troca" nos contatos com as bandas: 

creio que minha postura de respeito aos conguistas, na captura e edição do material, aliada à devolução 

dos registros, na forma de disponibilização de vídeos e distribuição de cópias fotográficas, criou uma 

atmosfera de confiança, por parte das bandas, que tem sido facilitadora das abordagens. 

Em março de 2015, ainda muito ignorante de várias questões do congo, de seus fundamentos e 

de suas histórias, pedi a Ricardo Sales uma entrevista, que resultou no documentário "O que é meu 

vem a mim", finalizado somente um ano depois. Além da entrevista, o filme inclui cenas dos rituais de 

"Cortada do Mastro", "Puxada do Barco" e "Fincada do Mastro" de São Benedito, além de cenas da 

Festa de Nova Almeida e da Festa do Caboclo Bernardo, um "Encontro de Grupos Folclóricos" que 

ocorre anualmente em Regência, distrito de Linhares situado na foz do Rio Doce.  

 Avalio, agora, que todo o processo de produção do vídeo foi realizado de forma um tanto 

subjetiva, tendo a racionalidade estratégica influenciado mais na solução das questões técnicas de 

captura e edição. Ou seja: a entrevista não seguiu nenhum roteiro pré-definido e, no fundo, tomou a 
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forma de uma conversa conduzida pela curiosidade (a despeito da estrutura de filmagem); e a edição, 

um ano depois, foi uma releitura do depoimento iluminada pelas cenas que presenciei nos rituais ao 

longo do ano. Passados entre dois e três anos de todo o processo, vejo-me numa posição de 

distanciamento que permite olhar para o trabalho de forma um tanto objetiva. E, apesar de já ter feito 

reflexões acerca das decisões técnicas e de linguagem tomadas na produção deste e dos outros vídeos 

de O Congueiro, irei concentrar-me, aqui, nos aspectos narrativos que cercam o documentário e minha 

relação com o Mestre. 

O pesquisador Claude Bailblé, ao comentar sobre os conceitos éticos por detrás do trabalho do 

documentarista, relaciona o que chama de "contratos", entre o documentarista e as diversas instâncias. 

O documentarista tem um contrato, em primeiro lugar, consigo mesmo, com sua consciência. Deve 

equilibrar a vaidade do ego, a dúvida metodológica e a noção subjetiva da sua posição no conjunto de 

processos criativos. Tem também um contrato com seu objeto, ao construir uma relação de 

conhecimento e envolvimento com o tema, questionando-se continuamente sobre o que sabe e o que 

deseja saber. Outro contrato é com as pessoas com quem filma, os sujeitos do filme, que às vezes têm 

que se submeter às perguntas constrangedoras ou rememorar momentos sofridos. Deve ter empatia 

para com os envolvidos, mas com a distância necessária para poder alcançar o depoimento desejado. 

E, por fim, um contrato com seu espectador, que é, afinal, a quem se dirige o filme. (BAILBLÉ, 2012, 

p. 9-17). Com isto quero reforçar a ideia de que um vídeo, inicialmente uma obra tecno-artística, é 

também uma relação, uma interlocução de seu autor com as várias instâncias envolvidas; e, como 

relação social, produz uma narrativa própria, independente da linguagem ou do objeto da obra. Isto dá 

uma ideia de como a realização de um filme é uma narrativa em si, para além das desventuras 

logísticas da produção. Existem camadas de relacionamentos envolvidos na criação da história. 

Quanto mais o documentarista e o entrevistado convivem, mais criam situações de interação e 

compartilhamento de lembranças. Por outro lado, as diferenças realçadas pelo não conhecimento do 

outro tornam as descobertas mútuas mais evidentes, dinamizando a relação. 

O prólogo do filme traz a narração de Ricardo Sales, contando a lenda dos escravos que, 

agarrados ao mastro do navio, teriam sido salvos do naufrágio de um navio negreiro por um milagre de 

São Benedito. As imagens mostram cenas da Fincada dos Mastros de São Benedito e São Sebastião de 

Nova Almeida (distrito do município da Serra, em cujo litoral teria acontecido o milagre), e seguindo 

um hábito local, há grande disputa entre jovens para se ter a chance de escalar o mastro e rodar a 

bandeira do Santo, ação cujo sucesso concederia graças aos destemidos. Além da relação do local da 

festa com o mito, a cena ilustra, como alegoria, a narrativa da lenda: os fogos de artifício da festa 

seriam os raios e trovões da tempestade que provocou o naufrágio; na lenda, os escravos naufragados, 

em desespero, tentam agarrar-se ao mastro, que também é disputado porcorpos seminus, na festa; em 

ambas, há gritaria e confusão. 

Em um trecho da entrevista que ficou fora da edição, Mestre Ricardo afirma que "isso é uma 

lenda, uma história, não tem relato nem retrato", aprendida por ele de tanto seu pai e seu avô 
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contarem; e que ele, e outros conguistas, não seguem, "não querem nem ouvir falar"; cita ainda os 

Mestres Crispim e Antônio Rosa, da Serra, como grandes divulgadores do mito - "cada banda tem a 

sua história‖
6
, Fentress e Wickham afirmam que "eventos podem ser mais facilmente lembrados se 

encaixam-se em formas narrativas que o grupo social já tem a seu dispor" (FENTRESS; WICKHAM, 

1992, p. 88, tradução nossa), pela forma que reforçam qualidades que o grupo valoriza; ou porque 

legitima ações do presente. Seguindo esta linha de pensamento, as particularidades que o culto a São 

Benedito adquiriu junto a algumas bandas de congo se dariam, talvez, porque a narrativa do 

salvamento dos escravos náufragos se adequariam às vontades, ou expectativas, das pessoas que a 

seguem
7
. Os grupos sociais produzem uma espécie de vocabulário narrativo, que conforma a 

lembrança dos fatos. 

Após os créditos, o depoimento de Mestre Ricardo se divide entre a narrativa de como se dão os 

rituais da Festa de São Benedito, com algumas particularidades e comentários sobre a devoção das 

pessoas que participam da festa; e a história da banda, como ela foi fundada por seus bisavós e o que 

os motivou. Estes últimos fatos não foram testemunhados pessoalmente por Ricardo, mas contados a 

ele pelos familiares, apesar de ele ter convivido, na infância, com alguns de seus personagens. Dada a 

importância da banda para a coletividade, são memórias que se dividem entre a crônica familiar e a 

história da banda, já registrada em algumas publicações, e entendida aqui como uma entidade de 

importância social. Para Halbwachs, 

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos eventos 

e das experiências que dizem respeito à maioria de seus membros e que resultam de 

sua própria vida ou de suas relações com os grupos mais próximos, os que estiveram 

mais frequentemente em contato com ele. As relacionadas a um número muito 

pequeno e às vezes a um único de seus membros, embora estejam compreendidas 

em sua memória (já que, pelo menos em parte, ocorreram em seus limites), passam 

para o segundo plano (HALBWACHS, 2006, p. 51). 

No pensamento de Halbwachs, uma lembrança compartilhada com muitos membros do grupo é 

reforçada. A história da banda, para Ricardo, se situa na divisa entre uma memória de família, de 

grande significância, e por isso partilhada por todos, e um fato histórico, já codificado na forma de 

evento social, publicado textualmente. Por isso, talvez, sua fala reflita um tom um tanto monocórdio, 

como quem repete uma lição decorada, mesmo quando tenta reforçar que a motivação para a fundação 

da banda foi a fé que sua bisavó tinha em São Benedito, sua "necessidade de ter uma banda de 

congo". O conceito de "enquadramento da memória", de Michael Pollak (que será visto mais adiante), 

pode ser abordado aqui: Ricardo aprendeu a história de sua família tanto pelos relatos dos parentes, 

como pelas versões "oficializadas" em livros e matérias de jornal. 

A terceira sequência, em flashback, foi elaborada na edição, que ocorreu um ano após a 

entrevista, e serviu para contornar a falta de depoimentos de Ricardo que narrassem como se deu a 

passagem do comando da banda de seu avô para ele. Somente tomei conhecimento de detalhes desta 

história depois da entrevista com o Mestre; e, na verdade, até hoje alguns pontos não me foram 
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completamente elucidados
8
. De qualquer jeito, eram fatos contemporâneos ao período em que estava 

tendo os primeiros contatos com Ricardo e a Banda, e foi por isso que, neste trecho, o vídeo dá a 

palavra a seu autor, esclarecendo a relação entre documentarista e documentado. Essa voz do autor, de 

fato, aparece na forma de legenda, numa decisão que visava deixar o som da cena de fundo claramente 

audível, e como maneira de não disputar o espaço de fala com o personagem principal. No entanto, 

como alguns membros da banda têm dificuldade de leitura, criei uma versão do vídeo em que este 

trecho é narrado em off. 

A sequência em flashback fala da época em que conheci Ricardo e a banda, e mostra o primeiro 

vídeo que produzi no âmbito do projeto, a Cortada do Mastro de 2013. Somente na época da edição do 

filme é que soube que a forte chuva que caiu fora um duplo batismo: meu, no congo; e de Ricardo, 

como Mestre da banda. A imagens têm uma beleza própria, mas a qualidade técnica é inferior ao que é 

produzido atualmente. Por esta razão; e como reforço a uma ideia de reminiscência que esperava 

imprimir às cenas, elas aparecem em um quadro de tamanho reduzido, emolduradas pelo fundo negro. 

Apesar de as frases anteriores parecerem indicar uma série de decisões técnicas e linguísticas 

que visariam provocar um certo efeito no espectador (a mis en scène), preferiria reforçar, aqui, a 

perspectiva de que a cena resulta de uma sobreposição de narrativas, na qual o clichê da linguagem 

cinematográfica, a cena em flashback, atuaria como  aquilo que Edgar Morin propôs como a 

"metamorfose do cinematógrafo em cinema" (MORIN apud TEIXEIRA, 2012, p. 186), ou seja, a 

linguagem não seria um recurso de ilusão do espectador; estaria, sim, a serviço da realidade que o 

autor procura. Fazer um filme não é somente captar com a câmera, mas sim o processo que inclui a 

captura e a edição. 

Procuro, assim, diferenciar o trabalho de edição daquele presente no conceito de "memórias 

enquadradas" que, para Michael Pollak, são as lembranças coletivas, trabalhadas por seus "guardiões", 

que representam os valores ou propósitos que um determinado grupo busca perpetuar politicamente 

(POLLAK, 1989, p 10), através do controle da subjetividade do testemunho (aquilo que se mostra) e 

da objetividade da imagem que se quer passar (o que se camufla).  

Pollaktambém aponta o filme como um ótimo suporte como objeto da memória (idem, p. 11). 

Para ele, as memórias coletivas enquadradas são importantes "para a perenidade do tecido social e das 

estruturas institucionais de uma sociedade", intervindo "na definição do consenso social e dos 

conflitos em um determinado momento conjuntural" (idem ibidem). Esse tom um tanto positivista, que 

de certa forma confunde "sociedade" (ou até "nação") com "comunidade", mesmo quando se abre para 

as tensões entre as memórias enquadradas, poderia fazer com que o trabalho de edição descrito acima 

parecesse estar a serviço do consenso social, quando o que busca, intencionalmente, é a pluralidade 

das narrativas.  

A memória enquadrada pelos profissionais da história tem como antídoto as memórias 

individuais, que tornam visíveis os limites do trabalho de enquadramento e permitem ao indivíduo 

controlar a tensão entre o passado "oficial" e suas lembranças pessoais (POLLAK, 1989, p. 12). 
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Assim, ao relato de Ricardo, juntam-se o comentário da edição, e a interlocução com o Mestre. O 

suposto maneirismo da sequência em flashback remete a "uma forma artesanal de comunicação. (...) 

Assim, imprime-se na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso" 

(BENJAMIN, 2012, p. 221).  

Na quarta sequência do documentário, em que relata os milagres que o Santo teria praticado em 

sua família, o tom do discurso de Ricardo Sales é bastante objetivo, em contraste com o desdém com 

que trata da "lenda oficial" do Santo. Ele dá testemunho dos milagres da devoção em sua família: seu 

pai, desenganado pelos médicos após um evento cardiovascular, recuperou-se; e sua mãe, que estava 

de muletas, "agora dança o congo, que ninguém diz que aconteceu nada com ela". Para ele, esta não é 

uma "memória subjetiva" (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 5, tradução nossa), no sentido de 

referir-se a sentimentos e impressões, mas realidade concreta. Em A memória coletiva (2006), Maurice 

Halbwachs detalha os processos que, a seu ver, constituem a memória. Nossas lembranças seriam 

acompanhadas de nossas relações com o grupo; poderiam ser reconstruídas pela aceitação do 

testemunho dos outros; nossa posição no grupo reflete-se nas lembranças compartilhadas em seu 

âmbito; e a separação do grupo pode acarretar no esquecimento das lembranças (HALBWACHS, 

2006, pp. 30-40). Lendas são narrativas específicas, que são repetidas de geração em geração, 

diferindo das lembranças dos fatos realmente ocorridos. Aqui, os fatos são a saúde restabelecida dos 

pais de Ricardo, mas a narrativa é reforçada pela crença comum que une a família, de que o 

cumprimento das obrigações para com o Santo lhes concedeu as graças alcançadas. Recorrendo ainda 

a Halbwachs, para quem "Toda memória coletiva tem como suporte um grupo limitado no espaço e no 

tempo" (idem, p. 106), podemos especular se as lembranças do grupo não seguiriam narrativas míticas 

com relação aos fatos, devido à grande intensidade com que os ritos do congo são compartilhados por 

tanta gente. Assim, uma concepção de história baseada na oralidade acabaria por ter de se referir a um 

espaço-tempo mítico, onde tudo pode acontecer. 

Da última sequência saiu a frase que dá título ao filme. Ricardo é instigado a se descrever, a 

falar de si, e da forma como executa o seu trabalho de criação. Diz então que, mesmo quando se sente 

parado, "O Santo busca" e que "não precisa andar tão longe (...) porque o que é meu vem até a mim". 

É interessante como, neste trecho, Ricardo adota a terceira pessoa para se referir a si mesmo, e que 

justamente aqueles fatos que foram vividos por ele, e que por isso poderiam formar sua memória mais 

objetiva, adquirem em sua fala um aspecto mítico. Perguntado sobre de onde vêm as vestimentas 

requintadas que ele criou para a banda (já que isso não é tradicional do congo), ele diz que vem "do 

meu imaginário e do meu além".  

Para Pierre Nora, a história é uma reconstrução "problemática e incompleta do que não existe 

mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente" (NORA, 1993, p. 

8). Situados no cruzamento entre as lembranças individuais, a memória coletiva e a história, os lugares 

da memória apresentam três aspectos: material, funcional, e simbólico (idem, p. 21). Fazem parte de 
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um jogo entre memória e história, mas aquela é prioritária; sob o risco de se ter, apenas, uma 

lembrança. A história é o registro, a informação sem contexto, sem vida; a memória a põe em 

movimento, e a transforma. 

Diferentemente de todos os objetos de história, os lugares de memória não têm 

referentes na realidade. Ou melhor, eles são, eles mesmos, seus próprios referentes, 

sinais que devolvem a si mesmos, sinais em estado puro. Não que não tenham 

conteúdo, presença física, história; ao contrário. Mas o que os faz lugares de 

memória é aquilo pelo que, exatamente, eles escapam da história (NORA, 1993, p. 

27). 

Em contraponto e igualmente partindo de uma perspectiva do fim do século XX, na pré-história 

da internet, em que a digitalização da mídia dava os primeiros passos, Andreas Huyssen percebe uma 

obsessão com o passado, causada, segundo ele, pelo fracasso do projeto de futuro da modernidade 

(HUYSSEN, 2000, p. 18). Ela enumera CDs, CD-ROMs e páginas de internet voltados a um culto da 

memória do passado, muitos destes comercializando "memórias imaginadas" (idem ibidem). Talvez 

por falar de um período anterior à atual democratização dos meios de produção e compartilhamento, e 

das próprias redes sociais, Huyssen preocupa-se com uma memória globalmente coletiva, como um 

consenso; e com uma noção objetiva do passado a ser protegido de novas configurações de espaço e 

de tempo. Apesar de a indústria cultural ser, hoje em dia, mais concentrada do que nunca, há também a 

emergência de diversas manifestações locais, que encontram meios e espaços para se mostrar e se 

expandir. A proposição de Nora, de que os lugares de memória são relacionais, na medida em que são 

atualizados na memória coletiva, apresenta, de certa forma, pontos em comum com o pensamento de 

Huyssen, que vê na insistência em uma separação entre memórias "reais" e "virtuais" um "quixotismo, 

quando menos porque qualquer coisa recordada - pela memória vivida ou imaginada - é virtual por sua 

própria natureza" (idem,  p. 37). Sendo uma relação social, a memória coletiva não depende de suporte 

físico. 

Filmes são criações coletivas, feitos para serem assistidos em grupo, simultaneamente, como 

uma performance. O público da sala de cinema, agora, se reúne na rede. Para Benjamin, "(...) o quadro 

não tem condições para ser objeto de uma recepção coletiva simultânea, como sempre foi o caso da 

arquitetura, como aconteceu antigamente com a epopeia, como acontece hoje em dia com o cinema" 

(BENJAMIN, 2017, p.36).  

Este filme é um arquivo, uma fonte, um conjunto de dados disponível para consulta. Nesse 

ponto, é história; mas não foi feito com essa intenção. Ele partiu de uma conversa, que se seguiu a um 

encontro, que se desdobrou em descobertas. Em dezembro de 2017, o link do filme, no YouTube, foi 

liberado ao público; até então, o filme havia sido exibido em um festival, e em algumas exibições para 

a banda e na Universidade. Mestre Ricardo compartilhou-o imediatamente em seu perfil do Facebook, 

com o seguinte comentário, aqui reproduzido em sua escrita idiossincrática: 

Acho que esse vídeo tem tudo a ver com o que estou passando hoje com as pessoas 

me impunha lando por trás de mim falando coisas que não deve incomodada com a 
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casa dos meus pais com as pessoas que estão comigo não tenho culpa se as pessoas 

não são amadas mas sou amado por muitos que gostam de mim por isso que estão 

comigo não gosto de falsidade sou uma pessoa amiga e sincera a todas as pessoas 

que estão comigo não adianta falar de mim porque descubro tem os meus orixás as 

minhas energias os meus exu e as minhas pomba gira e sou filho de Oxalá e 

Iemanjá nunca nada me engana conheço as pessoas pelo olhar assim que eu sou 

que vem debaixo a mim não me atinge confio em Deus primeiramente e nos meus 

Orixás e São Benedito que essas pessoas vêm fazendo vão ter o que merece eu ei de 

ver se você não pode ajudar é melhor você se calar‖
9
(SALES, 2017). 

Percebo que, para Mestre Ricardo, o filme representa um aliado, de que há pessoas ao seu lado, 

que "é amado por muitos". Em nossa convivência de quase cinco anos, eu ainda não havia recebido 

nenhuma indicação do que minha presença e meu trabalho significavam para ele, em um plano mais 

pessoal - mesmo que o comentário acima não possa ser considerado diretamente dirigido a mim. E, 

além de achar que o filme o "representa", creio que a sua mensagem denota também a potência 

multiplicadora da rede, permitindo que o filme continue a deslanchar novas narrativas.  

Vimos que a memória, em oposição a uma perspectiva positivista da história, é um processo 

dinâmico, continuamente atualizado pelas pessoas e pelos grupos, na forma de narrativas. Uma vez 

gravadas, tais narrativas têm o destino dos arquivos, onde podem se tornar mera informação 

descontextualizada; ou tornarem-se lugar de memória, como agente disparador de novas 

subjetividades coletivas. O indivíduo estabelece uma forma de expressão nova para aquilo que lembra, 

constituindo, assim, uma memória nova, ressignificada pela perspectiva de quem ele é naquele 

momento. Do mesmo modo, uma obra de expressão, como um vídeo, reconfigura os acontecimentos 

segundo a direção que seu autor lhe dá, e é entendido pelo espectador em novas formas de atualização. 

Relatos de testemunho são marcados pela memória do individuo que, por sua vez, está em 

constante negociação com a memória do grupo, e com as forças sociais. E, uma vez gravados e 

distribuídos, tais relatos se tornam objetos de memória coletiva, contribuindo à multifacetada narrativa 

da história social. O universo do congo do Espírito Santo é campo de diversas disputas narrativas, 

além daquelas de cunho político e econômico. As bandas apresentam grande diversidade de ritos, 

fundamentos, e formas de representação; parecendo, por vezes, unidas apenas pela autodenominação 

de "banda de congo". Os mestres, neste contexto, têm um papel fundamental de guardiões da memória, 

ao mesmo tempo que abrem caminhos para novas configurações da cultura. 

Esse trabalho não dá conta, por não ter se proposto a tanto, da ideia de patrimônio imaterial, 

contexto no qual as bandas de congo estão inseridas. A cultura imaterial está sempre em atualização 

pela coletividade. Tanto as questões relativas à memória, à história, e ao audiovisual, quanto à 

memória, são relacionais. São saberes de tradição oral e performática, transmitidos em comunidade, 

cujo "registro" como patrimônio imaterial, torna-se limitado se não der conta dos aspectos de espaço, 

movimento, cor, sons e temporalidade.  
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ocorreu a Rebelião do Queimado, em que os escravos, sentindo-se traídos pelo senhor, que lhes prometera 

alforria quando terminassem a construção da torre da Igreja de sua propriedade, revoltaram-se quando a 

promessa foi quebrada. A região de Putiri, praia aonde os náufragos teriam chegado, é dominada por fazendas, e 

não tem, atualmente, nenhuma banda de congo. Neste contexto, a ideia de que escravos (uma vez náufragos, 
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então fugitivos) tivessem a autonomia de fazer uma festa a São Benedito parece combinar apenas com a crença 

em uma harmonia mítica entre escravos e senhores. 

7
Antes de o filme ser finalizado (quando nem o título havia sido decidido), Mestre Ricardo foi convidado para 

uma exibição privativa. Esta sequência sofreu uma pequena alteração: inicialmente, apresentava uma versão 

mais conflituosa da passagem do comando da banda do avô para Ricardo; e, a pedido deste, o tom foi abrandado. 

Mas, em mais de uma ocasião posterior, Ricardo mencionou o enfrentamento com seu avô. 

8
SALES, Ricardo. Postagem no Facebook, em 14 de dezembro de 2017. Disponível em: 

https://www.facebook.com/ricardo.sales.77398/posts/932834510204957. Acesso em: 10/01/2018. Reprodução 

sem correção. 

 

 

 

Espelhos obscuros, memórias espectrais: 

Sobre esquecimento e experiência de tempo em Black Mirror
1
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Resumo 

Neste ensaio pretendo discutir a relação entre memória e esquecimento na sociedade contemporânea, 

tendo como pretexto a análise de dois episódios do seriado Black Mirror: The Entire history of you e 

Be right back. Parto do pressuposto de que a proliferação das tecnologias digitais alteram 

significantemente os modos de produção, armazenamento e classificação dos registros do passado e 

consequentemente, de nosso regime de historicidade (ou seja, nosso modo de relacionar passado, 

presente e futuro). Discuto algumas das características da produção e difusão de memória no contexto 

das redes sociotécnicas contemporâneas, considerando o impacto das novas tecnologias sobre nosso 

modo de elaborar e descartar o passado, a partir das reflexões de Walter Benjamin, Giorgio Agambem, 

François Hartog e Beatriz Sarlo. As hipóteses propostas neste trabalho tem intuito de provocar os 

pesquisadores da área de comunicação quanto ao modo pelo qual as mídias digitais lidam com o 

tempo social e a memória sociotecnólogica. 

 

Palavras-chave: Memória; tecnologia digital; sujeito espectral; presentismo. 

 

 
[….] a maior parte dos que deixaram Memórias só mostra claramente suas más 

tendências ou ações quando, por acaso, as tomou por proezas ou bons instintos, o 

que, por vezes, aconteceu. 

Alexis de Tockeville, Souvenirs 

 

Interrupções, incoerência, surpresa são as condições comuns de nossa vida. Elas se 

tornaram mesmo necessidades reais para muitas pessoas, cujas mentes deixaram de 

ser alimentadas – por outra coisa que não mudanças repentinas e estímulos 

constantemente renovados. Não podemos mais tolerar o que dura. Não sabemos 

mais fazer com que o tédio dê frutos. 

 

Assim toda a questão se reduz a isso: pode a mente humana dominar o que a mente 

humana criou? 

Paul Valéry 
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1. Temporalidade e tecnologia 

Neste ensaio, pretendo discutir a relação entre memória e esquecimento na sociedade 

contemporânea, tendo como pretexto a análise de dois episódios do seriado Black Mirror: TheEntire 

history of you e Be right back. Parto do pressuposto de que a midiatização e a proliferação das 

tecnologias digitais alteram significantemente os modos de produção, armazenamento e classificação 

dos registros do passado, produzindo consequentemente uma alteração em nosso ―regime de 

historicidade‖(HARTOG 2013), ou seja, nosso modo de relacionar passado, presente e futuro. Ao 

abordar o lado obscuro da relação entre tecnologia e natureza humana, Black Mirror reflete os novos 

dilemas que constituem a produção da experiência do passado na contemporaneidade, em vários de 

seus episódios. Assim, a partir das narrativas ficcionais dos episódios citados, sugiro discutir certas 

características da produção e difusão de memória no contextodas redes sociotécnicas contemporâneas 

e do impacto das novas tecnologias sobre nosso modo de elaborar e descartar o passado, a partir das 

reflexões de Walter Benjamin, Giorgio Agambem, François Hartog e Beatriz Sarlo.  

Remeto especialmente à relação entre memória e esquecimento, e à sua significação nas 

relações cotidianas. Entendo o conceito de memória como a forma de pensamento que implica na 

aquisição e armazenamento do passado – ou seja a seleção significativa  da ―história‖ e, 

simultaneamente, na construção ativa do passado (SANTOS 2003). Lembrar e esquecer referem-se 

duas funções ou dois níveis de cognição e criação de sentido: a maneira pela qual os dados e 

experiências são conservadas; e o  lugar  a partir do qual ocorrem as  tensões que envolvem a 

produção ou reconstrução do passado (as omissões, recriações, ressurgências) e as instituições e 

dispositivos responsáveis pela sua preservação e elaboração (arquivos, museus ou smartphones). 

A compreensão dos novos enquadramentos e usos da memória passa necessariamente pela 

compreensão da cultura tecnológica que vivemos. Nossa época tem sido caracterizada como um tempo 

da cultura da memória pautada pelaameaça da amnésia coletiva, que seriam supostamente 

compensadas por processos de musealização (SANTOS 1993, HUYSSEN 1999). Tal tendência criaria 

um processo intenso de salvaguarda do passado, ou a vontade de tudo lembrar, tudo registrar, tudo 

reter, nada esquecer. 

É neste sentido quequero analisar Black Mirror: um pretexto para pensarmos nossa relação com 

o tempo e a memória. Considerando que a expansão sistêmica das tecnologias e mídias no âmbito do 

social operam transformações nos ordenamentos das lembranças e formas de rememoração, quero 

discutir a maneira pela qual os dois episódios citados articulam de modo original três variáveis ou 

conceitos: a produção e manipulação da memória individual e social, os aparatos tecnológicos e os 

processos de cognição. Meu argumento inicial é que as narrativas de Black Mirror tomam como fonte 

certos usos cotidianos da tecnologiapara discutir certos padrões culturais contemporâneos. Além de 

apresentar uma reflexão a respeito das distopias contemporâneas
3
, o seriado nos ajuda a compreender 

o regime de tempo que caracteriza a contemporaneidade e os sentidos assumidos pela memória neste 

contexto. Como lembra Paul Zumthor (1997), o uso que se faz damemória em determinado contexto  
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social  ou  tecnológico e  a  ideia  que  disso  formam  os indivíduos,  determinam  em  grande  parte  o  

tipo  de  cultura  em  questão.  

Meu argumento, neste sentido, parte da reflexão de François Hartog (2013) a respeito das 

diferenças entre os regimes presentista e futurista de tempo. Um dos elementos centrais da 

modernidade é a concepção futurista de tempo, uma nova percepção, inaugurada no século XVIII, 

qualificado pela aceleração e pela ideia de progresso. Esta perspectiva se estende até o século XX, 

aquele que mais destacou o futuro. Entretanto, a partir das últimas décadas do século passado, nossa 

relação com a história tornou-se mais presentista que futurista
4
.Nessa gradual supervalorização do 

presente, o futuro deixa de ser uma meta a ser alcançada para se tornar uma condição para ser vivida 

agora. O passado cada vez mais foi presentificado, e mesmo objetos e eventos recentes passam a sofrer 

um processo de historicização. E neste processo, memória e identidade passam a ser temas recorrentes 

da produção cultural e midiática. Entendo que as inovações tecnológicas (realidade virtual, realidade 

aumentada, redes neurais, dispositivos de arquivamento na ―nuvem‖, algoritmos genéticos, 

manipulação genética e pesquisas a respeito da vida artificial) contribuem diretamente na configuração 

desta temporalidade contemporânea e produzem um impacto na maneira pela qual sentimos e 

organizamos a memória coletiva e individual, ora amenizandoora enfatizando o sentimento de perda e 

amnésia coletiva, e alterando os processos de subjetivação. 

 

2. Memórias e sujeitos espectrais  

 

O episódio Volte logo (Be right back) aborda como as informações e experiências registradas 

das redes sociais podem ser utilizadas para a criação de uma espécie de Inteligência artificial 

(doravante, I.A.), após a morte do indivíduo que as criou. Trata-se, portanto, da simulação de ―vida‖ 

através da reorganização das memórias virtuais, deixadas pelos mortos. De que modo a projeção de 

memórias e experiências nas redes sociotécnicas interferem nas funções dos registros e experiências 

do passado? Entendo que Be right back é uma história boa para pensar como nosso regime de tempo 

implica na mudança da relação entre o esquecimento e a lembrança, bem como na ressignificação da 

ideia de perda. 

 O ponto de partida da história é a morte de Ash em um acidente de trânsito. A viúva, Martha, 

decide contratar uma empresa especializada em criar inteligências artificiaispara recriar Ash 

virtualmente, a partir de seus dados registrados nas redes sociais. Vale notar que Ash pode ser visto 

como um heavy user dessas redes, o que incomoda Martha. Em certa cena, ela reclama da desatenção 

dele, mencionando sua relação com o smartphone: ―estou vendo se você é sólido, você some quando 

mexe nisso‖. Sua vida virtual o distancia fisicamente dela.  

 Interessante notar que Martha recusa a princípio o serviço de ―recuperação‖ do ente falecido, 

mas volta atrás ao descobrir que está grávida. A chegada de uma nova vida justifica, portanto, a 

tentativa de neutralizar ou amenizar os efeitos da morte. Minha primeira hipótese remete a ideia de 
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que a perda, o esquecimento e o desaparecimento—contrapartes lógicas do ato de lembrar - são 

ressignificadas na contemporaneidade. Vale lembrar que a categoria ―perda‖ (de valores, tradições, 

patrimônios, memórias) é fundamental no devir histórico estando sempre equacionado à destruição do 

passado, – já que ela não é antagônica mas constitutiva do processo de construção de memórias 

(Gonçalves 2003). A questão do esquecimento é abordado pela primeira vez numa conversa em que 

Ash conta à Martha que quando seu irmão morreu, sua mãe escondeu todos os seus sinais da 

existência - um modo usual de diminuir o peso da morte, fazendo desaparecer os vestígios de alguém. 

Interessante notar que Martha faz o inverso para alcançar o mesmo objetivo pois quando Ash morre, 

evita seu desaparecimento ao replicar o marido, tornando-o presente e paralisando o tempo, por assim 

dizer.  

 Esta tentativa de paralisar o tempo parece ser uma tendência culturalda cultura do século XXI. 

Segundo Hartog, a sociedade contemporânea se caracteriza pela proliferação de comportamentos 

cotidianos cada vez mais impregnados de uma obsessão pelo tempo, obsessão essa materializada na 

vontade de controlá-lo ou neutralizá-lo. É neste sentido que Hartog elabora a noção de presentismo, 

um modo de abordar o tempo em que se apega ao presente, incorporando neste tanto o passado quanto 

o futuro. O presentismo expressa a necessidade de construção de uma proteção contra a obsolescência 

e o desaparecimento, no intuito de combater a profunda ansiedade decorrente da aceleração da história 

e o contínuo encolhimento dos horizontes de tempo e espaço da atualidade.  

 A reação contrária à oportunidade do esquecimento, sem o qual não haver lembranças, 

indicaria uma atitude presentista comum aos nossos dias. Nossa época talvez esteja criando não apenas 

uma nova forma de constituir a presença humana, mas igualmente um modo original de compreender 

e caracterizar o desaparecimento e a morte dos sujeitos. As tecnologias contemporâneas desempenham 

um papel relevante neste processo, na medida em que oferecem um método de se suprimir o tempo, ou 

ao menos comprimi-lo. A memorialização online afeta as maneiras pelas quais a perda e o luto são 

expressos, tornando-o mais visíveis, para além da família e amigos imediatos. Essa publicização da 

memória é acompanhada pela compressão do tempo e neutralização da dor e da perda. Essa lógica 

apresentaria ao menos uma característica em comum à reflexão de Pierre Nora respeito dos ―lugares 

de memória‖: a busca por estabilização e compensação da supostaperda dos meios ―naturais‖ de 

memória. Dessa forma, a I.A. do episódio representaria um modo de ―deter o tempo, bloquear o 

trabalho de esquecimento, fixar o estado de coisas, imortalizar a morte‖ (NORA, 1993, p. 16). Em 

consequência, a formação desses legados digitais lançam desafios para a compreensão das relações 

entre memória e identidade.  

 Por exemplo: há uma tendência do senso comum em elaborar a identidade simplesmente como 

a soma de memórias ou experiências.Contudo, a produção de memória transcende a mera justaposição 

de informações ou registros do passado. A construção de identidades supõe sempre um processo 

narrativo. Portanto, memória e identidade são termos correlatos, mas não sinônimos. Isto nos leva a 

um segundo ponto: a progressiva consciência de Martha a respeito das diferenças entre a 
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subjetividadede Ash e a I.A. As evidentes diferenças entre as reações dos dois, o gosto musical 

(situação em que admite gostar da banda Bee Gees, embora a critique publicamente) ou  nas cenas de 

sexo (insatisfatório com  Ash,  em contraposição ao sexo prazeroso com a I.A.). Analiso estas cenas a 

partir da ideia de que há uma diferença entre memória como informação (isto é, o registro) e como 

narração. Na I.A., a memória se transforma em um programa, sem o matiz da experiencia e da 

autoconsciência critica. Ora, os elementos constitutivos da memória remetem a uma experiência 

subjetiva e coletiva específica, que não são facilmente reprodutíveis. É dessa memória que vai além 

dos registros que carece a Inteligência Artificial apresentada no episódio. Mesmo corporificado, a I.A. 

não consegue reproduzir as complexidades e contradições de Ash, já que sua inteligência tem por base 

apenas o que foi exposto nas redes.  

Neste sentido, a diferença entre informação e narrativa, proposta por Walter Benjamin, pode 

contribuir para a compreensão de tal contexto.  A noção de experiência possui uma relação íntima com 

as noções de memória e de narração (ou a ―arte de contar histórias‖). O acesso à memória é o que 

permitiria a transmissão, via narração, da experiência. Benjamin sinaliza um declínio da tradição das 

narrativas orais, decorrente do predomínio do romance e da informação jornalística como formas 

dominantes de expressão e interpretação da realidade. Chama atenção para o fato de que se a arte da 

narrativa torna-se rara na modernidade, a difusão dos discursos informativos da imprensa é 

decisivamente responsável por esse declínio. A informação só tem valor no momento em que é nova, 

enquanto a narrativa conserva suas forças por muito tempo. o romance (enquanto gênero) não ―retira 

da experiência o que conta‖, como faz a narrativa oral. (BENJAMIN 1985). Portanto, o romance e a 

imprensa representaram o eclipse de certa forma de experiência cultural, vinculada aos relatos e 

testemunhos (antes mesmo da primeira guerra mundial e do avanço da reprodutibilidade técnica). Tal 

mudança corresponde ao deslocamento das experiências no sentido forte do termo (Erfahrung) para as 

experiências de choque(Erlebnis), caracterizada pelas percepções imediatas  do real, sem o tempo 

necessário de elaboração da experiência. Em Benjamin, Erfahrung refere-se ao conhecimento obtido 

através de uma experiência que se acumula e se desdobra, como numa viagem. Erlebnis é a impressão 

forte que produz efeitos imediatos do indivíduo privatizado e isolado. Desta diferença, Benjamin 

deduz uma mudança na natureza da memória individual e coletiva e a dificuldade de se aprendizado 

através de experiências anteriores.  

Seguindo esse raciocínio, entendo que Be right back pode ser visto como uma metáfora para 

compreender a atrofia de certas formas narrativas tradicionais e a criação de novos modos de 

transmissão de passado. Evidentemente, este deslocamento da narrativa como experiênciacomunitária 

para uma experiência de choque privatizada e imediatista não deve ser visto de modo dicotômico (que 

uma visão equivocada de Benjamin tende a reproduzir) mas como a abertura de novas possibilidades 

culturais e novos esquemas de percepção do tempo. A caracterização proposta por Benjamin é boa 

para pensar a natureza do conteúdo das redes sociais, e em que medida as informações e relatos 

produzidos nestas redes (das fake news à autoestetização através de fotos e testemunhos) são 
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discursivamente construídos enquanto ―lembranças‖. Em suma, os modos de interação possibilitados 

pelos dispositivos tecnológicos se constituem como novos modos de expressaremoções e estados de 

espírito,  alterando o modo de  legitimar registros e testemunhos do passado e produzindo uma nova 

percepção do tempo e da memória.  

 Ao discutir o papel dos testemunhos em primeira pessoa na produção do passado 

(especialmente no caso de experiências traumáticas), Beatriz Sarlo enfatiza a importância dos vínculos 

entre experiência e o ato narrativo:  

 
A narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma presença real do 

sujeito na cena do passado. Não há testemunho sem experiência, mas tampouco há 

experiência sem narração: a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, 

redime-a de seu imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no 

comunicável, isto é, no comum. A narração inscreve a experiência numa 

temporalidade que não é a de seu acontecer (ameaçado desde seu próprio começo 

pela passagem do tempo e pelo irrepetível), mas a de sua lembrança. A narração 

também funda uma temporalidade, que a cada repetição e a cada variante torna a se 

atualizar (Sarlo, 2007, p. 24-25). 

 

A autora remete especificamente ao poder e aos limites dos testemunhos orais isolados dos 

contextos sociais e das intenções de seus produtores. Se a memóriaestá articulada às impressões e 

sentimentos que construímos a respeito das próprias experiências e às transformações das lembranças 

em formas narrativas, o que seria uma memória desprovida de experiência? Em Be right back, a I.A. é 

estranha ao tempo e à duração, pois não possui uma consciência que experimenteno presente  a 

dimensão do seu passado. Por isso, Sarlo diz que ―quando a narrativa se separa do corpo, a experiência 

se separa de seu sentido‖ (2003, p. 27).  

Como a memória é uma construção inventiva que se expõe em narrativas que desdobram no 

tempo, sua natureza dependerá da maneira pela qualse enquadra  as próprias experiências, e ―de 

lembranças e expectativas, lamentos e impaciências‖, ―pelos quais o tempo nos coloca à distância de 

nós mesmos‖ (Grimaldi apud Candau 2011, p. 69). Podemos nos apropriar desta questão e perguntar 

em que medida as tecnologias digitais podem dar conta dessas narrações e de que modo registros 

dispostos emredes sociais  (bem como os dispositivos que nos lembram de antigas postagens do 

facebook) ―representam‖ uma memória propriamente dita.  

Sarlo destaca também que as narrativas são limitadas quando se tornam a única fonte para 

acessar o passado. É um equívoco acreditar que a narração possapreencher o vazio da explicação e da 

compreensão. O risco neste caso é produzir uma memória que perde o seu referente, e sua ressonância. 

Nesta linha de raciocínio, penso que tratar os registros virtuais como testemunhos fiéis da história 

pessoal ou da identidade de alguém seria omitir seu caráter performático e ritualístico. O fato de 

ocorrer a uma convergência geral dos organismos com as tecnologias (até o ponto de tornarem-se 

indistinguíveis) não significa dizer que a memória presentativa das tecnologias seja igual amemória 

representativa do ser humano
5
. Não por outra razão, no desfecho da história Martha toma a 
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consciência do caráter distorcido (ou incompleto) das reações da I.A. Na penúltima cena do episódio, 

ela conclui: ―você é só uma nuance de você. Você não tem história! Você é só um apanhado de coisas 

que ele fazia sem pensar e isso não é suficiente‖ (―You are just  few ripples of you. You are just a 

performance of stuff he performed without thinking‖).  

Giorgio Agamben nos dá algumas pistas a esse respeito. Ao atualizar o conceito foucaultino de 

dispositivo
6
, Agambem a introduz a ideia de um sujeito espectral que surgiria de uma nova relação 

entre seres viventes e dispositivos. Se o sujeito é fruto do diálogo entre ser vivente e dispositivos,  o 

episódio apontaria para a possibilidade de um sujeito independente do ser vivente, portanto, 

―memória‖ independente  de quem a produziu.  

 
...os dispositivos com os quais temos que lidar na atual fase do capitalismo [...] não 

agem mais tanto pela produção de um sujeito quanto por meio de processos que 

podemos chamar de dessubjetivação. Um momento dessubjetivante estava 

certamente implícito em todo processo de subjetivação[...] mas o que acontece agora 

é que processos de subjetivação e processos de dessubjetivação parecem tornar-se 

reciprocamente indiferentes e não dão lugar à recomposição de um novo sujeito, a 

não ser de forma larvar e, por assim dizer, espectral. Na não-verdade do sujeito não 

há mais de modo algum a sua verdade (Agamben, 2009,  p. 48)
7
. 

 

Sugiro, nesta chave de interpretação, a formação não apenas de um sujeito espectral, mas de 

uma memória espectral, fantasmagórica, incapaz talvez de ultrapassar o tom de registro de uma 

informação e desconectada de uma subjetividade. Não se trata de habitar totalmente o argumento de 

Agambem mas de utilizar sua ideia de dessubjetivação para destacar (como hipótese de trabalho) o 

provável surgimento de um tipo de memoria igualmente dessubjetivada, posto que traduzida (ou 

reduzida) a registros ou performances. Não se trata, evidentemente, de demonizar o conteúdo das 

redes sociais pela sua ―descartabilidade‖ e―efemeridade‖ (relativa, posto que talvez se deva repensar 

tais palavras em tempos presentistas). Afinal as informações dispostas nas redes – aniversários de 

fotos, amizades ou postagens, por exemplo – provocam rememorações e (re)criam lembranças, como 

se fossem uma nova forma de alarme capaz de desencadear novas formas narrativas e resgates do 

passado. Desse modo, surgem novos desafios existenciais e cognitivos: como conciliar perda (morte 

física ou fim de relacionamentos) e a presença virtual do que se perdeu? O que fazer dos cemitérios 

virtuais como o orkut ? Discutir a memória contemporânea significa entender os cruzamentos entre 

diversas competências cognitivas e as maneiras pelas quais lidamos com o esquecimento. 

Não defendo uma perspectiva essencialista que oporia a ―veracidade‖ de Ash à inautenticidade 

de sua I.A. Não se deve, evidentemente, acreditar que os sujeitos constituem uma totalidade estável, 

onde estariam supostamente presentes atributos tais como coerência e autenticidade. O que está em 

jogo, se quisermos transcender os limites do enredo do episódio, é compreender novas possibilidades 

de subjetivação e os novos sentidos assumidos pelas lembranças, ou a formação de uma ―segunda 

memória‖, independente de nosso controle. Assim como os museus, os dispositivos de armazenamento 

e rememoração podem dar coesão ou desestabilizar experiências e narrativas do passado. 
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Em suma, a personalidade da I.A. possuiria umcaráter performático semelhante ao que 

encontramos em muitos registros virtuais: perfis altamente elaborados, frases edificantes servindo 

como moldura para fotos sensuais, infinitas hashtags,  fotos em pose de meditação, entre outros 

clichês. Como a I.A. seria a aglutinação de informações sem o matiz da experiência singular 

transformada em narrativa, não pode haver ali uma autoconsciência histórica, mas simplesmente uma 

série de dadosretiradas da internet ou instantâneos de opiniões e sentimentos  que  todo usuário 

acumula na rede.  Assim, a um sujeito espectral corresponderia uma memória espectral? 

 

3. Transparências da Memória, espelhos obscuros 

Se no primeiro episódio analisado, percebe-se a corporificação de memórias pessoais em um 

dispositivo externo, Toda sua história (The entire history of you) fala do processo inverso: a 

internalização de uma tecnologia de conservaçãoe transmissão de vivências individuais, como uma 

prótese corporal. Apresenta-se uma realidade social em que as memórias pessoais tornam-se histórias 

ou filmes gravados em primeira pessoa, passíveis de visualização pública e edição, através do ―grão‖ – 

um dispositivo tecnológico inserido no crânio capaz de registrar e projetar as vivências individuais 

para diversos fins (por exemplo, a autenticação da identidade, relacionamentos sexuais e distração em 

eventos sociais). 

Ao contrário de Be right back (que apresenta uma tecnologia em fase de desenvolvimento no 

microcosmo de uma relação íntima), o episódio em questão apresentauma sociedade alterada pela 

tecnologia tanto no mundo privado quanto  nas relações públicas. O grão está totalmente integrado ao 

tecido social, alterando práticas culturais, sociabilidades e valores morais. Aborda-se, portanto, a 

memória como modo de subjetivação e instrumento de legitimidade social, passível de ser monitorada. 

O episódio remete também a um processo de espetacularização da memória, e da possibilidade desta 

se transformar em forma de entretenimento. O que está em jogo, portanto, é alteração dos processos 

cognitivos e da função social dos registros memoriais. 

A importância do dispositivo é visível pela valorizaçãodo  processo  de  ―repasse e revisão‖ 

(―re-do‖) da memórias tanto nos contatos íntimos quanto  nas relações formais. Essa lógica da 

exposição e da disposição dos registros possui diversas funções: de critério para seleção de emprego 

até as práticas sexuais (o casal principal, por exemplo, transa revisando em sincronia atos sexuais 

anteriores). Se popularmente se diz que recordar é viver, o episódio parece mostrar o inverso: viver 

passa a ser recordar. 

O ponto de partida do episódio é a desconfiança de Liam sobre a traição de sua esposa Ffion. 

Entretanto, o que me interessa aqui são os efeitos do grão sobre esta situação íntima e o contexto 

social apresentado. As duas primeiras cenas podem ilustrar tal contexto. Na primeira,Liam participa de 

uma entrevista mal sucedida de emprego. Em seguida,em um jantar oferecido por alguns amigos de 

Ffion, alguns dos convidados sugerem que ele faça um replay de sua memória na entrevista, para que 
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todos possam dar as suas opiniões sobre a situação. No mesmo jantar, Jonas fala sem constrangimento 

sobre se masturbar assistindo re-dos do sexo de seus relacionamentos anteriores. As duas situações 

demonstram a força do grãona ressignificação das experiências com relação ao passado e ao presente, 

ao ponto de impactar na privacidade de cada indivíduo. Após o jantar, Liam questiona Ffion a respeito 

de Jonas, pois desconfia de um caso entre os dois. Eleinsiste em reproduzir imagens da noite em 

questão e exige explicações sobre a intimidade  com Jonas. Como veremos mais adiante a infidelidade 

é comprovada, o que leva Liam a se separar e a rejeitar o usodo grão para poder ―se esquecer‖ da ex-

mulher. Enquanto Jonas representano enredo aquele que melhor se integra às possibilidades do grão, 

Liam parece ser um personagem ainda  intrigado com o fato de ser ―granulado‖.   

Considerando o episódio como a extrapolação da sociedade contemporânea, destaco três 

características dos usos da memória no contexto.  

Em primeiro lugar, quero assinalar a relação entre memória e o regime presentista: naquela 

realidadevive-se uma memória cada vez mais presentificada, ou seja, uma memória construída 

concomitantemente à experiência do presente. Assim como na realidade que vivemos, em que cada 

momento pode ser inventariado pelos suportes tecnológicos, no episódio, o presente é vivenciado a 

partir da preocupação de registrá-lo imediatamente - seja para fins de reconhecimento de identidade, 

seja para resguardar um momento significativo. E essa realidade é presentista exatamente porque trata-

se de um presente que é imediatamente historicizado e tomado como realidade que orientará  atitudes e 

ações no presente. Como lembra Hartog:  

O presentismo pode, assim, ser um horizonte aberto ou fechado: aberto para cada 

vez mais aceleração e mobilidade, fechado para uma sobrevivência diária e um 

presente estagnante. A isso deve-se ainda acrescentar outra dimensão de nosso 

presente: a do futuro percebido não mais como promessa, mas como ameaça; sob a 

forma de catástrofes de um tempo de catástrofes que nós mesmos provocamos. 

(HARTOG, 2013, p. 15). 

 

Nas propagandas, o grão é vendido como uma ―memória de alto espectro‖ capaz de amplificar a 

cognição e as lembranças do usuário. Neste caso, não se trata apenas da preservação daquilo que 

poderíamos perder, mas da ampliação da memória, o que significa a criação de novas memórias, que 

não existiriam se o grão não existisse. 

Os registros obtidos pelo grão definem as experiências de seus usuários, independentemente das 

narrativas e das explicações que poderiam contextualizá-las, como se as imagens fossem 

autoexplicativas. Isso remete a uma segunda questão: a estetização da memória que caracteriza muitos 

dos processos de musealização na contemporaneidade. Esse modo de colecionismo, além de expressar 

um novo modo de instrumentalizar e classificar amemória pessoal, acaba por criar uma   forma de 

lazer e autoestetização, pois as ―recordações‖ são inseridas em uma lógica de exposição, 

transformadas em eventos públicos de entretenimento. Assim, a configuração das identidades sociais 

se estabelecem como performance. Essa cibercultura produzida pelo grão produz portanto  um 

reposicionamento das concepções de entretenimento através da imagificação das experiências. 
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Destaco, neste sentido, uma ênfase no valor de exibição e na reprodutibilidade das imagens 

memoriais, uma vez que a vontade de controle da memória, de seu monitoramento e exposição, 

depende cada vez mais de sua reprodução digital ou midiática.  

Meu terceiro ponto se refere à relação entre memória e legitimidade, ou poder. Como lembra 

Jonathan Crary (2012), aparelhos óticos não produzem apenas modelos de representação; são também 

lugares de saber e poder que operam em nossos corpos. Nasociedade apresentada, os testemunhos 

pessoais registrados  são  transformados em modos de autenticação ou legitimação de identidades e 

experiências. A autoridade atribuída aos registros do grão aparece claramente na cena em queLiam 

libera suas recordações para confirmar sua identidade  para os seguranças no aeroporto ou quando  a 

personagem sem grão tenta chamar a polícia e é ignorada por não poder autenticar  sua identidade. 

Com o uso do grão, os acontecimentos (tradicionalmente gravados externamente através de fotos e 

vídeos) passam a ser registrados como memóriaindependentemente da vontade de seus usuários. Se 

por um lado, a maioria dos personagens utilizem o grão por sua própria vontade e as informações 

gravadas possam ser editados e apagados, o episódio dá a entender que existe uma coerção social  a 

respeito do uso do grão. Vale lembrar que uma das convidadas do jantar (Hallam) diz que foi atacada e 

teve seu grão roubado e que prefere permanecer sem ele. O fato da sua escolha causar estranhamento 

(―é alguma coisa politica?‖, pergunta Jonas) sinaliza a centralidade da tecnologia na estruturação 

social e o processo de segregação que os não-granulados sofrem. 

No mesmo jantar, outra convidada (funcionária da empresa fabricante do grão) afirma quea 

maioria de nossas memórias  podem ser manipuladas ou fabricadas,  o que não causa nenhum impacto 

na percepção dos presentes. Embora a memória seja sempre um ponto de vista, a utilização do grão 

parece ter produzido um imaginário que torna os registros pessoais uma expressão supostamente fiel e 

―autêntica‖ do que ocorreu - uma segunda memória sempre passível de ser publicizada e avaliada por 

outros indivíduos. E assim como ocorre em nosso cotidiano, a maioria dos personagens do episódio 

parecem estar bem integrados a uma cultura de musealização extrema, sendo possível perceber a 

atitude positiva de quase todos com relação ao uso do grão. 

Arrisco a hipótese de que uma realidade dominada pela (re) mediação do grão (um real 

caracterizado pela vontade de controlar tudo que é registrado e preservado) sinalizaria a 

predominância do que Benjamin chamou de memória voluntária - vivências passadas que podem ser 

acessíveis arbitrariamente pelo intelecto. O autor lembra que os dispositivoscomo a maquina 

fotográfica ampliaram o alcance da memória voluntária, pois permitem a fixação dos acontecimentos 

em som e imagem. Ao contrário da memória involuntária, cujos os conteúdos se distinguem pela aura 

que possuem,  ―a constante disponibilidade da lembrança voluntária, discursiva, favorecida pelas 

técnicas de reprodução, reduz o âmbito da imaginação‖ (Benjamin 1985, p.138).  O risco, neste caso, 

seriareproduzir a ideia ilusória de que memorialização online produziria uma transparência absoluta da 

memória (e das narrativas e imagens do ―passado‖), como se elas não fossem uma versão, um olhar 

particular construído a partir de uma certa posição. Aqui, voltamos à reflexão de Sarlo, que de forma 
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alguma quer desqualificar a memória ou aos testemunhos sobre o passado, mas problematizar a 

conexão entre memória e verdade: 

É certo que a memória pode ser um impulso moral da história e também uma de suas 

fontes, mas esses dois traços não suportam a exigência de uma verdade mais 

indiscutível que aquelas que é possível construir com – e a partir de – outros 

discursos. Não se deve basear na memória uma epistemologia ingênua cujas 

pretensões seriam rejeitadas e qualquer outro caso. Não há equivalência entre o 

direito de lembrar e a afirmação de uma verdade da lembrança; tampouco o dever de 

memória obriga a aceitar essa equivalência (SARLO, 2007, p. 44). 

Assim, retornamos à questão inicial do ensaio: de que modo as tecnologias digitais alteram as 

relações entre memória e esquecimento. Se em Be right back, a perdaé neutralizada através de  

negação do esquecimento, em The entire history of me, a perda (no caso a separação de Liam e Ffion) 

é encarada  pelo processo inverso: tudo que Liam quer é esquecer (na última cena, Liam se encontra 

no banheiro arrancando o grão com uma navalha). Duas soluções radicais, idealizadas e ilusórias: em 

um, a tentativa de musealização absoluta do que morreu; em outro, o apagamento ou esquecimento 

absoluto do que se foi. 

 

4. Considerações finais 

 

Black Mirror apresenta uma reflexão a respeito do sentido do tempo na sociedade atual, ao 

propor reflexões a respeito de identidade e da memória, duas palavres chaves da consciência 

contemporânea. Osepisódios aqui analisados expressam diversos aspectos relacionados à maneira pela 

qual construímosnossa consciência de tempo na contemporaneidade. A partir deste argumento inicial, 

tentei compreender o papel atual das mídias na construção de enquadramentos específicos de 

memória, bem como os processos de produção e preservação de memórias e seus efeitos sobre o 

presente. Este contexto lança novos desafios de pesquisa que já começaram a ser trilhados: analisar 

dispositivos técnicos que não só armazenam mas produzem novas formas de lembranças, e 

esquecimentos. Trata-se de um processo que tem atingido a capacidade de captação, processamento, 

produção, acúmuloe, não menos importante, compartilhamento de registros do passado.   

Assim, a intensificação dos efeitos da das tecnologias digitais sobre a cognição contemporânea 

torna o tema memória incontornável, seja como captura de relatos e vivências passadas, seja como um 

discurso sobre o passado. Conceitos como perda, duração, expectativa, aceleração e registrosão hoje 

centrais para entender as dinâmicas políticas, sociais e culturais que se formam através das tecnologias 

digitais. Ao mesmo tempo, as transformações históricas e tecnológicas do século vigente, 

teminstaurado na sociedade um ―medo de esquecer‖ progressivo. Mas a memoria não é um ―arquivo‖ 

guardado de maneira acumulativa no cérebro, mas um processo criativo que inclui uma retórica e uma 

dinâmica. A memória pode eclodir independentemente da nossa vontade. Como lembra Paul Valéry, 

as criações humanas – a ciência, tecnologia, a linguagem, a memória – possuem um caráter 

incontrolável, ainda mais nos dias em que vivemos. Os dispositivos contemporâneos são formas de 
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classificar e ressignificar e recriar memórias, mas não neutralizam o caráter selvagem destas. Cabe a 

nós, pesquisadores, encontrar caminhos para dar conta dessa lógica presentistae musealizadora, em 

que o narrativas do passado e informações do presente se confundem à primeira vista. Não é mero 

acaso que nossas formas de lembrar e compreender o passado tenham se modificado de forma tão 

significante. 

Não controlar o próprios atos de lembrar e esquecer pode significar a existência de uma 

identidade em crise, a crise da ordem do tempo analisada por Hartog. Por isso, é necessário diferenciar 

o esquecimento patológicoe descontrolado (fruto de sequelas físicas, problemas psicológicas ou 

interesses políticos) do esquecimento produtivo, revitalizador  da memória humana. 

Assim, o último desafio que proponho é o seguinte: o que fazer de nossas memórias? Nosso 

presente impregnado de encarnações do passado e fantasmas do futuro nos impõe o dever de lembrar e 

resgatar histórias que foram esquecidas. Mas sugere também a necessidade de abraçar as perdas e 

incorporar o esquecimento, além dedesconfiar das ilusões de tudo guardar ou tudo esquecer. Além dos 

desafios teóricos e metodológicosque a relação memoria/ tecnologia apresenta, há também um desafio 

existencial, por assim dizer: considerar não apenas cultura da memória em que tudo precisa ser retido 

ou preservado mas também o que deve ser esquecido por não ter mais importância – para que 

possamos repensar não só nossas memórias, mas nossas próprias vidas. 
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Notas 

1
Trabalho apresentado no GT 3 do VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano realizado nos dias 14, 15 e 

16 de maio de 2018 no Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense 

(IACS/UFF).  
2
 Doutor em Ciências Sociais (UERJ/PPCIS), Professor Adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro NIRIO) e pesquisador do Laboratório de Antropologia da Arquitetura e Espaços (LAARES/IFCS/UFRJ).  
3
Black Mirror tem sido considerado um ―conto de humor obscuro a respeito do poder hegemônico e da 

tecnologia na sociedade do espetáculo‖ (ECHAURI-SOTO 2016) ou como uma reflexão a respeito das distopias 

do presente (SCULOS 2016).  
4
Evidentemente, tal passagem não significa uma abolição de outros regimes de historicidade na 

contemporaneidade. O regime presentista convive com outras temporalidades e diversas articulações e 

intensidades. Cabe lembrar que hartog discute também outro modo de regime de tempo (Antigo ou magistral 

vitae), que não será trabalhado neste ensaio. 
5
Ver a esse respeito Joel Candau (2011), capítulo 2.

 

6
 ―Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as 

medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas também a caneta, o cigarro, 

a navegação, os computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria linguagem, que talvez é o mais 

antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata – provavelmente sem se dar conta 

das consequências que se seguiriam – teve a inconsciência de se deixar capturar‖ (Agamben 2009, p. 41).  
7
 ―Aquele que se deixa capturar no dispositivo ‗telefone celular‘, qualquer que seja a intensidade do desejo que o 

impulsionou, não adquire, por isso, uma nova subjetividade, mas somente um número pelo qual pode ser, 

eventualmente, controlado; o espectador que passa as suas noites diante da televisão recebe em troca da sua 

dessubjetivação apenas a máscara frustrante do zappeur ou a inclusão no cálculo de um índice de audiência.  
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Homem de Deus e das Redes Sociais? A comunicação e a interação mediadas do 

Papa Francisco com seus fiéis através do Instagram
1
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2
 

 
Resumo:  

Na contemporaneidade, a velocidade no cotidiano e a exaltação da racionalidade moldam o ritmo da 

vida dos sujeitos, trazendo um desafio persuasivo para as religiões. Nesse cenário, o Papa Francisco 

representa uma figura emblemática, assumindo um papel de comunicador e utilizando os novos meios 

digitais para se aproximar dos católicos. Assim, o objetivo principal deste estudo é analisar de que 

formas o Papa contribui para a construção de um novo relacionamento entre a Igreja Católica e os 

fiéis. Através de uma pesquisa netnográfica (KOZINETS, 2014), identificou-se que a Igreja 

modificou, ao longo dos anos, sua relação com os meios de comunicação e o seu atual líder tem 

conseguido se aproximar dos fiéis e de pessoas que não seguem a religião, mediante suas postagens no 

Instagram, que abordam tanto assuntos religiosos quanto sociopolíticos. 
 

Palavras-chave:comunicação; interação mediada; Instagram; Papa Francisco. 

 

Introdução 

As mudanças que surgiram na modernidade fertilizaram o terreno para a emergência de uma 

efervescente contemporaneidade. A sociedade moderna assistiu à exaltação da ciência e da 

racionalidade, alterando as concepções de como lidar com a própria vida, retirando da Igreja Católica 

a autoridade de explicar todos os problemas. Com isso, a religiosidade começou a perder suas forças e 

preparou a entrada de uma era que tem abarcado a explicitação de outras crenças, do agnosticismo e 

do ateísmo. Essa conjuntura contribuiu para uma nova postura da Igreja perante os meios de 

comunicação, devido à dificuldade de se (re)aproximar dos seus fiéis, precisando criar interação entre 

as partes envolvidas. 

De uma instituição que censurava os meios de comunicação, surgiu uma Igreja aberta à mídia 

de massa e às redes sociais. Um processo longo e árduo, mas diante de cenários tecnológicos, a Igreja 

não viu outra alternativa a não ser aderir às novas formas de transmitir suas mensagens. Desse modo, o 

ambiente digital atravessando o cotidiano dos sujeitos, alterou a interação social, cada vez mais 

mediada pelas redes sociais e/ou pelos dispositivos móveis. A estratégia da Igreja para participar desse 

universo digital foi inserir seu líder mundial nas redes sociais.  

Assim, em 2012, o Papa Bento XVI inaugurou sua conta no Twitter (GALILEU, 2012, s/p). 

Contudo, sua presença nessa rede não repercutiu o suficiente. Então, no ano seguinte, quando 

Francisco iniciou seu papado, Gustavo Entrala – responsável pela conta do Papa no Twitter – explicou 

para ele que ―as pessoas, hoje em dia, não têm muito tempo para consumir o que a mídia oferece. [...] 

A comunicação da Igreja tem de se adaptar a esta nova situação. [...] é preciso fazer de cada 

mensagem uma visão muito sintética, para que as pessoas captem‖ (CATALUNYA CRISTIANA, 

2013, p.9). Sendo assim, Francisco prosseguiu com o perfil do seu antecessor no Twitter e, em 2016, 

inaugurou sua conta no Instagram (G1, 2016, s/p). Em pouco mais de 2 anos, ele já possuiu mais de 5 

milhões de seguidores nessa rede social. Posto isto, a comunicação e a interação mediadas entre o 

Papa Francisco e seus fiéis, através do uso do Instagram, é o objeto desta pesquisa. 
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A partir dos apontamentos anteriores, este estudo busca compreender de que maneira o Papa 

Francisco contribui para a construção de um novo relacionamento entre a Igreja Católica e os fiéis. 

Para isso, o trabalho analisa como a conjuntura moderna contribuiu para uma nova postura da Igreja 

na contemporaneidade, no que tange ao seu poder de persuasão; de que forma a comunicação da Igreja 

vem, através de seus líderes, se adaptando ao cenário social, partindo dos meios de comunicação de 

massa até as redes sociais; e como está sendo construído, cotidianamente, o relacionamento de 

Francisco com os seus seguidores, através das interações mediadas no Instagram.  

A rede social utilizada para a realização do trabalho foi definida com base na sua função 

principal: o compartilhamento de fotos e vídeos. Essa característica possui certo estreitamento com a 

tradição católica do uso de imagens. Além disso, para Sontag (2006, p.215), ―a realidade sempre foi 

interpretada por meio das informações fornecidas pelas imagens [...] [tradução nossa]. Ela acredita que 

um fato conhecido por fotos parece muito mais verídico do que se não houvesse nenhum contato com 

as imagens que se referem ao mesmo. 

O corpus desta pesquisa é a conta oficial no Instagram do Papa Francisco, no mês de março de 

2018. Esse período abrangeu a preparação para a Páscoa – festa cristã que representa a Ressurreição 

de Jesus Cristo. A escolha desse corpus foi pautada no objetivo de verificar se em um mês que abarca 

uma das maiores festividades da Igreja Católica, as publicações seriam apenas de cunho religioso ou 

não.  

Para realizar esta investigação é utilizada como metodologia a pesquisa netnográfica. Segundo 

Kozinets (2014, p.61-62), trata-se de uma ―pesquisa observacional participante baseada em trabalho de 

campo online. Ela usa comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar à 

compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural ou comunal‖. Associando com o 

tema deste artigo, é possível considerar que essas mediações também ocorrem através dos dispositivos 

móveis. Conforme observa Kozinets (2014, p.9, grifo nosso), ―nossos mundos sociais estão se 

digitalizando [...] para manterem-se atuais, nossos métodos de pesquisa devem acompanhar essa 

realidade‖.  

Portanto, a temática deste estudo é relevante por se tratar do envolvimento do líder máximo de 

uma instituição religiosa tradicional com os meios contemporâneos de interação. Trata-se do 

representante da Igreja Católica, a qual possui grande abrangência, vide o número de adeptos ao 

Catolicismo: ―[...] passou de 1,11 bilhão em 2005 para 1,27 bilhão ao final de 2014, 17,8% da 

população mundial‖ (CHADE, 2016). Ademais, apesar de Bento XVI ser o Papa pioneiro no ambiente 

digital, Francisco parece estar conseguindo alcançar não só o público católico, como também pessoas 

de outras crenças e/ou de nenhuma. 

 

O enfraquecimento da religiosidade 

 A contemporaneidade carrega as transformações conjunturais da modernidade e as 

potencializa, configurando assim uma era de muitas outras modificações, especialmente nos âmbitos 
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social e tecnológico. Diante desse cenário contemporâneo, no qual a velocidade no cotidiano, a 

exaltação da racionalidade e da ciência moldam o ritmo da vida dos sujeitos, parece ser preciso um 

maior poder de persuasão por parte das religiões consideradas mais tradicionais. Até mesmo com 

aqueles cujas raízes são cristãs, no entanto a vivência religiosa vem se enfraquecendo, uma interação 

mais aproximativa pode ser uma oportunidade para conseguir captar a atenção. Por conseguinte, 

parece que o Papa Francisco compreendeu o contexto e vem se adaptando aos católicos estimulados 

pela efemeridade, instantaneidade e racionalidade. 

 Sendo assim, os pensamentos de Hervieu-Léger (2008) são pertinentes para desvelar a 

mudança de postura da Igreja Católica, diante dos meios de comunicação. Apesar de ter escrito sua 

obra abordando a era moderna, é possível notar semelhanças com a contemporaneidade. Segundo a 

autora, a modernidade é marcada pela racionalidade, pela capacidade de o homem ser ―dono‖ da sua 

própria vida e pela dissociação entre o político e o religioso, o econômico e o doméstico, sendo esses 

os implicadores do enfraquecimento religioso. Hervieu-Léger (2008, p.34) também acredita que a 

modernidade é o pano de fundo de sociedades ―laicizadas‖, ou seja, ―[...] a tradição religiosa não 

constitui mais um código de sentido que se impõe a todos‖. Destarte, nota-se que a racionalização da 

ciência que aflorou na modernidade foi expandida para a vida social na era contemporânea, tornando 

os sujeitos cada vez mais refutadores da tradição religiosa.  

 Perante a diversidade de crenças, que na contemporaneidade são, de certo modo, mais 

explícitas; o agnosticismo e o ateísmo mais declarados socialmente, (re)conquistar fiéis tem se tornado 

uma missão cada vez mais árdua. As questões da vida não são esclarecidas apenas pela religião, a 

racionalização diante dos problemas vem alargando seu espaço e ―[...] o aspecto decisivo desta ‗perda 

de regulamentação‘ aparece principalmente na liberdade com que os indivíduos ‗constroem‘ seu 

próprio sistema de fé, fora de qualquer referência a um corpo de crenças institucionalmente validado‖. 

(HERVIEU-LÉGER, 2008, p.42). Apesar dessa ―desregulamentação‖ da Igreja implicar dificuldade 

para resgatar seus fiéis, também pode ser uma lacuna para as mensagens religiosas alcançarem pessoas 

que não seguem uma religião específica. Isso faz, por exemplo, com que as palavras do Papa no 

Instagram sejam bem quistas por um número maior de seguidores, devido à liberdade de admirar 

líderes de diversas vertentes religiosas. 

 Isto posto, não significa dizer que a crença desapareça no cotidiano dos sujeitos 

contemporâneos, ―[...] ela se desdobra e se diversifica, ao mesmo tempo em que rompem, com maior 

ou menor profundidade, de acordo com cada país, os dispositivos de seu enquadramento institucional 

(HERVIE-LÉGER, 2008, p. 44)‖. É a essa conjuntura que Francisco vem buscando adaptar-se, 

seguindo a lógica que as ―[...] instituições que tentam renovar sua pedagogia em direção às jovens 

gerações, cujos comportamentos e expectativas as derrotam‖ (HERVIEU-LÉGER, 2008, p.57) pode 

ser o caminho, na contemporaneidade, para a aproximação da população católica e também para 

cativar novos fiéis.  
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A Igreja Católica e sua adaptação aos meios de comunicação 

A Igreja Católica possui uma longa tradição histórica de comunicação com os fiéis, todavia 

esse processo se intensificou no século XX, na era da comunicação de massa. O meio de comunicação 

mais utilizado pela Igreja era o rádio e, posteriormente, a televisão. De acordo com Prata, Lopez e 

Campelo (2014, p.4), ―a Igreja Católica tem longa tradição em transmissões radiofônicas. A Rádio 

Vaticano, emissora oficial dos católicos, foi criada pelo Papa Pio XI e inaugurada em 12 de fevereiro 

de 1931‖. Maisonnave (2013, s/p) também relata que ―depois de décadas priorizando o rádio, os 

católicos se voltaram à TV principalmente a partir dos anos 1990, época em que as igrejas pentecostais 

se tornaram mais visíveis e populares por meio de uma presença agressiva e crescente na telinha‖. 

Puntel (2011, p.223) acredita que a primeira fase da relação Igreja e meios de comunicação foi 

―[...] caracterizada por um comportamento da Igreja orientado para o exercício da censura e da 

repressão. Período extenso e intenso, projetado através da Inquisição‖. A autora acrescenta que, na 

segunda fase, somente ―durante o período de 1878 a 1939, a Igreja mostrou alguma flexibilidade em 

relação à imprensa e às novas tecnologias de comunicação, particularmente ao cinema e ao rádio‖ 

(PUNTEL, 2011, p.225). Segundo Puntel (2011), esse segundo momento foi marcado por: 

[...] mudanças profundas caracterizadas pela aceitação desconfiada dos novos meios. 

O exercício do controle sobre a imprensa, a vigilância sobre o cinema e o rádio 

marcaram a trajetória da Igreja na época. Entretanto, a sociedade, que se 

transformava rapidamente, impelia a Igreja a ―adaptar-se aos novos tempos‖ e o 

comportamento eclesial sofre alterações: ―começa a aceitar, ainda que 

desconfiadamente, os meios eletrônicos‖. Sobretudo, começa a fazer uso, a servir-se 

dos meios para a difusão das suas mensagens (p.223). 

 

Em 4 de dezembro de 1963, foi aprovado o Decreto InterMirifica sobre os meios de 

comunicação social, assinado pelo Papa Paulo VI – o segundo documento do Concílio Vaticano II
4
 

(PUNTEL, 2011). Nesse decreto, a Igreja assume que para alcançar seus objetivos primeiros – 

propagar a palavra de Deus e evangelizar – considera ser preciso fazer uso dos meios de comunicação 

social e ensinar aos homens a utilizar-se dos mesmos (VATICAN, 1966). O tópico 1 do Inter Mirifica 

– Importância dos meios de comunicação – diz que: 

Entre as maravilhosas invenções da técnica que, principalmente nos nossos dias, o 

engenho humano extraiu, com a ajuda de Deus, das coisas criadas, a santa Igreja 

acolhe e fomenta aquelas que dizem respeito, antes de mais, ao espírito humano e 

abriram novos caminhos para comunicar facilmente notícias, ideias e ordens. Entre 

estes meios, salientam-se aqueles que, por sua natureza, podem atingir e mover não 

só cada um dos homens, mas também as multidões e toda a sociedade humana, 

como a imprensa, o cinema, a rádio, a televisão e outros que, por isso mesmo, 

podem chamar-se, com toda a razão meios de comunicação social (VATICAN, 

1966, p.01). 

 

Ainda sobre os meios de comunicação social, vale ressaltar as palavras do Papa João Paulo II, 

na Carta Encíclica
5
Redemptoris Missio

6
, sobre os mass media

7
, quando diz que ―não é suficiente, 

portanto, usá-los para difundir a mensagem cristã e o Magistério da Igreja, mas é necessário integrar a 

mensagem nesta « nova cultura », criada pelas modernas comunicações‖ (VATICAN, 1990, p.27). 
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Com esse pensamento, João Paulo II foi o primeiro ―Papa pop‖, com sua entrada no palco da 

comunicação de massa, já que durante o seu papado não havia a efervescência das redes sociais.  

O então Papa reconhecia que seus fiéis estavam constantemente a par da sua caminhada, 

através das informações obtidas por esses meios, que difundiam em âmbito global notícias sobre os 

acontecimentos ocorridos durante seu pontificado, o qual durou mais de 27 anos. Quando estava 

internado, semanas antes do seu falecimento, João Paulo II se pronunciou: ―Hoje, [...] desejo dirigir-

lhes uma palavra de gratidão, porque conheço o sacrifício com que desempenham o seu precioso 

serviço, graças ao qual os fiéis, em todas as partes do mundo, podem sentir-me mais próximo e 

acompanhar-me com o afeto e com a oração‖ (CANÇÃO NOVA, 2014, s/p). O seu reconhecimento e 

agradecimento aos profissionais de comunicação revelam um progresso ainda maior do estreitamento 

entre a Igreja e a mídia. 

Como dizem Puntel e Corazza (2007, p.46, grifo do autor), não ignoramos o fato ―de que 

existe uma relação entre os mass media e a nova mídia (new media), mas se trata de um universo 

novo, que requer também uma ‗mente interativa‘. É essa mente interativa que a nova geração possui‖. 

Inicia-se, portanto, a terceira fase da relação Igreja e meios de comunicação, que de acordo com Puntel 

(2011, p.223), é marcada por ―um ritmo veloz: é a velocidade com que as transformações sociais e 

tecnológicas acontecem. O imperativo para a Igreja é ‗acertar o passo‘ e adaptar-se ao mundo 

contemporâneo [...]‖. Essa lógica do imediatismo, abre espaço para as redes sociais, as quais são 

baseadas na instantaneidade das trocas comunicativas e na possibilidade de alcance global.  

 À vista disso, anos se passaram e a emergência das redes sociais proporcionou mais um novo 

posicionamento da Igreja Católica. Em 12 de dezembro de 2012, foi inaugurada a conta de Bento XVI 

no Twitter (GALILEU, 2012, s/p) e em 12 de maio de 2013 o então Papa se pronunciou acerca das 

redes sociais, por meio da mensagem para o 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A 

desconfiança dos meios de comunicação de tempos remotos não possui nem rastros. Entretanto, vale 

destacar que não ser mais incrédulo não significa não zelar pelo equilíbrio dos usos e pela veracidade 

dos conteúdos veiculados. Dessa forma, Bento XVI evidencia que: 

Estes espaços, quando bem e equilibradamente valorizados, contribuem para 

favorecer formas de diálogo e debate que, se realizadas com respeito e cuidado pela 

privacidade, com responsabilidade e empenho pela verdade, podem reforçar os laços 

de unidade entre as pessoas e promover eficazmente a harmonia da família humana. 

A troca de informações pode transformar-se numa verdadeira comunicação, os 

contatos podem amadurecer em amizade, as conexões podem facilitar a comunhão. 

Se as redes sociais são chamadas a concretizar este grande potencial, as pessoas que 

nelas participam devem esforçar-se por serem autênticas, porque nestes espaços não 

se partilham apenas ideias e informações, mas em última instância a pessoa 

comunica-se a si mesma (VATICAN, 2013, p.1). 

  
 Entretanto, Francisco chegou para acentuar mais esse olhar para os meios de comunicação. 

Embora Bento XVI tenha sido o Papa pioneiro no ambiente digital, Francisco tem participado mais 

ativamente. Além de prosseguir com o perfil do seu antecessor no Twitter, em 19 de março de 2016, o 
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Papa Francisco criou sua conta no Instagram (G1, 2016, s/p). Atualmente, o número de seguidores no 

Twitter – @Pontifex – é de 17.916.499
8
 e no Instagram - @franciscus – é de 5.661.071

9
. 

Esse posicionamento também foi exposto em sua mensagem ao 48º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, em 1º de junho de 2014. O Papa inicia o documento reconhecendo a 

capacidade aproximativa da comunicação, quando afirma que ―[...] a internet pode oferecer maiores 

possibilidades de encontro e de solidariedade entre todos; e isto é uma coisa boa, é um dom de Deus‖ 

(VATICAN, 2014, p.1). Todavia, ele identifica os problemas sociopolíticos que o mundo sofre, 

incluindo a questão do acesso às tecnologias, que não é privilégio de todos (VATICAN, 2014, p.2). 

 À vista disso, é possível depreender que os Papas apresentados anteriormente foram ―peças‖ 

fundamentais para identificar a necessidade da Igreja em adequar-se ao cenário de cada época, já que, 

como líderes mundiais do catolicismo, têm suas imagens diretamente vinculadas à da instituição.  

Dentre eles está Francisco, que utiliza as redes sociais para propagar a fé católica, veicular palavras de 

paz e de esperança, bem como disseminar mensagens sobre questões políticas e sociais, com a 

brevidade que os sujeitos contemporâneos buscam. 

 

O relacionamento cotidiano entre Francisco e seus seguidores no Instagram 

 As novas engrenagens comunicativas na contemporaneidade implicaram a presença do Papa 

no ambiente digital. Francisco vem fortalecendo sua imagem e, consequentemente, a da Igreja 

Católica, com suas publicações no Instagram, as quais transitam por diversos assuntos, desde os 

religiosos até os sociopolíticos. Dessa forma, Papa Francisco já conquistou mais de 5 milhões de 

seguidores, suas mensagens conseguem alcançar tanto os católicos quanto os não-católicos, devido à 

diversidade de conteúdo. A interação entre o líder máximo da Igreja e seus fiéis ou apenas 

admiradores, no Instagram, tem (re)inventado o cotidiano desses seguidores. 

 De acordo com Thompson (1998), existem três tipos de interação: face a face, quase mediada 

e mediada. A primeira é aquela que ―[...] os participantes estão imediatamente presentes e partilham 

um mesmo sistema referencial de espaço e de tempo‖ (THOMPSON, 1998, p. 78, grifo do autor). Já a 

segunda, diz respeito às ―[...] relações sociais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa [...] 

o fluxo da comunicação é predominantemente de sentido único‖ (THOMPSON, 1998, p.79). Na 

última, ―os participantes não compartilham o mesmo referencial de espaço e de tempo e não podem 

presumir que os outros entenderão expressões denotativas‖ (THOMPSON, 1998, p.79). Portanto, é a 

interação mediada que ocorre no Instagram. 

Essas expressões denotativas são as deixas simbólicas, ou seja, a linguagem não-verbal 

possível na interação face a face como, por exemplo, entonações e piscadelas. Desse modo, Thompson 

(1998, p.79) esclarece que a interação mediada ―implica certo estreitamento na possibilidade de deixas 

simbólicas disponíveis aos participantes‖. Vale pontuar que a perspectiva de interação mediada 

defendida por Thompson dialoga com Puntel e Corazza (2007, p.38), quando afirmam que ―as 
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relações sociais e os processos de produção simbólica estão cada vez mais midiatizados, isto é, sob a 

égide de mediações e interações baseadas em dispositivos teleinformacionais‖. 

Thompson (1998) também conversa com Recuero (2014), quando esta trata das funções 

conversacionais nos sites de redes social (curtir, compartilhar e comentar). Para a autora, o botão 

―curtir‖ ―parece ser percebido como uma forma de tomar parte na conversação sem precisar elaborar 

uma resposta. Toma-se parte, torna-se visível a participação, portanto, com um investimento mínimo 

[...] (RECUERO, 2014, p.119)‖. Já o ―compartilhar‖, tem como função ―[...] dar visibilidade para a 

conversação ou da mensagem, ampliando o alcance dela‖ (ibid., p. 120). Por fim, os ―comentários‖ 

são mensagens agregadas que promovem ―[...] uma ação que não apenas sinaliza a participação, mas 

traz uma efetiva contribuição para a conversação‖ (RECUERO, 2014, p. 120). 

 O ponto de concordância entre esses autores está no fato de uma das funções conversacionais 

buscar ―substituir‖ ou, ao menos, se equiparar com as deixas simbólicas. O ―curtir‖ é identificado pelo 

ícone que remete a uma reação positiva, já que não se pode fazer um ―joinha‖ (Facebook) ou um 

coração (Instagram e Twitter) com as mãos. Sendo assim, a opção de ―curtir‖ no Instagram é uma 

alternativa de criar semelhança com as deixas simbólicas possíveis na interação face a face, a fim de 

passar a sensação de aproximação do contato.  

 As publicações do Instagram de Francisco, de março de 2018, mostram que as mensagens do 

Papa, realmente, estão conseguindo reverberar no ambiente digital. Todos os posts desse mês 

ultrapassaram 100 mil curtidas, que é um número significativo. É pertinente ressaltar que as postagens 

que repercutiram mais foram as referente à Semana Santa
10

. Como pode ser visto, na figura 1, o 

número de visualizações foram de 653.188 e na figura 2, foram de 618.889. No entanto, a publicação 

que vem em terceiro lugar quanto à quantidade de curtidas diz respeito a uma questão social e política, 

apresentada através de um vídeo em que Francisco visita a Casa de Leda, instituição que acolhe 

mulheres detentas com filhos pequenos, conforme exibido na figura 3. 

 

Figura 1 – Post da Missa do Lava Pés
11

 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018
12

 

 
Figura 2 – Post da Missa da Sexta-feira da Paixão

13
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Fonte: Instagram @franciscus, 2018
14 

 

Figura 3 – Postagem acerca de uma questão política e social. 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018
15

 

 

 Francisco também consegue transmitir uma mensagem de apelo político e social com um 

ensinamento cristão em uma mesma postagem no Instagram, como pode ser notado na figura 4. Ele 

ressalta a importância de acolher as crianças refugiadas, zelando por sua segurança, e complementa 

com uma passagem da Bíblia que diz que receber uma criança é receber Jesus. Essa pode ser uma 

alternativa de conquistar potenciais fiéis, já que traz um assunto de interesse mundial e ratifica a ação 

solidária com o ensinamento de Cristo. 

 

Figura 4 – Post de cunho político e social com mensagem cristã. 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018
16

. 
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Fundamentando-se na apropriação simbólica proposta por Lemos (2003), Recuero (2014, p. 

114) diz que os sites de rede social são ferramentas apropriadas ―simbolicamente para construir o 

espaço social no cotidiano dos atores, gerando práticas que ressignificam seus usos‖. Desse modo, o 

Instagram está inserido nessa concepção, em especial a conta do Papa Francisco, uma vez que foi um 

lugar que se tornou um espaço por ter sido praticado pela apropriação do líder da Igreja Católica para a 

propagação de mensagens religiosas. Conforme afirma De Certeau (1998, p.176) sobre a relação entre 

espaço e lugar, ―os jogos dos passos moldam espaços. Tecem lugares‖. Isto é, para o autor, o espaço é 

um lugar praticado. O Instagram como lugar digital para inúmeras finalidades, todavia originalmente 

voltado para o entretenimento
17

, foi praticado por discursos e significados religiosos presentes na 

conta de Francisco, tornando-se um espaço de comunicação entre líder religioso e seus seguidores.  

 Através das interações mediadas pelo Instagram, Francisco consegue reformular a 

comunicação com seus fiéis. Assim, essa rede social vem atravessando e (re)inventando o cotidiano 

dos sujeitos que seguem o Papa, construindo um novo relacionamento entre líder religioso e 

sociedade. Isso é ratificado com o pensamento de De Certeau (1998, p.180), quando diz que ―supõe-se 

que as práticas do espaço correspondam, elas também, a manipulações sobre os elementos de base de 

uma ordem construída‖. Essa organização implantada seria o Instagram como aplicativo e, 

posteriormente, rede social para fins de entretenimento, que pode ser apropriado por empresas, atores, 

cantores, microempreendedores e, até mesmo, pelo Papa, a fim de ganhar visibilidade para serem 

―ouvidos‖ e ―notados‖. 

 Alex Primo também estuda as interações no ambiente digital. Ele propõe os conceitos de 

interação mútua e interação reativa. O primeiro tipo se caracteriza por um ―fluxo dinâmico e em 

desenvolvimento‖ e por uma relação construída através de negociação (PRIMO, 2000, p. 88). Já o 

segundo, ―se apresenta de forma linear e predeterminada [...]. É linear pois a mensagem é emitida pelo 

interagente pró-ativo e recebida pelo interagente reativo (que pode apenas reagir por feedback)‖ e sua 

relação é causal (PRIMO, 2000, p. 88).  

Destarte, as mensagens de cunho político e/ou social no Instagram de Francisco, como ser 

observado na figura 6, mostram uma maior flexibilidade do conteúdo divulgados aos fiéis e ilustra 

como ocorre a interação mútua e reativa entre o Papa e os seus seguidores. A publicação em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher foi composta por 10 imagens de mulheres de cultura e 

ocupação distintas, recebendo 214.607 curtidas. Na página de Francisco, a importância dada à essa 

data ocorreu, pela primeira vez, em 2018, pois, em 2017, nenhum post – sobre esse ou outro tema – foi 

veiculado. Nota-se um desenvolvimento gradual do conteúdo, a fim de aprimorar a interação com os 

seguidores, tratando de assuntos de interesse global.  

 

Figura 5 – Parte da postagem sobre o Dia Internacional da Mulher 
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Fonte: Instagram @franciscus, 2018

18 

 

Ao abordar uma questão que foge ao apelo religioso, Francisco consegue alcançar uma maior 

diversidade de seguidores, não limitando ao público católico. Analisar e enxergar quais tipos de 

conteúdo reverberam é uma forma de interação mútua, visto que há uma negociação implícita do que 

se deseja receber como mensagem. A interação reativa também ocorre na medida que foi notado que 

falar sobre o Dia Internacional da Mulher, a partir de um discurso de agradecimento às suas 

contribuições sociais e não tratar de maneira superficial, teria um retorno positivo. 

 As colocações explicitadas anteriormente permitem dizer que o processo comunicativo entre o 

Papa Francisco e seus seguidores é pautado na interação mediada (THOMPSON, 1998), identifica-se 

tanto com a interação mútua quanto com a reativa (PRIMO, 1999; 2000) e se apropria do Instagram 

para (re)inventar o cotidiano (DE CERTEAU, 1998) dos sujeitos que o seguem. Em visto disso, a 

apropriação de uma rede social para a propagação de mensagens religiosas, molda a interação mediada 

entre Francisco e seus fiéis. Além disso, pode-se detectar a interação mútua, quando o administrador 

da página elabora os conteúdos de acordo com a ressonância das temáticas publicadas. Por sua vez, a 

interação reativa é percebida quando as publicações são elaboradas com o intuito de implicar certa 

reação desejada e, de fato, conseguem. É uma comunicação calcada na cooperação do que se deseja 

receber e no planejamento do que se deve postar. 

 

Considerações finais 

A netnografia realizada permitiu identificar que mesmo em um mês que abarca uma grande 

festividade da Igreja Católica (preparação para a Páscoa), Francisco não restringiu suas publicações 

apenas a assuntos religiosos. Ele conseguiu mesclar mensagens de fé e de apelo social. O Papa, 

realmente, compreendeu o contexto contemporâneo e, assim, vem ganhando a admiração de um 

público não só católico, mas de diversas outras crenças e/ou de nenhuma. 

É válido salientar que Francisco é sempre apresentado no Instagram como uma figura Papal, 

suas fotos e seus vídeos o mostram com a veste de líder máximo da Igreja Católica. Inclusive nas 

publicações a respeito de assuntos políticos e/ou sociais, o padrão permanece. Embora haja uma busca 

aproximativa entre o Papa e o restante da humanidade (não se restringe apenas aos católicos), ela não é 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 607 

construída na base da intimidade, da explicitação da vida pessoal de Francisco. Ainda assim, ele tem 

conseguido conquistar multidões não só no ambiente físico como também no digital. 

Assim sendo, diante de um cenário embalado pela racionalidade e pela multiplicidade de 

crenças, Francisco identificou as novas maneiras de consumo de mensagens e as utilizou a seu favor. 

Compreendeu que novas formas de comunicação com a população poderiam trazer mudanças tanto no 

que tange à crença católica quanto às questões sociais. Trouxe para o cotidiano dos seus fiéis e/ou 

admiradores suas palavras de fé através das redes sociais, em especial o Instagram, onde a distância 

física não implica necessariamente um menor contato. O Papa foi embalado pelas características dos 

sujeitos contemporâneos. A vida cotidiana, na contemporaneidade, em ritmo acelerado vem moldando 

novos meios de comunicação e novos estilos de mensagens, os quais intensificam as interações à 

distância. 
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Edson Luís ontem e hoje: 

a (re)construção midiática da memória de um personagem da ditadura
1
 

LEYLIANNE ALVES VIEIRA
2
 

 

Resumo 

Edson Luís de Lima Souto foi um jovem pobre em busca de uma vida melhor, morto em meio aos 

embates do movimento estudantil contra a ditadura militar em 1968. Imediatamente após o ocorrido, o 

estudante, que não levantava qualquer bandeira política, era encarado como um símbolo da violência e 

da resistência. No dia seguinte, era capa de jornais em todo o país. Após 50 anos, é tido como um 

personagem-chave que levou às grandes manifestações de 1968, chegando à edição do Ato 

Institucional Nº5. Em 2018, com a execução da vereadora do PSOL Marielle Franco em março, a 

imagem de Edson Luís voltou a fazer parte de manifestações de contestação ao atual governo. 

Propomos analisar a retomada deste personagem pelas mídias e a forma como vem sendo construída a 

memória que dele possuímos. 

Palavras-chave:Memória; Ditadura; Edson Luís; 1968; Mídia. 

 

1. Introdução 

 

O ano era 1968. Em um período emblemático na história mundial, muitas vezes lembrado pela 

pujança que assumiu o movimento estudantil, acontecimentos de cunho político e contestatório 

perpassavam os mais variados âmbitos da sociedade, em maior ou menor grau, enfrentando governos 

e, especialmente, militares. O movimento estudantil ganhou força em países como França, México, 

Alemanha, Itália, Japão e, também, no Brasil. Desde a dissolução da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), em 1964, o movimento vinha buscando formas de atuar clandestinamente. 

Naquele ano, os estudantes, assim como os operários, buscavam ser escutados pelos ouvidos 

surdos da ditadura: ocupavam as ruas, faziam passeatas, destruíam carros oficiais, atiravam pedras 

contra governadores e policiais. Em meio a uma destas manifestações, um estudante secundarista foi 

morto, Edson Luís de Lima Souto. Lembrado até hoje por ter sido um dos primeiros casos de 

assassinato público durante o período repressivo, é um nome que se repete quando rememoramos a 

ditadura no Brasil. 

Chegamos a 2018. Mais uma execução mobiliza o país. Marielle Franco, vereadora eleita em 

2016 pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi morta enquanto voltava de uma participação no 

evento ‗Jovens Negras Movendo as Estruturas‘. Nove tiros foram disparados. A vereadora e seu 

motorista, Anderson Pedro Gomes, foram mortos. Marielle era Relatora Adjunta da Comissão de 

Representação 9704/2018, instalada em 28 de fevereiro de 2018, com a finalidade de representar a 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro em Brasília para acompanhar a Intervenção Federal na Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro
3
. 

A separação entre estes dois acontecimentos não é estritamente temporal. O que se pode 

observar nos momentos posteriores à execução de Marielle Franco foi a rápida comparação entre os 
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dois assassinatos. Impulsionados pela efeméride dos cinquenta anos da morte de Edson Luís, em 28 de 

março, especialmente em redes sociais, textos e montagens fotográficas foram publicados, dando a ver 

uma narrativa que aproxima os personagens e suas histórias de vida e de morte. 

Neste texto, objetivamos analisar como se deu a reapropriação da imagem de Edson Luís na 

mídia e dos acontecimentos que levaram à sua morte. Em um contexto de batalha pela memória, em 

que continuamos a não lidar direta e efetivamente com os acontecimentos da ditadura militar, mesmo 

cerca de 30 anos após a redemocratização, movimentos como estes colocam no espaço público 

discussões acerca da memória e da cultura política brasileira. 

A fim de realizarmos este percurso, lançamos mão dos preceitos teóricos e metodológicos da 

Análise Crítica da Narrativa, organizados por Luiz Gonzaga Motta. Acreditamos assim podermos 

discutir aquilo que é publicado em contextos comunicacionais, uma vez que entendemos que é por 

meio das narrativas, de aspectos específicos acionados no momento de construir determinados 

personagens, que percebemos o que está disposto nas entrelinhas das construções midiáticas. Além 

disso, memória e narrativa se retroalimentam no contexto social. Na medida em que as construções 

narrativas ressignificam imagens e personagens, podemos realizar assertivas acerca das disputas das 

quais aquelas memorias estejam, dinamicamente, participando. Em 1968, Edson Luís assumiu a 

função de mártir para o movimento estudantil. Em 2018, qual a significação que assume um corpo da 

ditadura em meio à democracia? 

 

2. Memórias de ditadura: narrativas da repressão 

No Brasil de 1968, os acontecimentos se deram em resposta ao regime ditatorial. Apesar de 

aquele ser um período de movimentações estudantis em todo o mundo, as que aquise desenvolviam 

estavam sob o manto do medo que advinha dos casos de morte e tortura já registrados, além de 

responderem a um governo que não tinha interesse em dar voz ou espaço aos cidadãos. 

As narrativas de 1968 estão sendo trazidas ao espaço público, especialmente nos momentos 

ditos ‗comemorativos‘, de efeméride, por meio de testemunhos, processos judiciais ou textos 

midiáticos, por exemplo. Do ponto de vista do sujeito, lembrar não é reviver, mas sim refazer, 

reconstruir, repensar, a partir do arcabouço de observações do presente, as experiências do passado 

(HALBWACHS, 2003). As memórias são fruto daquilo que marcou a experiência vivida. Mas, 

também, dizem respeito a uma marcação emocional do passado e surgem como uma tentativa de 

impedir que os erros sejam cometidos novamente. 

Nos termos de Motta (2013), são três os estratos de construção de uma narrativa: plano da 

expressão (da linguagem), plano da estória (do conteúdo) e plano da metanarrativa (do tema de 

fundo). Assim, buscamos na construção midiática dos acontecimentos, não apenas os personagens e 

eventos acionados, mas aquilo que, temporalmente, o texto nos revela, aquilo que não está no texto, 

mas que podemos ler em função das influencias sociais, culturais e políticas. 
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Entendemos que a memória tem um papel central em relação à construção das narrativas. 

Vivenciamos e construímos nossas narrativas no dia a dia. No entanto, ao evocarmos estas memórias, 

devemos ter consciência de algo bastante significativo: ―[...] a representação das coisas evocada pela 

memória individual não é mais do que uma forma de tomarmos consciência da representação coletiva 

relacionada às mesmas coisas [...]‖ (HALBWACHS, 2003, p. 61). A memória evocada pelo indivíduo 

e aquela evocada pelos grupos dos quais ele participa estão em contínua interação.  

Elizabeth Jelin (2012) afirma que a memória insiste em sua presença, não ficando presa ao 

passado. Nosso passado ditatorial recente faz parte do presente. É no campo da linguagem que se situa 

o cenário de luta pela representação deste passado, envolvendo, segundo Jelin (2002), questões de 

poder, legitimidade e reconhecimento. A partir da aproximação com o conceito de memória podemos 

perceber que há uma constante disputa acerca dos sentidos dos eventos ocorridos. 

Todorov (2000) lembra que a memória não se opõe ao esquecimento. O exercício da memória é 

a interação entre a supressão e a conservação das narrativas dos acontecimentos. Devemos ter cuidado, 

portanto, com os usos que são feitos da memória, com a forma como se dá a recuperação do passado. 

Destaca-se na teoria proposta por Todorov (2000) duas possibilidades de utilização da memória: de 

forma literal ou exemplar. É necessário o uso exemplar da memória, para que, longe de igualar duas 

situações de repressão, por exemplo, se possa pensar uma em função da outra. Após estas primeiras 

definições teóricas, aproximemo-nos dos casos aqui elencados e percebamos como se deu a 

ressignificação da imagem de um personagem em função do outro. 

 

3. Edson Luís: „mataram um estudante, podia ser seu filho‟ 

Em 28 de março de 1968, os jovens, em geral secundaristas e pobres, que realizavam suas 

refeições no Restaurante Central dos Estudantes, Calabouço, localizado na região central da cidade do 

Rio de Janeiro, foram repreendidos pela polícia militar enquanto organizavam uma manifestação pela 

melhora no serviço e nas condições físicas do prédio. Naquele tarde de quinta-feira, segundo as 

memórias de Josué Alves Diniz (1986), estudante, militante e frequentador do Calabouço na década de 

1960, os comensais planejavam inaugurar uma pira, em frente ao restaurante. Em seguida, sairiam em 

passeata pelas ruas do centro. Pouco antes, no entanto, chegou o ‗choque‘. 

As capas da Folha de S.Paulo e do Jornal do Brasil (JB), dois veículos em circulação naquele 

período histórico e sedeados nas duas principais capitais do país, São Paulo e Rio de Janeiro, 

respectivamente, e Fatos e Fotos, revista que estampou uma das fotografias mais emblemáticas do 

enterro de Edson Luís, são os materiais que utilizamos a fim de nos aproximarmos do clima que se 

instaurou após 28 de março. Elas apontam (Figura 1) para a construção do acontecimento como um 

assassinato. No JB, o termo é utilizado de forma explícita. A fotografia do menino deitado sobre uma 

mesa, coberto com bandeiras e cartazes, rodeado por outros estudantes, é estampada no topo da 

página, logo acima da manchete. Estamos diante de um personagem com feições jovens, quase 

infantis, no centro de uma trama de sofrimento e injustiça. 
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Figura 5 - Capas dos periódicos Jornal do Brasil (esquerda) e Folha de S.Paulo (centro) em 29 de março e Fatos 

e Fotos (direita) em 11 de abril 

 

Fontes: Biblioteca Nacional Digital e Acervo Folha 

 

A narrativa do acontecimento coloca a polícia como personagem central. Além disso, no plano 

da estória, a imagem do corpo é central para a construção narrativa. Está presente em boa parte das 

fotografias, de forma direta ou indireta. Lissovsky (2014) nos alerta para os fragmentos de passado 

que saltam em relação ao futuro: estas imagens de Edson Luís, sua morte transformada em 

acontecimento, ficaram marcadas na memória como aquilo que poderia ter sido, a vida do estudante 

pobre que poderia ter ‗dado certo‘ na capital. Nas ruas os estudantes bradavam que aquele poderia ser 

o filho de qualquer outra pessoa. Com este argumento, trouxeram parte da população para as ruas, para 

o enterro, para a Passeata dos Cem Mil. Na capa da Folha de S.Paulo, a manchete é explícita: ao 

mesmo tempo em que atribui um peso de responsabilidade ao governo/governador estadual, humaniza 

e aproxima o leitor dos estudantes, especialmente por meio das fotografias, em que velam o colega 

morto. 

Na capa do JB é possível percebermos um dos primeiros fios narrativos desta construção: as 

duas fotografias utilizadas na composição retratam a centralidade do corpo inerte e da camisa 

ensanguentada. Os estudantes usam bandeiras e cartazes (feitos com folhas de caderno) para cobrir 

parte do corpo. A simplicidade dos estudantes se destaca nas imagens. É uma construção repleta de 

futuros incertos. Edson Luís assume o papel central da trama: morto, ele passa a ser indispensável no 

enfrentamento contra a ditadura. Era ‗o corpo que faltava‘, como reclamavam os governistas. Fatos e 

Fotos (Figura 1) estampa uma fotografia que demonstra, ao mesmo tempo, a força que o movimento 

estudantil assume perante o governo, ao mesmo tempo em que assinala, por meio de cartazes, algumas 

das bandeiras defendidas: uma ditadura ‗assassina‘, no topo da imagem, e os trabalhadores que se 

movimentavam contra o arrocho salarial. A instabilidade do caixão o faz flutuar sobre a multidão. 
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4. Outro silenciamento, cinquenta anos depois 

Marielle Franco definia-se como ‗cria da Maré‘. A vereadora esteve, desde muito jovem, 

envolvida em movimentos políticos e de defesa dos Direitos Humanos, sendo, durante 10 anos, 

assessora parlamentar do deputado Marcelo Freixo (PSOL). Ela lutava por direitos para mulheres e 

negros, pela diversidade sexual e, em especial, pelas comunidades. Na noite de 14 de março, a 

vereadora participava de um evento organizado por mulheres negras na Lapa, de onde saiu por volta 

das 21h. O carro no qual estava foi seguido e alvejado por volta das 22h. Cerca de uma hora depois, o 

PSOL divulgava nota confirmando a assassinato de Marielle. Às 22h30 os jornais O Globo, Extra e O 

Dia já haviam divulgado em suas páginas na internet conteúdos sobre o assassinato. 

De acordo com pesquisa realizada pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV-DAPP), foram identificados dois picos de menções à vereadora na plataforma 

Twitter, no intervalo de 19 horas após o assassinato que totalizou 567,1 mil mensagens. O primeiro 

pico foi às 23h50 do dia 14, com média de quase 600 tuítes por minuto. O segundo foi na manhã 

seguinte, às 10h50, com mais de 550 tuítes por minuto
3
. A pesquisa ainda aponta que os termos 

‗negra‘, ‗mulher‘, ‗assassinada‘, ‗execução‘ e ‗executada‘ estão entre os dez mais associados à 

Marielle naquele momento. Os usuários rechaçam a possibilidade de assalto. No mesmo período, a 

hashtag #mariellepresente constou nos trending topics do Twitter no Brasil. 

Ampliando a pesquisa para o intervalo entre 22h do dia 14 e 16h do dia 16, a FGV-DAPP 

identificou 1,16 milhão de menções à vereadora. Neste segundo recorte temporal, o maior pico de 

menções foi identificado no dia 15, às 21h, quando foram registrados 1,14 mil tuítes por minuto
4
. 

Ainda de acordo com a mesma pesquisa, algumas ―[...] postagens relacionam sua morte com a sua 

atuação enquanto defensora dos Direitos Humanos e relatora da comissão que acompanhará a 

intervenção federal da segurança pública do Rio‖. 

Na manhã seguinte ao assassinato, as capas de jornal se alternaram entre destaque e pequenas 

menções ao acontecimento. Entre aquelas que deram maior ênfase ao assassinato de Marielle Franco 

estão O Globo, Extra e O Dia, veículos que anteciparam a notícia na noite anterior. Destacamos que as 

fotografias utilizadas não apresentam imagens dos corpos de nenhum dos assassinados. O Globo e O 

Dia publicaram fotografias da cena do crime. Diferentemente do que ocorreu em 1968, em 2018 não 

há espaço, por questões éticas, para outro tipo de registro. As imagens utilizadas são de divulgação da 

campanha eleitoral (O Dia) e de ensaio realizado por Márcia Foletto para a Agência O Globo (Extra e 

O Globo). Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo e Estado de Minas, são exemplos de veículos que 

deram pouco destaque à notícia. Contudo, os três veículos estamparam na capa a morte do cientista 

Stephen Hawking, ocorrida também em 14 de março. Os veículos citados não estão sediados no Rio de 

Janeiro, o que explica, por meio dos critérios de noticiabilidade, o baixo destaque dado ao caso no 

primeiro momento. No entanto, a partir da movimentação nas redes sociais já era possível prever que o 

caso ganharia grandes proporções. 
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5. Entre Edson e Marielle: ressignificações 

Na madrugada entre os dias 14 e 15 de março de 2018, enquanto as referências a Marielle 

cresciam nas redes sociais, as fotografias de Edson Luís eram novamente estampadas como forma de 

protesto e indignação. Nas horas que sucederam ao assassinato da vereadora foram realizadas 

postagens em que os dois personagens eram comparados, imagética e biograficamente. Edson Luís é 

apontado como um personagem político morto por defender a causa estudantil em 1968. Em 

contrapartida, Marielle figura como uma vítima da intervenção federal, ao investigar e denunciar 

crimes das milícias e relatar excessos dos militares. Esta forma de recuperação do acontecimento, 

percebemos, pode ser lida nos termos de Todorov (2000), ao tratar da memória exemplar. Se este é um 

uso que permite utilizar o passado com vistas ao presente e se aproveita de lições deixadas por 

injustiças para lutar contra as que se produzem hoje (TODOROV, 2000), podemos identificar que o 

caso Edson Luís foi retomado de forma exemplar, com o intuito de lidar com o novo acontecimento. 

Houve a possibilidade, portanto, de retomarmos a memória do jovem a partir de um acontecimento 

repressivo pós-ditatorial. 

As publicações identificadas se dividem entre aquelas que comparam 1) os dois personagens em 

vida, 2) a comoção envolvendo o carregamento dos caixões e 3) as manifestações durante o velório e o 

enterro. Elegemos uma imagem que represente cada uma destas três categorias de reapropriação para 

analisarmos. Como afirma Barros, ―a fotografia está no nosso mundo, não no mundo em que o clique 

foi feito‖ (2017, p. 155). É nesta chave que olhamos para as imagens de Edson Luís, figura que passa a 

habitar 2018, midiaticamente ressignificado. O movimento de memória pela figura de Edson Luís é 

realizado, anualmente, pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES). Em 2008, por 

ocasião da inauguração de um monumento na Praça Ana Amélia Carneiro de Mendonça, localizada 

em frente à Casa do Estudante do Brasil e distante cerca de dois quarteirões do local do assassinato, 

membros da UBES, juntamente com a UNE, organizaram um ato em memória do jovem
5
. Em 2018, 

todas as publicações referentes ao ato em memória dos 50 anos da morte do estudante congregaram a 

imagem de Marielle. 

Figura 6 - Edson Luís e Marielle Franco 

 

Fonte: União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
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Nesta composição (Figura 2), houve o recorte do fundo, sendo mantida apenas a figura dos 

retratados. Como forma de aproximação entre as duas fotografias, à imagem de Marielle é aplicado o 

recurso ao preto e branco. A fotografia de Edson Luís é aquela que mais se repete dele ainda vivo. Na 

composição, ambos os personagens estão sérios e com o olhar voltado para o extraquadro. A 

fotografia de Marielle Franco faz parte do acervo da Agência O Globo. 

No plano da estória, plano que Motta (2013) define como o plano do ‗como se‘, dos mundos 

possíveis criados dentro de uma narrativa, podemos dizer que os personagens dialogam em silêncio. 

Conjugados, parecem suspensos em um momento em que ambos se colocam pensativos. Se à época da 

morte de Edson Luís a imagem que prevaleceu na mídia foi a de seu corpo inerte, a reapropriação de 

sua imagem ao lado das da vereadora aciona-o ainda vivo. São futuros interrompidos. Estão os dois na 

mesma condição: personagens que foram silenciados. No plano da metanarrativa, vislumbramos o 

silenciamento político e social que circunda os personagens. 

Barros afirma que ―[...] a memória é, afinal, a nossahistória mais do que a história dos que são 

supostamente objeto dessa memória‖ (2017, p. 158). Edson Luís não possuía envolvimentos políticos. 

No entanto, a narrativa construída a partir da conjugação dos dois personagens, ressignifica-o, dando a 

ele este valor político. Se Edson Luís não esteve envolvido no movimento estudantil, sua imagem está, 

podendo ele ser assumido como um personagem político do país. 

Passamos agora às imagens que se referem à comoção em torno dos caixões na Praça da 

Cinelândia. No caso de Edson Luís, exumado e velado na então Assembleia Legislativa, a fotografia 

acionada na Figura 3 faz referência ao momento em que seu corpo deixava a região em direção ao 

Cemitério São João Batista. No caso de Marielle, os familiares não permitiram que a imprensa 

acompanhasse o velório e o enterro, fazendo a imagem referência à chegada dos corpos à Câmara dos 

Deputados
7
.  

Figura 7 - Carregamento dos caixões 

 

Fonte: Ultrajano 
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Nesta imagem podemos perceber três recursos de edição importantes para a construção da 

narrativa. Em primeiro lugar, o uso do preto e branco, em consonância com a imagem anterior. Em 

segundo, a identificação, dispondo os nomes dos personagens na parte inferior de cada uma das 

fotografias. Por fim, onde existia um cartaz no primeiro plano da fotografia referente a 1968, os 

dizeres são apagados e substituídos por referências a ‗luto‘, fazendo alusão aos dois acontecimentos. 

Do ponto de vista das construções narrativas, apontamos para o contraste entre as duas 

fotografias: naquela alusiva a Edson Luís, praticamente só é possível ver homens, em sua maioria 

brancos, em torno do caixão. Eles fazem referência à classe média que era maioria no movimento 

estudantil naquele momento. Em contrapartida, entre os personagens que integram a narrativa do 

enterro de Marielle é possível ver mulheres e negros entre os retratados, reflexo das causas por ela 

defendidas.  

Seguindo no âmbito do futuro que sabemos guardado nas fotografias do passado, uma parte das 

publicações conjuga fotografias da Passeata dos Cem Mil e as manifestações por Marielle e Anderson. 

Na Figura 4, a fotografia de 2018, de autoria de Guilherme Prado, apresenta a Praça da Cinelândia 

completamente tomada por manifestantes em luto. Em 1968, a mesma praça, símbolo das lutas 

políticas de rua no Rio de Janeiro, também é o cenário. 

Figura 8 - Manifestantes na Praça da Cinelândia 

 

Fonte: Blog Cincomeiasete 

A ligação entre as duas imagens se dá por meio da referência à grande quantidade de pessoas 

mobilizadas pelos dois acontecimentos, partindo do compartilhamento do ambiente: é na Cinelândia 

que se dão as principais manifestações de cunho contestatório, voltadas para os movimentos de 

esquerda. Em ambas os personagens se tornam indissociáveis um a um, mas é justamente esta massa 

que assume a função de personagem da fotografia. Além disso, o ângulo de tomada das imagens dá a 

dimensão do espaço ocupado pela multidão. 
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Lissovsky (2014, p. 190) afirma que as fotografias condensam tempos, não pertencendo ao 

passado ou ao presente: ao contrário, elas habitam a ambos. Os manifestantes na Cinelândia, nesta 

composição, se unem no papel de um mesmo manifestante. A fotografia da Passeata dos Cem Mil 

retorna ao agora como forma de lembrar uma das maiores manifestações durante a ditadura militar, 

uma passeata inicialmente pacífica, envolvendo artistas e pessoas públicas, sonhando com o fim da 

ditadura e da repressão. Essas duas massas, no plano da metanarrativa, deixam emergir os significados 

das manifestações públicas no país: as esquerdas mobilizam a população, vão às ruas, empunham 

cartazes, gritam por justiça: o crime contra Marielle ainda não tem um culpado público; ao assassinato 

de Edson Luís se seguiu o período mais brutal da ditadura militar. 

 

6. Considerações finais 

A construção da memória é um processo conflituoso. A percepção deste movimento pode fazer 

perceber os processos que foram desencadeados após o desenrolar dos acontecimentos. Cinquenta 

anos depois, trabalhamos com um cenário em que muitos dos sujeitos que vão ter acesso às memórias 

não eram nascidos naquele momento, estão colocados em meio a um mosaico de representações 

sociais que balizam o entendimento que vão ter dos acontecimentos, dos personagens, do 

encadeamento da história. 

Diante das publicações que nos aproximamos aqui, é possível traçar algumas considerações 

acerca das disputas de memória em torno do caso Edson Luís. No dia imediatamente após a morte do 

estudante, os jornais, ainda não enfrentando a dura censura dos anos seguintes, mostram o corpo do 

jovem morto, os estudantes que o defendem, sensibilizam os leitores para aquela situação.  

Em 2008, marcando os 40 anos da morte do jovem, foi inaugurado o monumento em 

homenagem a esta memória da ditadura. Na ocasião, os estudantes realizaram uma passeata em 

homenagem ao personagem. Hoje, dez anos depois, o monumento está enferrujado e não há qualquer 

placa que marque, na materialidade da cidade, a passagem de Edson Luís por aquelas ruas, vivo ou 

morto. Em 2018, no entanto, os estudantes uniram as duas memórias, usaram as redes sociais e a 

internet para tratar da morte daqueles que falaram contra o sistema. Usaram a imagem de um Edson 

Luís militante para falar de uma Marielle, militante, morta. 

A marcação emocional da construção da memória é algo que se destaca ao juntarmos as peças 

deste jogo. Em 1968, parte da imprensa apoiava as manifestações contrárias ao regime ditatorial. Se 

em 1964 haviam consentido com o golpe militar, em 1968 já existia desconfiança em relação à 

ditadura, o que seria coroado com a promulgação do AI-5. Em 2018, os veículos de comunicação, no 

primeiro momento, informaram sobre a morte de Marielle. A brutalidade do fato foi destacada, 

chamando inclusive de execução. No entanto, foi nas redes sociais que se deu a ligação entre os dois 

personagens. O acionamento da imagem de Edson Luís ocorreu por duas rações: efeméride de 50 anos 

de seu assassinato e crime cometido por militares durante a ditadura. Neste processo de 
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ressignificação, porém, o jovem ressurge como símbolo do movimento estudantil, como símbolo da 

contestação ao governo. É uma imagem ressignificada, dialogando com a biografia de Marielle. 

Memória é disputa. Edson Luís é, hoje, um personagem construído e suja construção perpassa 

aquilo que é publicado sobre ele em narrativas midiáticas. Não era militante político, não participava 

de manifestações, era pobre e havia ido à Guanabara buscando por educação e mudança de vida. Esta 

construção começou desde o momento seguinte a sua morte. Todo o acontecimento foi utilizado, à 

época, como forma de sensibilizar o povo e trazê-lo para as manifestações, colocá-lo contra a ditadura. 

O que reverbera nas publicações do agora é parte daquilo que ficou do dia seguinte, onde Edson Luís 

já era considerado mártir. Em um cenário em que a polícia tentava justificar a ação que culminou na 

morte do jovem, o que temos na memória compartilhada é um personagem que foi morto 

gratuitamente e cuja morte culminou no recrudescimento do regime. Exemplarmente, esperava-se que 

a morte de Marielle servisse como forma de parar as medidas do atual regime.  

Ao tomarmos a internet como um grande arquivo, podemos admitir que ―[...] todo arquivo 

guarda, na própria trama de seus documentos, e em cada um deles individualmente, os traços do que 

foi e do que seria. Apenas porque há um futuro oculto no passado, todo arquivo está sempre vivo‖ 

(LISSOVSKY, 2014, p. 133-134). É assim que a imagem de Edson Luís chega a 2018, personagem do 

passado, mas, também, do presente. As imagens ganham vida e ressignificação. 
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Através dos espelhos escuros: Black Mirror e a visão contemporânea narcísica, 

monitorada e docilizada
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Resumo 

Articulando conceitos propostos por Freud em O mal-estar na civilização, no século XX, com as 

análises elaboradas por Jonathan Crary em 24/7 - Capitalismo tardio e os fins do sono, no século XXI, 

este artigo busca refletir sobre a constituição de subjetividades contemporâneas diante das telas de 

dispositivos digitais. As reflexões sobre a visão narcísica, monitorada e docilizada, contemplando 

efeitos éticos e políticos, encontram inspiração também no episodio Nosedive (―Queda livre‖) da serie 

Black Mirror. 

 

Palavras-chave:Freud; Jonathan Crary; Black Mirror. 

 

 

 

mailto:leylianne.av@gmail.com


Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 621 

A insônia da modernidade 

O sonho da razão produz monstros. Há aqueles que assustam os olhos e outros, mais 

temíveis, tornados invisíveis como súbitos fantasmas que espreitam pelos cantos da madrugada e 

espetam travesseiros para manter os olhos acesos. O sono da razão produz monstros. Porque 

permanece no impotente estado intermediário sonâmbulo e carrega em si o impasse do paradoxo 

constituído, por um lado, pelas exigências biológicas da natureza humana e, por outro, pelo ímpeto 

insone ao limite da convenção de 24 horas em sete ciclos noturnos, que batiza o interlúdio de uma fase 

lunar como semana.  

Imagens da noite – artesanais ou técnicas – transformam-se no decorrer dos tempos 

conforme as diferenciadas vivências da humanidade sob o céu escuro. No final do iluminista século 

XVIII, as criaturas aladas da gravura El sueño de larazonproducemonstruos (1797-1799), de Francisco 

de Goya, compuseram a base visual e conceitual da série de 80 desenhos conhecida como Caprichos, 

que apresenta o mundo da noite como atmosfera de imagens em tons críticos. O anúncio de venda 

definia esta série como uma sátira concebida para combater os vícios e os absurdos da conduta 

humana.  

Em outra imagem noturna daquele século, as tintas de Johann Heinrich Füssli materializaram 

em linhas e forte contraste entre cores claras e escuras o pesadelo que rasga a penumbra do véu de um 

sonho feminino. A composição, de 1781, foi interpretada por alguns críticos como uma antecipação de 

conceitos freudianos como o inconsciente. 

 

 

Fig.1 – Goya, Le sueño de larazonproducemonstruos (1797-1799) Fig. 2 – Füssli, Le couchemar (1781) 
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Antes iluminadas pelas cores claras das paletas dos pintores, no século XIX as imagens 

noturnas conhecem possibilidades técnicas ao atravessar câmeras escuras para seu registro, através da 

captura de raios luminosos oriundos do fogo, da iluminação a gás e, posteriormente, da luz elétrica. As 

fotografias, em suas experimentações físicas e químicas, apontavam sucessivos desafios fotossensíveis 

para cada superfície que esperava sua alquimia em imagem noturna.  

Em noites passadas, as imagens dormiam nos álbuns de família, nas caixas de 

estereoscopias, nos envelopes. Só despertavam diante do olhar; contato físico, tátil, tangível. Agora 

insones e ubíquas, as imagens querem impedir o adormecer alheio. São virtuais, imateriais e vivas 

como fantasmas – como os que irrompem dos sonhos nas pinturas e nos projetos de razão e de 

progresso iluministas e positivistas. 

As práticas virtuais de conexão ininterrupta e do compartilhamento de autorretratos sob a 

forma estética de selfiesrevelam narcisistas cujo olhar não encontra na aparência oscilante das águas o 

próprio reflexo, mas o espelho de um rosto esculpido por temporalidades efêmeras e reconhecimentos 

alheios pontuais, vigiado por sofisticadas tecnologias, mapeado até nos movimentos oculares 

(eyetracking) e obediente, dia e noite, aos imperativos contemporâneos.  

Vivemos a era dos insones. Dormem pouco os olhos acesos pela luminosidade das telas. E os 

olhares cansados de testemunhar retrocessos cíclicos a ralentar o porvir. Dormem menos ainda os 

olhos de refugiados na penumbra marítima das noites incertas. Os que têm sonhos invadidos pela 

sonoplastia de tiros. Bilhões parecem conectados, bilhões vagam ao relento, famintos, sedentos e 

sonolentos- uns na errância das buscas, outros na ilusão do alvo atingido.  

Mas há potência nas redes – virtuais ou reais. A pessoa do ano escolhida na tradicional 

revista Time é identificada pela hashtag#MeToo, referente a um movimento coletivo pautado pela luta 

política de mulheres para aumentar a conscientização contra assédio e abuso sexual. A capa da revista 

qualifica: thesilencebreakers: thevoicesthatlaunched a movement.  

Entretanto, o avesso da potência da internet, perceptível no risco do afastamento do real e na 

distorção dos fatos pelos trajetos da informação, pode ser notado em outra seleção editorial recente, 

quando o dicionário Oxford escolheu como a palavra do ano 2016 a pós-verdade (post-truth), 

nomeando as incertezas movediças dos terrenos virtuais. A instituição britânica busca pinçar a palavra 

do ano, considerando a significância cultural e o potencial duradouro do verbete. Pelo dicionário, pós-

verdade significa algo que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influenciadores 

na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. 

Capturar e administrar a atenção é estratégia fundamental do capitalismo. Anterior ao 

sistema econômico instaurado, a permanência da civilização exige a imposição de limites à natureza 

(tanto a caótica physis considerada pelos antigos gregos como oposição à organização do lógos, 

quanto as existências biológica e emocional que impulsionam os comportamentos humanos).  
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A hipótese repressiva da psicanálise 

No início do século XX, Freud teceu em hipóteses psicanalíticas suas compreensões sobre as 

circunstâncias motivadoras do mal-estar, que se manifestava em repetitivos sintomas traumáticos de 

seus pacientes e de outros contemporâneos. Observador das interferências da estrutura social na 

composição psíquica, ele analisou como as interdições coletivas são acrescidas aos processos 

individuais do superego, para inibir os impulsos vitais e as fagulhas de desejo sexual e de violência. A 

luta entre Eros e o impulso de morte, dualidade pulsional de forças paradoxais, é constitutiva tanto dos 

indivíduos quanto dos grupos sociais. São processos vitais, com uma diferença essencial: em relação 

ao indivíduo, a principal meta fundamenta-se no princípio do prazer, cuja satisfação é o propósito que 

orienta escolhas e atitudes. Entretanto, afirma Freud (2011, p. 20), este programa ―é absolutamente 

inexequível, todo o arranjo do Universo o contraria‖ e a felicidade ―é possível apenas como fenômeno 

episódico‖. Ao princípio do prazer que impulsiona o desejo opõe-se o princípio da realidade, 

configurado por obstáculos à realização da libido.  

A observação do conflito entre liberdade individual e exigências coletivas conduz Freud 

(2011, p. 43) à afirmação de que ―a civilização é construída sobre a renúncia instintual‖, 

transformando o instinto em impulso inibido na meta. Freud compreende a renúncia instintual como a 

pedra fundamental da civilização, uma imposição que provoca permanentes conflitos com a 

prevalência psíquica do princípio do prazer.  

Diante das dores, das decepções e dos impasses da vida, o psicanalista reconhece que não é 

possível dispensar paliativos. Como as nove técnicas de vida para buscar o prazer e evitar a dor, que 

ele enumera no livro O mal-estar da civilização: o isolamento para se proteger do sofrimento de 

relações humanas; o controle da natureza, com auxilio da técnica e da ciência; a intoxicação química 

com narcóticos que produzem sensações de prazer; a supressão dos instintos e dos impulsos; a 

sublimação dos instintos, com deslocamento da libido para realizações psíquicas e intelectuais como 

arte e pesquisa; as satisfações pela fantasia e fruição de obras artísticas; as religiões, qualificadas por 

ele como ―delírios da massa‖; a relação amorosa, destacada como o método mais arriscado, pois 

―nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que quando amamos‖ (FREUD, 2011, p. 27); 

e, finalmente, a atitude estética da contemplação da beleza. 

Mas cada método tem sua ressalva. Sobre as satisfações pela fantasia e pela fruição artística, 

Freud (2011, pp. 23-25) adverte que ―a suave narcose em que nos induz a arte não consegue produzir 

mais que um passageiro alheamento às durezas da vida, não sendo forte o bastante para fazer esquecer 

a miséria real‖. Sobre a sublimação dos instintos, alega que o melhor resultado é obtido quando se 

consegue elevar o ganho de prazer a partir das fontes de trabalho psíquico e intelectual.  

Nenhum dos caminhos é trajeto seguro para o que se deseja. Para Freud, a sabedoria 

aconselha a não esperar toda a satisfação de uma única tendência. Além dessas estratégias para 

efetivar o princípio do prazer, há um texto em que ele aponta o humor como outra forma de 

sublimação, porque subverte a linguagem e toca a liberdade.  
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Na oposição entre civilização e libido, Freud vê a sexualidade como fluxo reprimido e 

desviado através da dissolução da libido em energia pulsional genérica. Na economia libidinal, uma 

parte da pulsão desvia para o mundo externo como pulsão de morte, agressão que, ao ser reprimida, 

volta-se para dentro do indivíduo como autodestruição. Assim, Eros e impulso de morte não 

configuram uma simples oposição, mas uma tensão complementar de ímpetos considerados obstáculos 

à civilização.  

Para Freud, o principal método da civilização para controlar a agressividade é o sentimento 

de culpa, que direciona a agressividade contra o próprio Eu. Quando a autoridade, anteriormente 

manifestada como superego individual, é internalizada e suas exigências ideias não são atendidas, a 

consciência de culpa se manifesta como necessidade de punição e como expressão do conflito de 

ambivalência entre Eros e impulso de morte. A internalização do superego é um fenômeno social 

histórico, que se modifica conforme a época.  

A transição entre a sociedade disciplinar conceituada por Foucault e a sociedade do controle 

definida por Deleuze implica uma alteração do funcionamento do superego, relacionada à passagem 

do sentimento de culpa para a vergonha. A sociedade disciplinar, erigida sobre pilares de relações 

verticais, baseia-se em estímulo e repressão, enquanto a sociedade do controle, em sua estrutura 

horizontal, efetiva a administração de subjetividade e o controle social através do olhar do outro, 

quando a disciplina e a vigilância são internalizadas como controle das subjetividades. 

Vivendo na sociedade disciplinar, Freud (2011, p. 18) agrupou em três tipos os paliativos 

para sobreviver aos imperativos da civilização: ―poderosas diversões, que nos permitem fazer pouco 

da nossa miséria, gratificações substitutivas, que a diminuem, e substâncias inebriantes, que nos 

tornam insensíveis a ela‖. Ampliando a abrangência desses conceitos e expandindo o olhar até o 

século XXI, é possível vislumbrar um encontro dos três paliativos nas redes sociais. O espaço virtual 

intensifica a emanação das pulsões vitais de Eros e Thanatos, opõe em seus extremos a performance e 

a vergonha, altera nossa relação com o tempo e as temporalidades, provoca vícios, monitora olhares e 

subjetividades.  

 

O olhar administrado e a possibilidade de revolução perceptiva 

Jonathan Crary (2014, pp.11-13) inicia seu ensaio sobre a relação entre capitalismo tardio e 

fins do sono com o fato de que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos investe vultosos 

recursos para a criação do soldado sem sono, com base em pesquisas sobre aves migratórias que 

atravessam despertas duas semanas de voo. Evitar o sono é diferente de induzir a insônia, método que 

provoca déficits cognitivos e diminuição da atenção. Crary observa que ―inovações relacionadas à 

guerra são inevitavelmente assimiladas na esfera social mais ampla, e o soldado sem sono seria o 

precursor do trabalhador ou do consumidor sem sono‖ – o que significaria uma efetivação de objetivos 

já delineados desde os primórdios do capitalismo. O início dos anos 1990, com o ciberespaço, foi 
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decisivo para a consolidação de possibilidades sistêmicas do capitalismo almejadas desde o século 

XIX, configurando as premissas digitais imprescindíveis ao sistema 24/7. 

Trata-se de uma imposição normativa coletiva, que visa a interferir radicalmente em uma das 

essências humanas: sua existência na duração – como especificado por Bergson. Divergente do 

pensamento do autor em Matéria e Memória, o sistema 24/7 ―contradiz sua própria relação com as 

tessituras rítmicas e periódicas da vida humana. Remete a um esquema arbitrário e inflexível de uma 

semana de duração, subtraído de qualquer experiência variada ou cumulativa‖, observa Crary (2014, p. 

18). Assim, fora dos ciclos vitais e das dualidades constitutivas de toda natureza, a possibilidade de 

experiência na contemporaneidade restringe-se quase exclusivamente às programações do tempo 

individual pelas grandes corporações capitalistas. Para Crary (2014, p. 26), 24/7 é uma zona de 

insensibilidade, de amnésia, de tudo que impede a possibilidade de experiência. 

Relógios digitais não têm mais o movimento circular dos ponteiros que aludem às dinâmicas 

cíclicas da vida e do planeta; apontam para uma linearidade numérica progressiva como o tempo vazio 

e homogêneo descrito por Walter Benjamin; prescindem da visualização geométrica e tátil, sem cucos 

para cantar as horas redondas, sem tique-taques, sem a dança dos pêndulos que oscilavam diante das 

paredes antigas para pulsar segundos. Houve uma transição das horas analógicas para as pontuações 

digitais, nova simbologia nascida em um processo de abstração na marcação do tempo. O tempo 

analógico difere do tempo digital, e nós, seres submersos na duração, experimentamos outras 

extensões de permanências e impermanências.  

Para Crary (2014, p. 19), ―um mundo 24/7 iluminado e sem sombras é a miragem capitalista 

final da pós-história, de um exorcismo da alteridade, que é o motor de toda mudança histórica‖. A 

ideia de pós-história, portanto, existe perfeitamente no tempo homogêneo e vazio, em que a história 

aparece como narrativa do historicismo linear, progressivo, sem conflitos, uma história dos 

vencedores; em oposição à história dialética, feita a contrapelo, tarefa ética convocada por Benjamin. 

O mundo onde as luzes não se apagam é também o mapa da catástrofe ambiental 

consequente das explorações e dos desperdícios infinitos que rompem ciclos da integridade ecológica. 

Nesta paisagem, observa Crary (2014, p. 28), ―a insônia é hoje inseparável de muitas outras formas de 

desapropriação e ruína social em curso no mundo todo. Privação individual em nosso presente é parte 

de uma condição generalizada e mundial de perda‖. 

O desvio (ainda) inevitável é o sono, como analisa Crary (2014, p. 20), que constitui uma das 

grandes resistências à voracidade do capitalismo contemporâneo, um intervalo de tempo que não pode 

ser colonizado por um mecanismo de lucratividade. Crary analisa os sentidos históricos do sono e 

ressalta sua incompatibilidade com as noções modernas de produtividade e racionalidade desde o 

século XVII, como escrito por filósofos como Descartes, Hume e Locke. 

Um mundo desencantado, sem pausas, sombras ou alteridades. Um presente homogêneo, em 

que aparências coincidem ilusoriamente com as realidades, imagens em fusão que resultam em um 

afastamento progressivo e inconsciente da vida. No final do século XIX, o olhar atento de Bergson 
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havia percebido a hesitação como espaço de liberdade. No início do século XXI, a vida programada 

pela estratégia 24/7 mira suas armas ubíquas e discretas para eliminar justamente esse tempo de 

liberdade. Empresas pesquisam como reduzir o tempo de reação, enquanto a linguagem é reduzida a 

poucos desenhos e sinais gráficos.  

Crary (2014, pp. 59-60) cita o filósofo Bernard Stiegler, autor de Delamisèresymbolique, 

para quem existe uma ―homogeinização da experiência perceptiva na cultura contemporânea‖ e uma 

―sincronização em massa da consciência e da memória‖, conduzindo à ―perda de identidade e da 

singularidade subjetivas‖ e ao ―desaparecimento desastroso da participação e criatividade individuais 

na construção dos símbolos que trocamos e compartilhamos‖. Diante disso, o filósofo propõe a 

―criação de contraprodutos que sejam capazes de reintroduzir a singularidade na experiência cultural e 

de alguma forma desconectar o desejo dos imperativos de consumo‖.  

Outra percepção sobre a limitação das interações humanas a corações e polegares para cima 

foi mencionada por ChamathPalihapitiya, que trabalhou no Facebook por quatro anos e ocupou a 

posição de vice-presidente de crescimento de usuários. Para ele, trata-se de um problema global que 

está corroendo as relações interpessoais. Com a experiência profissional e a grande culpa que confessa 

sentir, ele afirma que ―os ciclos de retroalimentaçaõ de curto prazo impulsionados pela dopamina que 

criamos estão destruindo o funcionamento da sociedade. Sem discursos civis, sem cooperação, com 

desinformação, com falsidade‖ – afirmou,  conforme noticiado no jornal El País. 

Palihapitiya falou sobre as redes sociais na Escola de Negócios de Stanford em novembro de 

2017 e recomendou ao público presente um ―descanso‖ no uso delas, pois os comportamentos das 

pessoas estão sendo programados sem que elas percebam.  ―Estão dilacerando a sociedade‖, enfatizou. 

Seus alertas convergem no mesmo tom de Sean Parker, o primeiro presidente do Facebook, que alegou 

que a empresa―explora uma vulnerabilidade da psicologia humana‖, criando um ―ciclo de 

retroalimentação de validação social‖. Além das esferas interpessoais, o Facebook também pode 

interferir no resultado de eleições e amplificar notícias falsas, com impacto proporcional à quantidade 

de usuários. 

Parker assumiu recentemente no The Guardian seu lamento pelos danos infligidos às 

crianças pelo Facebook. A matéria, iniciada com suas declarações, ampliou a análise sobre as 

estratégias e os efeitos das redes sociais, informando que o usuário médio checa o smartphone cerca 

de 150 vezes por dia e que, em termos de escala global, o Facebook e o Youtube são similares ao 

Cristianismo e ao Islamismo, pois têm, em respectivos paralelos, dois bilhões e um bilhão e meio de 

seguidores. Estas redes sociais ―combinaram técnicas persuasivas publicitárias e tecnologias da 

indústria do jogo que ameaçam a saúde pública e a democracia‖, alerta o The Guardian.  

A antiga publicação britânica, que migrou para o ambiente digital há mais de vinte anos, 

delineou um liame estratégico da imprensa escrita ao ciberespaço, considerando que desde os 

primeiros anos dos tabloides, os editores perceberam o poder de explorar as emoções humanas, mais 

do que o intelecto, na batalha por atenção. Esta diretriz editorial já dura mais de 150 anos, mas tornou-



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 627 

se uma ameaça à sociedade na última década, com o advento dos smartphones. Outras mídias eram 

persuasivas, mas ocupavam apenas algumas horas por dia e todas as pessoas recebiam o mesmo 

conteúdo. 

 Para o The Guardian, a atual batalha por atenção não é justa, pois o Facebook tem 

vantagens desleais como o dispositivo e a personalização, que permitem saber tudo sobre os seus 

usuários, explorando informações para determinar a experiência deles através de conteúdos 

monetarizados que definem os seus lucros empresariais. Pesquisas recentes em universidades 

demonstram que é possível detalhar o perfil psicológico dos usuários a partir de suas pegadas digitais e 

afiar as pontas das lâminas da persuasão, utilizando vulnerabilidades pessoais em favor dos 

anunciantes. E, com um impacto muito maior, essa persuasão pode ser direcionada para fins políticos, 

interferindo na realidade objetiva e nos pilares das democracias.  

As bolhas de filtro criadas pelos algoritmos para cada usuário confirmam crenças 

particulares e criam a ilusão de que os outros compartilham as mesmas visões. Assim, os usuários 

ficam menos abertos a novas ideias e até mesmo aos fatos. As plataformas fazem isso para gerar mais 

lucros entre os cinco milhões de anunciantes da rede social. 

Enquanto isso, vamos vivendo ―exaustos e correndo e dopados‖, como a jornalista Eliane 

Brum (2016) nomeia o seu artigo publicado no El País: 

A internet foi usada para borrar as fronteiras também do mundo interno, que agora é 

um fora. [...] Consumimo-nos animadamente, ao ritmo de emoticons. E, assim, 

perdemos só a alma. E alcançamos uma façanha inédita: ser senhor e escravo ao 

mesmo tempo.[...] Conectados ao planeta inteiro, estamos desconectados do eu e 

também do outro. Incapazes da alteridade, o outro se tornou alguém a ser destruído, 

bloqueado ou mesmo deletado. Falamos muito, mas sozinhos. Escassas são as 

conversas, a rede tornou-se em parte um interminável discurso autorreferente, um 

delírio narcisista.  

 

Para Crary, a colonização sistêmica da experiência individual busca transformar a atenção 

em operações e respostas repetitivas que sempre se sobrepõem a atos de olhar e de escutar, instituindo 

um tempo sem mediações, intervalos ou durações. Um tempo homogêneo, com redução das 

capacidades perceptivas. 

Diante das meditações de Jean-Luc Godard em Elogio ao amor (2001), Crary (42-43) aponta 

que a crise do observador e da imagem é cumulativa, com raízes históricas sobrepostas e 

desvinculadas de quaisquer tecnologias específicas, e intensificada na contemporaneidade, quando 

―por devastar toda condição de luminosidade exceto as funcionais, 24/7 é parte de uma imensa 

incapacitação da experiência visual‖. A atividade ótica individual é observada e administrada. 

O impacto dos dispositivos digitais nas formas de sociabilidade provoca o declínio da 

experiência, assim como fizeram as configurações da modernidade e os traumas bélicos há cerca de 

um século, conforme narram os legados escritos benjaminianos. 

Para Crary (2014, pp. 55-57), a imagem está subordinada a um campo extenso de operações 

e exigências não visuais, estratégias para transformar os próprios atos de visão em objetos de 
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observação. Para direcionar publicidades segmentadas, as telas rastreiam movimentos oculares e a 

duração de interesse visual em certas informações gráficas. Além disso, mesmo considerando as 

potências do ativismo digital que influencia opiniões e convoca pessoas para atos no espaço público, 

como na Primavera Árabe, há um outro lado inerente e inevitável: a facilitação do monitoramento e da 

repressão devido aos dados coletados. Crary (2014, p. 68) aponta que colaboramos para nossa própria 

vigilância e para a coleta de nossos próprios dados, facilitando a intervenção sobre o comportamento 

individual e coletivo, e conclui que ―somos o sujeito obediente que se submete a todas as formas de 

invasão biométrica e de vigilância‖. 

O mal-estar contemporâneo transita pelas sombras da luminosidade excessiva das telas nas 

noites sem sono. Emerge esparsamente e subitamente, em estados patológicos dos absorvidos ou em 

estados reflexivos dos distanciados. Acende lembretes quando celulares insistentes invadem os 

espaços de contemplação e os refúgios artísticos, com suas luzes cortantes rompendo a penumbra 

imersiva do olhar dos que tentam se conectar com um filme ou uma ópera.  

Há os que ficam de costas para o arco-íris, para que suas cores mágicas e transcendentais 

transformem-se na linguagem binária das imagens digitais, na busca incessante por selfies a serem 

rapidamente postados, curtidos e esquecidos. Imagens fugazes e evanescentes. Mas seus vestígios 

diferem, como as diferentes possibilidades de experiência, nos termos do conceito benjaminiano.  

Antes da vida digitalizada, havia espaços no cotidiano que escapavam ao controle 

institucionalizado e permaneciam como um refúgio para o anonimato e a vida individualizada. Por 

isso, para alguns, o cotidiano era uma reserva de potencial revolucionário. Embora pensadores como 

Guy Debord tenham apontado a ocupação cada vez maior da vida cotidiana pelo consumo e pelo 

espetáculo, os movimentos sociais do final dos anos 1960 propagaram a ideia de salvar o cotidiano dos 

controles institucionais e vivê-lo como espaço de liberdade plena, desvinculada dos imperativos de 

consumo e trabalho ininterruptos. Entretanto, Crary (2014, p. 80) observa que ―com a 

contrarrevolução dos anos 1980 e a ascensão do neoliberalismo, a comercialização do computador 

pessoal e o desmantelamento de sistemas de proteção social, o ataque à vida cotidiana se tornou ainda 

mais feroz‖. Agora, o sono é um dos poucos sobreviventes do cotidiano colonizado pela temporalidade 

digital e pelas intrusões corporativas. 

Foucault analisou as instituições disciplinares como instância de controle e administração 

das populações, com métodos para gerenciar o comportamento de grande número de pessoas – em 

fábricas, escolas, prisões, exércitos e escritórios. Entretanto, ao contrário da vida digitalizada do século 

XXI, havia ―tempo e lugares não regulados, não organizados e não supervisionados [...], camadas de 

vida não administrada, vida ao menos parcialmente deslocada de imperativos disciplinares‖, pontua 

Crary (2014, p. 78) 

Para Deleuze, o modelo foucaultiano de sociedade disciplinar já não refletia totalmente as 

estratégias contemporâneas de poder. Assim, ele delineou o modelo da sociedades de controle, em que 

a administração da vida social e individual aconteciam fora de espaços previamente delimitados e de 
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forma contínua, efetivamente 24/7. Antes, havia espaços livres de monitoramento, mas na sociedade 

do controle há formas de vigilância pulverizada que visam a extinguir qualquer espaço de liberdade, o 

que se intensifica de forma avassaladora com a popularização da internet. 

Crary (2014, p. 81) percebe que mecanismos de comando e efeitos de normalização são 

ubíquos e permanentes, e se internalizam, como o superego freudiano, de forma mais completa e 

micrológica do que o poder disciplinar do século XIX e de boa parte do século XX. As formas de 

controle convivem com as formas disciplinares de poder e ampliam-se no contexto digital.  

 

Black Mirror: a queda livre de Narciso 

O título da série britânica Black Mirrorrefere-se ao aspecto das telas dos dispositivos quando 

desligadas. A primeira temporada foi exibida em 2011, anunciando uma série habitada em futuro 

próximo, porém indefinido. Os episódios são autônomos, mas têm como interseção as relações entre 

humanos e tecnologias. 

Queda Livre (Nosedive) é o episódio , lançado em 2016, que inicia a terceira temporada e 

mostra o ápice de uma sociedade de vigilância mútua e punição imediata, na qual as pessoas são 

avaliadas através de aplicativos que permitem aos outros atribuir-lhes uma qualificação de uma a cinco 

estrelas. Quanto melhor a pontuação, maiores o prestígio social e os benefícios consequentes, com 

efeitos na vida prática e material, como o acesso a determinados empregos e condomínios 

considerados bons nesta sociedade. Neste episódio, todas as pessoas participam do aplicativo em que 

seus pontos resultam de avaliações alheias, com base em qualquer interação social, mesmo a mais 

superficial. A jovem Lacie dedica-se angustiadamente a aumentar sua pontuação. Para isso, constrói 

uma persona cuja máscara exige todo o seu tempo e energia para controle e administração. A 

pontuação do aplicativo passa a ser o único valor considerado como diretriz para as atitudes, 

substituindo a ética e a verdade como balizadores das escolhas. Lacie contrata um treinador pessoal, 

que orienta sobre estratégias sociais para conquistar maiores pontuações, como receber boas 

avaliações de pessoas bem pontuadas no sistema. 

 

 

Fig. 3 – Cena do episódio Queda Livre (Nosedive). (2016) 
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Nesta paisagem em tons distópicos, os usos incentivados das tecnologias de comunicação 

reconfiguram aspectos essenciais do comportamento social, produzindo novas subjetividades, 

―indivíduos maleáveis e submissos‖, através de ―serviços e interconexões que rapidamente se tornam o 

padrão ontológico dominante ou exclusivo da nossa realidade social‖, como diagnosticou Jonathan 

Crary (2014, pp. 51-52). Para o autor, os ritmos do consumo tecnológico são inseparáveis das 

exigências de autoadministração contínua, que propagam uma ilusão de escolha e autonomia. Tais 

exigências são externas aos indivíduos e ditadas por corporações globais, circunstância que evidencia 

a oposição desta autoadministração digital ao cuidado de si dos gregos antigos, resgatado nos escritos 

foucaultianos como possibilidade de liberdade na constituição da própria subjetividade. Atualmente, 

quase toda experiência é registrada e avaliada mediante curtidas e pontuações gráficas como polegares 

ou estrelas, em uma sociedade que reverbera o imperativo de uma presença virtual24/7, a fim de 

evitar, como dizCrary (2014, p. 113), a irrelevância social ou profissional. 

Esse é o contexto do episódio Queda livre, em que o trampolim estratégico vislumbrado por 

Lacie é o convite para ser madrinha de casamento de Naomi, uma amiga de infância com uma 

avaliação de 4,8.  Entretanto, quando Lacie tem o vestido pronto, o discurso decorado e sai de casa 

rumo ao evento, os imprevistos começam a acontecer sucessivamente, e suas reações – humanas e não 

programadas – provocam uma queda livre em seus pontos e seus planos de ascensão social sujeitos à 

avaliação constante. 

Em relação aos aplicativos que medem a performance do corpo em atividades físicas, Maria 

Cristina Ferraz (2014, pp. 3-4) observa que ―utilizar tais aplicativos equivale a ir literalmente 

incorporando todas essas lógicas, valores e sentidos, de modo em geral irrefletido. Assim se 

naturalizam sentidos e crenças, incorporados como verdades, passando a serem requeridos e 

festejados‖. A pesquisadora ressalta um diagrama de avaliação que atravessa toda a sociedade, captura 

forças livres para fixá-las em relações de poder e submeter o indivíduo a um sistema de comparações 

de competências. Assim, esta avaliação ―produz e internaliza sensações de inadequação, 

incompetência, inferioridade, fontes de grandes sofrimentos passíveis de serem diagnosticados sob a 

rubrica de variados níveis de depressão ou como proliferantes transtornos de ansiedade‖ (FERRAZ, 

2014, pp. 5-6).  

Estes diagramas de avaliação, que estabelecem metas infinitas e inalcançáveis, são os 

parâmetros do ―homem avaliado‖ – conceito de José Gil que se refere à figura emblemática do século 

XXI, atualizando o ―homem confinado‖ da sociedade disciplinar e o ―homem endividado‖ da 

sociedade do controle. Nosedive compõe-se de pessoas avaliadas na escala de homogeinização dos 

comportamentos pautada pelas redes sociais. 

Neste episódio de Black Mirror, há dois personagens que fazem o contraponto à busca 

obsessiva de Lacie e dos seus semelhantes: o próprio irmão, mais atento e crítico aos imperativos 

sociais, e a caminhoneira Susan que lhe dá carona, cuja pontuação ultrapassa um pouco apenas um 

ponto, por ter parado de se dedicar a obter estrelas após a morte do marido, que não teve atendimento 
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médico por não ter pontuação suficiente. Em busca dos almejados pontos, Lacie afasta-se cada vez 

mais das estrelas digitais. E retorna à instância humana. 

 

Diante de nossos espelhos negros 

Diante do olhar foucaultiano de Crary (2014, p. 45-48), as técnicas mais importantes 

inventadas nos últimos 150 anos não são os dispositivos sujeitos à obsolescência, e sim os diversos 

sistemas para a administração e controle dos seres humanos, pois o que mais importa é a redefinição 

da experiência e da percepção pelos ritmos, velocidades e formas de consumo intensificados. Por isso, 

―apenas um ato perceptivo – um modo não habitual de olhar‖ (CRARY, 2014, p. 127) poderia disparar 

a derrubada do prático-inerte (como Sartre conceituou a passividade) e provocar o reconhecimento da 

imersão nas atuais experiências materiais e subjetivas da coletividade. 

Portanto, para o autor, a possibilidade de mudança reside em recuperar a capacidade 

perceptiva do olhar. Por outro lado, o vislumbre de esperança aparece de outra forma para 

ciberativistas e intelectuais que ressaltam o papel das mídias sociais em levantes políticos recentes. 

Contudo, para Crary (2014, p. 130), organizar atividades pela internet é facilitar a vigilância estatal. 

Levantes inspiram os ares do futuro que almejam. Ares que sustentam fôlegos e ventam nas 

bandeiras. Crary associa aos ambientes 24/7 a perda da capacidade de sonhar acordado e de flutuar em 

devaneios. Sonho de vigília, sonho de sono, ambos sãointerrompidos. Atualmente, o sono costuma ser 

negligenciado como mero ajuste biológico do desgaste sensorial da vigília. Para Freud, o sonho 

portava significados individuais. Um dos poucos a reconhecer a importância social do sonho foi André 

Breton, que conectou a vigília e o sonho como possibilidade de uma revolução na vida cotidiana, com 

a intenção de ―desfazer qualquer oposição entre agir e sonhar‖ (CRARY, 2014, pp. 118-119). A 

importância de revigorar a percepção do olhar e a capacidade de sonhar fica evidente na última página 

do livro, quando Crary (2014, p. 137) redige uma proposta reticente: ―Talvez a imaginação de um 

futuro sem capitalismo comece como um sonho‖.  

Enquanto o historiador da dualidade atenção/desatenção, Jonathan Crary, concentra sua 

(pouca) esperança em uma reação perceptiva para uma repotencialização do olhar, a jornalista Eliane 

Brum (2014) aposta na potência do mal-estar, que precisa ser escutado, interrogado e vivido como 

movimento, como um alerta contra aos sonambulismos cotidianos: 

Será que não dar conta é justamente o que precisa ser escutado, é nossa porção ainda 

viva gritando que algo está muito errado no nosso cotidiano de zumbi? E que é 

preciso romper e não se adequar a um tempo cada vez mais acelerado e a uma vida 

não humana, pela qual nos arrastamos com nossos olhos mortos, consumindo pílulas 

de regulação do humor e engolindo diagnósticos de patologias cada vez mais 

mirabolantes? [...] Só o mal-estar pode nos salvar. 

 

Cada época histórica, cada território geográfico tem o seu mal-estar predominante, seus 

paliativos, como Freud observou no início do século XX; suas estéticas, compensações e ameaças 

lentas e invisíveis à liberdade de pensar e de agir, como Crary percebe no início do século XXI. O 
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mal-estar atravessa corpos e turva olhares, altera a percepção de temporalidades e sopra as melodias 

dos céus históricos de cada momento. Alerta que o tempo contemporâneo é intensamente virtual, 

controlado e vigiado. O mal-estar convoca nossa atenção e desafia nossa presença no mundo. 
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Resumo 

A partir da análise do programa Choque de Cultura, recente fenômeno viral na internet, veiculado pelo 

Omeletetv na rede social Youtube, pretendemos discutir o processo de midiatização social e conceitos 

como cultura, poder simbólico e crítica social no âmbito da representação. Partindo do estudo da 

persona do trabalhador brasileiro como crítico de cinema na esfera do humor, propomos uma reflexão 

sobre a função da crítica da arte na contemporaneidade, baseada em revisão bibliográfica e análise do 

discurso do episódio ―Marvel x DC‖, que em seis dias de exibição alcançou mais de um milhão de 

visualizações. 

 

Palavras-chave:Choque de Cultura; midiatização; cultura; Youtube, internet. 
 

Choque de Cultura, um programa cultural 

Choque de Cultura é um programa humorístico produzido pela TV Quase
5
 e exibido online 

no canal Omeleteve (Youtube)
6
. Apresentado como um ―debate cultural com os maiores nomes do 

transporte alternativo‖, a série é formada por quatro personagens principais, motoristas de vans do 

transporte alternativo do Estado do Rio de Janeiro, que debatem a produção cinematográfica mundial, 

com foco em produções da indústria de cinema norte-americana, voltadas para grandes públicos. O 

primeiro episódio do programa online, ―Harry Potter sem Harry Potter
7
‖, publicado em 21 de 

novembro de 2016, contabilizava 1.619.351visualizações em 7 de julho de 2018. Em fevereiro de 

2018, o episódio ―Marvel x DC‖ alcançou, em seis dias, mais de um milhão de visualizações
8
. Com 

125.985 seguidores
9
 na página no Facebook, o Choque de Cultura retrata por meio do humor a função 

ou papel de analisar ou opinar sobre uma obra, mesmo sem uma especialização ou título acadêmico 

que garanta a legitimidade deste ato, atividade potencializada e alimentada pelas redes sociais online. 

A partir disto, utiliza a representação do trabalhador brasileiro autônomo como os críticos de cinema, 

tendo como personagens do quadro os motoristas do transporte alternativo, os ―pilotos‖: Rogerinho do 

Ingá (Caito Mainier), Maurílio (Raul Chequer), Julinho da Van (Leandro Ramos), Renan (Daniel 

Furlan) e a auxiliar de produção Simone - personagem que nunca aparece, mas é constantemente 

mencionada como responsável pela edição e produção do programa.  

Fenômeno nas redes sociais online, o Choque de Cultura teve a terceira temporada 

confirmada e seus redatores/atores, que já realizavam trabalhos importantes no mercado de 

entretenimento do país, participam de talk-shows, comerciais, séries e filmes na esteira, também, do 

sucesso do programa. O humor que mistura relatos do improvável com situações facilmente 

identificadas no cotidiano apresenta importantes pontos para reflexão. 
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Neste artigo, pretendemos discutir a partir do programa Choque de Cultura conceitos como 

cultura, crítica e poder simbólico no âmbito da representação, tendo o conceito de midiatização social 

como base teórica. Para tanto, selecionamos para análise o episódio ―Marvel x DC‖, por ser o primeiro 

a ultrapassar a marca de um milhão de visualizações em apenas seis dias (Tabela 1). Mas, antes de 

apresentarmos tal apreciação, pontuaremos uma questão observada durante a pesquisa para a produção 

deste artigo: a presença/ausência de três personagens.  

Como já citado, o programa é formado por quatro personagens masculinos, mas em 18 dos 

20 episódios o nome da personagem da produtora do programa, Simone, é mencionado mais de 40 

vezes. As ―aparições‖ de Simone são tão constantes que os próprios fãs do programa iniciaram um 

movimento na internet questionando os protagonistas sobre a presença da (não) personagem. Também 

há referências frequentes a Renanzinho, filho do personagem Renan, e a Amada dos Anjos
10

, irmã de 

Maurílio e namorada do Julinho da Van. Essas alusões ressaltam o potencial de desdobramento do 

programa, que inclui no roteiro o cotidiano de seus personagens para além das câmeras e da análise 

crítica dos filmes em si, e apresentam ainda quem tem espaço para aparecer e ter voz no programa e na 

crítica, o homem branco trabalhador do transporte alternativo.  

Colocadas estas questões, explicitamos a apresentação do objeto com a situação do discurso
11

 

enquanto uma categoria norteadora. Assim:  

A ‗situação‘ se refere ao ambiente físico ou social do ato de comunicação, e o 

‗contexto‘, que se refere ao ambiente textual de uma palavra ou de uma sequência de 

palavras. [...] postulamos que contexto é interno ao ato da linguagem e sempre 

configurado de alguma maneira (texto verbal, imagem, grafismo, etc.) enquanto 

situação externa ao ato de linguagem, embora constitua as condições de realização 

desse ato. (CHARAUDEAU, 2016, p. 69) 

 

Necessitamos evidenciar algumas outras categorias para que se compreenda de qual ótica 

discursiva estamos partindo, visto que o campo da análise de discurso possui uma gama de vertentes. 

Portanto, na semiolinguística de CHARAUDEAU (2016) palavras como contexto, situação e 

circunstância são categorias de sua teoria.  

Já o contexto, categoria do autor, se configura por meio de um texto escrito, falado, uma peça 

teatral ou como no estudo em questão, por meio de um programa para um canal na internet. Ele vai 

revelar um outro tipo de contexto, ou outros tipos, que é uma categoria da sociologia o contexto social, 

cultural, econômico, etc. Assim, a análise de discurso é uma metodologia instrumental para o auxílio 

na compreensão das questões socioculturais. O contexto discursivo é o texto como um todo, portanto, 

em nossa análise categorizamos o contexto linguístico em vista da compreensão do contexto 

discursivo. Ou seja, primeiro percebemos a ligação dos enunciados em relação à ―vizinhança‖, 

enunciados sequenciais, depois a ligação com o todo. Por isso, a introdução é também uma análise 

discursiva de cunho situacional, pois revela em qual situação de comunicação o programa Choque de 

Cultura se apresenta, vista sua característica física, que é o meio virtual. 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 635 

 

 

Tabela 1 – Histórico de episódios 

Data Episódio Duração Visualizações Curtidas 

21/11/16 Harry Potter Sem Harry Potter
12

 6min21seg 1.619.351 76.480 

28/11/16 Animais Fantásticos - Só Magia Top
13

 5min32seg 822.842 40.982 

24/04/17 Velozes e Furiosos é Arte
14

 7min49seg 1.192.673 60.549 

01/05/17 Vin Diesel vs Bruce Willis vs The Rock
15

 4min41seg 714.351 36.977 

08/05/17 
A Melhor Comédia do Ano - Trailer do 

Plano Real
16

 
5min51seg 687.342 39.741 

15/05/17 O Matrix Brasileiro
17

 4min17seg 650.872 34.816 

22/05/17 Piratas, Macacos e Johnny Depp
18

 5min02seg 517.274 26.491 

29/05/17
19

 Johnny Depp é Show
20

 4min54seg 757.656 47.005 

21/12/17 Melhores Filmes de Natal
21

 7min50seg 933.935 72.765 

04/01/18 Internet, Macacos e Mãe!
22

 8min25seg 1.513.045 105.837 

11/01/18 Explicando a Forma da Água
23

 8min20seg 1.385.565 96.695 

15/01/18 StrangerThings é Novela de Criança
24

 8min13seg 1.250.804 69.760 

15/01/18 Star Wars é Velozes e Furiosos do Espaço!
25

 8min26seg 870.620 53.473 

18/01/18 Top Socão na Cara
26

 8min31seg 1.415.702 116.511 

25/01/18 Explicando 2001 Uma Odisseia no Espaço
27

 8min21seg 1.266.102 105.236 

01/02/18 Marvel vs DC
28

 9min33seg 3.237.593 144.715 

08/02/18 Carnaval, Enterro e o Desejo de Matar
29

 10min06seg 1.153.892 96.992 

15/02/18 O Circo do Wolverine
30

 8min57seg 1.191.059 94.137 

22/02/18 Cinema, Videogame e Meritocracia
31

 7min46seg 1.324.128 110.828 

01/03/18 Oscar do Choque de Cultura
32

 14min28seg 1.235.295 104.335 

04/03/18 Choque de Cultura no Oscar Ao Vivo!
33

 5h14min54seg 1.042.950 69.792 

Fonte: análise das autoras. 

O lugar do crítico na midiatização: “Falo com tranquilidade!” 

A palavra "cultura", ressaltada diversas vezes ao longo dos episódios do programa, é utilizada 

em referência a filmes da indústria do cinema voltados para grandes públicos, como a franquia 

Velozes e Furiosos
34

. A ―cultura‖ exaltada pelos personagens dos motoristas de van, então, são estes 

filmes norte-americanos de grande bilheteria. Longas legitimados pela crítica tradicional, como os de 

Woody Allen, por exemplo, são desmerecidos. O flerte com a quebra de paradigmas, e a rejeição do 

que antes era legitimado como cânone do "bom gosto", é acompanhado ainda de uma questão 

relacionada a identidade e comportamento do homem de classe baixa do país - no caso, o motorista de 

transporte alternativo, que rejeita ciclistas em um tom absurdo e cômico, que não chega a ser agressivo 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 636 

em si, mas revelador e exacerbador da intolerância do cotidiano -, e ainda a rejeição do cânone do 

papel do crítico, para dar lugar à visão de uma sociedade de críticos, ainda que estes críticos tenham 

apenas a voz masculina e branca.  

Na sociedade midiatizada, o cânone parece ter superado seus dias de glória e a voz do crítico e 

do jornalista especialista em arte e cultura se dissolve entre milhões de outras vozes aptas a dizer o que 

as interessam e o que têm valor para elas.  

Em uma situação em que o discurso do ―piloto‖ tem espaço central no que seria uma crítica de 

cinema, todos teriam voz. E a voz que busca maior distinção, ou capital cultural e simbólico, no 

conceito de Bourdieu (1989), entretanto, é a menos respeitada no programa. Se o personagem Maurílio 

faz questão de destacar as "nuances" de um filme específico, outro personagem responde, ―Isso nem 

existe, você tá inventando palavra.‖ Na disputa por voz naquele micromundo, ganha quem menos 

busca fizer um discurso elaborado sobre a "sétima arte".  

Crítica, como apontam autores da teoria cultural, é escolha, que tem relação com valor, poder 

e distinção social. Se um programa de crítica de cinema, mesmo que de humor, joga com valores de 

um grupo não legitimado socialmente para opinar sobre o assunto, ―com tranquilidade‖ e sem 

compromisso com análises que sigam métodos e técnicas legitimadas pela crítica tradicional, e se este 

programa alcança repercussão justamente em um ambiente em que qualquer pessoa, de qualquer 

formação educacional, ocupação no mercado de trabalho, classe, cor e gênero pode, em algum 

momento e sob limitações de acesso a tais aparelhos de tecnologia, emitir uma análise, comentário ou 

qualquer outro gênero de produção textual, este mesmo programa oferece bases para debater crítica, 

cultura e sociedade midiatizada.  

Das redes sociais e aplicativos de conversa até as ruas, o sucesso
35

 do Choque de Cultura
36

 

gera desde pacotes virtuais com dezenas de memes dos personagens até a organização de blocos de 

carnaval e fantasias inspirados no programa.  

O sociólogo e antropólogo francês Denys Cuche em seu livro "A noção de cultura nas ciências 

sociais" traça uma trajetória importante sobre o uso de termos como ―aculturação‖. Cuche faz um 

levantamento das contribuições de sociólogos como Roger Bastide, essenciais para uma delimitação e 

uso mais eficiente do termo, a partir de pesquisas sobre o contato entre culturas e a diversidade e 

especificidade desses encontros, e conceitos como o do ―princípio do corte‖. O autor defende que é 

possível atuar em outro grupo social seguindo as lógicas dele, sem abandonar representações e 

costumes de uma tradição própria.  

A partir desta questão da aculturação como processo universal, podemos colocar que os 

motoristas de van que se colocam para falar sobre o cinema não abandonam os códigos e dinâmicas 

sociais e culturais do grupo. Eles têm que lidar com a obra de outro mercado, o da indústria de 

entretenimento hegemônica, que chega com mais facilidade a este grupo. E o diálogo deste grupo com 

as obras é feito sob as regras e entendimentos próprios. 
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Partimos aqui, inclusive, da hegemonia das representações simbólicas norte-americanas e 

também dos produtos do mercado de bens simbólicos dos Estados Unidos sobre o campo cultural de 

outros países, como o Brasil, conforme defende o autor colombiano Omar Rincón (2016) com sua 

teoria do coolture, pela qual ele explica como todo o mercado de bens simbólicos global é 

influenciado e guiado na contemporaneidade pela cultura norte-americana, com alguns episódios de 

abertura a discursos de minorias sociais. Tudo que é consumido e até produzido em terras brasileiras, 

portanto, é influenciado e pautado por diretrizes da cultura norte-americana. Não à toa, a pauta dos 

críticos de cinema do Choque de Cultura são os filmes produzidos por diretores dos Estados Unidos.  

Se a hegemonia do mercado artístico e cultural dos Estados Unidos segue com sua força, sob a 

ótica de sua influência estética, social e econômica, a hegemonia do crítico tradicional parece 

ameaçada na sociedade midiatizada. O campo cultural, no sentido firmado por Bourdieu (1989), já não 

conta mais com a voz única do crítico cultural que legitimaria e interpretaria um significado 

supostamente escondido em obras de arte. As vozes, na sociedade midiatizada, são muitas.  

A sociedade midiatização foi o conceito escolhido como base deste artigo, para analisar e 

abarcar a lógica social e econômica vigente, que guia as estratégias e táticas na contemporaneidade. 

Sodré explica esta nova dimensão, de onde podemos partir para pensar em que terreno pisa a produção 

do Choque de Cultura. Na sociedade midiatizada, apesar do processo não ser homogêneo, temos "uma 

base material caracterizada por verdadeira mutação tecnológica, que decorre de maciça concentração 

de capital em ciências como engenharia microeletrônica (nanotecnologia), computação, biotecnologia 

e física" (SODRÉ, 2002, p. 12). Para o autor, há um "verdadeiro paradigma analógico-digital, que 

introduz novas variáveis técnicas, econômicas e políticas" (p. 17). As dinâmicas do cotidiano têm 

sofrido transformações em meio à aceleração do capitalismo financeiro e suas novas tecnologias, 

assim como as mais diversas instituições e organizações sociais têm passado por mudanças profundas. 

Muda a forma das pessoas se verem e se relacionarem com o outro. Na sociedade midiatizada, a mídia 

tradicional perde espaço para outras mídias, e os portadores de voz midiática deixam de ser figuras 

tradicionais como o jornalista, o crítico ou o especialista. Como aponta Fausto Neto (2008, p. 90), 

neste processo, ―ocorre a disseminação de novos protocolos técnicos em toda a extensão da 

organização social, e de intensificação de processos que vão transformando tecnologias em meios de 

produção, circulação e recepção de discursos‖. 

Fausto Neto (2008) parte de uma autonomização do campo das mídias para falar sobre este 

processo de midiatização e, ainda que sem problematizar ou localizar a discussão a partir da categoria 

sociológica de ―campo‖, fornece um arcabouço importante para localizar a discussão sobre o conceito 

da midiatização. Ele traça a trajetória de estruturação do conceito junto com as transformações sociais, 

a partir de "novas formas de interação e resultantes da conversão de tecnologias em meios" (2008, p. 

94).  

Fausto Neto retoma que Giddens (1991 apud FAUSTO NETO, 2008), entre outros autores, 

falava do "trabalho mediador" dos meios de comunicação de outros tempos. Mas, se tratando de 
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midiatização, a questão agora é "constatar que a constituição e o funcionamento da sociedade - de suas 

práticas, lógicas e esquemas de codificação - estão atravessados e permeados por pressupostos e 

lógicas do que se denominaria a 'cultura da mídia'‖ (FAUSTO NETO, 2008, p. 92). Já não se trata 

mais da mídia como um "fenômeno auxiliar" da sociedade, ela se converte em uma "realidade mais 

complexa". Neste regime, os discursos passam a ter equivalência. O discurso de uma figura alçada 

como crítico de cinema pela mídia tradicional, por exemplo, equivale ao do não-crítico.  

Marildo Nercolini (2010) aborda este momento da teoria crítica em que o cânone perde seu 

pedestal de legitmidade e a voz do crítico deixa de ser única. 

Cada vez mais afastamo-nos de uma crítica musical cuja primeira função seria a 

de nos esclarecer sobre o que é bom e o que é ruim; o que devemos ou não 

comprar. E nos aproximamos mais de uma crítica ao mesmo tempo informativa e 

opinativa, com a qual concordamos ou não e com a qual discutimos de igual para 

igual. (NERCOLINI; WALTEMBERG, 2010, p. 246) 

 

O afastamento social da crítica única e legitimada de décadas anteriores abre espaço para 

novas lideranças, como na série cômica em análise, mesmo que sob o gênero do entretenimento 

humorístico, que é como podemos classificar o programa Choque de Cultura.  

 

Em choque e no choque: uma análise do corpus subversivo.   

―Você achou que eu não ia te chamar de otário? Achou errado, otário!‖ (OMELETETV, 

2018)
37

. Assim, começa mais um programa Choque de Cultura, ―um programa cultural com os 

maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura‖ (Op. Cit.). A temática 

do programa analisado é juventude: Marvel vs DC.   

Os personagens são apresentados entre cenas de um acidente de carro, construindo o universo 

semântico do choque. Um carro capota, após o som forte de freios é introduzido Renan, Towner Azul 

Bebê (Daniel Furlan). E assim segue com os demais personagens (Figura 1): Maurílio, Kombi Branca, 

84 (Raul Chequer); Julinho da Van, Sprinter Branca (Leandro Ramos); Rogerinho do Ingá, Sprinter 

Azul e Vermelha(Caito Mainier). 

O cenário do programa é simples: o apresentador atrás de uma bancada preta, e os convidados, 

os outros ―grandes nomes do transporte alternativo‖ sentados sobre pufes. O cenário preto cria 

destaque aos personagens e, dentro da teoria semiolinguística do analista do discurso CHARAUDEAU 

(2016), conforma parte da situação do discurso.  

Ao abordar a estrutura do programa na introdução, fizemos um panorama da situação de 

comunicação em que este programa se apresenta. O Choque de Cultura como um produto de 

comunicação – não só mercadológico, sobretudo humano – apresenta-se dentro de um espaço de troca 

em relação a um parceiro do ato comunicativo (seu público). CHARAUDEAU (2016) aponta algumas 

características da situação de comunicação na relação entre os participantes do ato linguageiro. Outra 

categoria que autor aponta é sobre as condições de produção do ato de linguagem e a sua 

interpretação, ou seja, as circunstâncias de discurso. Esses possíveis interpretantes são o resultado da 
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leitura que fazemos todos os dias em um ato comunicativo de qualquer natureza: da leitura de um livro 

ao assistir um programa de TV. O autor aponta que os possíveis interpretantes: 

[...] são testemunhas das práticas sociais que caracterizam um grupo ou uma 

comunidade humana. Logo, constituem as representações linguageiras das 

experiências dos indivíduos que pertencem a esses grupos enquanto sujeitos 

individuais e coletivos (CHARAUDEAU, 2016, p. 63). 

É o contexto que sugere esses possíveis interpretantes, pois ele que conecta os sentidos em 

uma linha coerente, possíveis de serem codificados e ressignificados. Assim, os locutores são os 

personagens que carregam em si a carga de sentido a ser interpretado, pois são motoristas do 

transporte alternativo. Essa escolha dialoga com seu público de alguma maneira, pois movimenta 

diversas representações de ordem social. A primeira que causa um estranhamento: o de dar voz aos 

que não teriam espaço.    

Após a vinheta, a seguinte fala, que inicia a pauta do programa, nos possibilita compreender 

nosso objeto empírico:  

―O Choque de Cultura hoje, como é de responsabilidade do nosso programa em 

relação à juventude, vai trazer a solução definitiva para um debate que vem 

confundindo a cabeça dos jovens no mundo todo, principalmente na internet, que é o 

lugar onde mais tem jovem confuso‖ (OMELETETV, 2018) 

 

Quando a arte passa a ser reproduzida para uma grande quantidade de público, como aponta 

Benjamim (2000), perde a sua aura. Esse status de obra de arte, da que é guardada em museus, garante 

que apenas o técnico tenha o instrumental para fazer declarações sobre ela. O caráter massivo do 

cinema, portanto, especialmente dos longas-metragens produzidos para alcançar o maior número de 

público possível, precisa ser considerado.   

Continuando, o apresentador quer chegar a uma conclusão: ―Quem é melhor: Marvel ou 

DC?‖, declara. A pergunta, então, é direcionada a Maurílio, que é o personagem busca representar a 

voz mais reflexiva e com maior repertório cultural, com uma proximidade com o que seria a fala, em 

tom e ritmo de voz e conteúdo, do ―intelectual‖:  

―Boa noite! Amantes da cultura jovem de todo o país. Para eu te responder essa 

pergunta, Rogerinho, eu preciso de mais informações... Porque a gente está falando 

aqui de cinema ou de quadrinho? E quando você diz melhor, você diz melhor em 

que sentido?‖ (OMELETETV, 2018) 

O personagem Maurílio problematiza a questão proposta, como diz o personagem Renan, em 

desespero: ―Aí, ele está complicando mais!‖. Ao problematizar a pauta, Maurílio ressalta a diferença 

entre os gêneros e suportes discursivos. Assim, indiretamente, faz menção às questões de adaptação de 

obra ficcional, já que os filmes em questão nascem do universo dos quadrinhos e são adaptados para as 

telas dos cinemas. Outra questão é a do caráter do valor o conjunto da obra. Faz-se, então, menção ao 

campo da Filosofia da arte.  
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O apresentador Rogerinho, que representa um mediador do debate ―cultural‖, intervém, 

referendando a característica do ―intelectual‖ que evidenciamos no personagem de Maurílio: ―O 

problema do Maurílio é que ele tem muita informação com a cabeça muito pequena, mas eu vou te 

ajudar‖. O apresentador continua, para gerar o debate da pauta central do programa: ―Imagina que tem 

uma porradaria mundial: você vai ficar de qual lado?‖. O Maurílio toma a palavra: ―É difícil 

responder isso, Rogerinho. Porque, a Marvel é uma violência mais moleque. É como se fosse uma 

coça de mãe. A DC é mais agressiva, é como se fosse um espancamento de pai alcoólatra.‖.    

Depois disto, cada personagem coloca a sua opinião em relação às produções. Julinho 

apresenta um posicionamento referendado pelo argumento: ―DC agora tem o The Rock, que é aquele 

filme novo lá do Shazam. Se The Rock, escolheu DC, eu não estou aqui pra contrariar The Rock. Meu 

argumento é esse‖. A primazia da fala de Julinho é um argumento de autoridade não ortodoxo, pois ele 

aponta a escolha de um ator (Dwayne Johnson, conhecido com o seu nome de lutador The Rock.) 

como justificativa da sua escolha. O apresentador do programa referenda a fala de Julinho, declarando: 

―Grande argumento, Julinho!‖. Entretanto, a indumentária de Julinho funciona como uma contra-tese, 

pois ele veste uma camiseta do Hulk, um herói da Marvel.  

A voz, então, é passada para o Renan: ―Eu estou do lado do Capitão América. Ele é americano 

e o [sic] Estados Unidos é Patriota. Brasil é bagunça! Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do 

brasileiro, que é uma coisa irritante que a gente tem aqui nesse país.‖    

O caráter do debate dos personagens e a proposição inicial de valoração entre duas obras nos 

fez buscar na estética o aporte para compreensão do debate. Neto (2016), ao abordar a estética 

kantiana, destaca que o juízo de gosto é subjetivo, visto que aquilo que é belo não se constitui 

enquanto coisa sob esta característica. A beleza é uma categoria conferida socialmente. A obra 

ficcional cinematográfica gera identificação ou repulsa. Esse movimento, dentro da ótica da crítica, 

vem do ato de se atribuir valores. 

No programa Choque de Cultura, há a representação do popular que subverte a sua posição 

social e profissional, fazendo crítica de cinema. Essa representação movimenta a identificação de/com 

o popular do telespectador: ―O popular está onde quer que estejam as histórias: no território, na vida 

cotidiana e na identidade de comunidade‖ (RINCÓN, 2016, p. 29).  

Os personagens do Choque de Cultura são ―Os grandes nomes do transporte alternativo‖, 

aciona-se a figura reconhecida do imaginário coletivo. Como aponta Rincón (2016), a potência está na 

―riqueza expressiva, no corporal, no sentimental e no narrativo‖, que é movimentado pela 

representação do popular.  

A forma como é elaborada a representação evidencia o popular como uma ―matriz-simbólico-

dramática‖ (BARBERO 2002, p. 57 apud RINCÓN, 2016, p. 30). Promove-se, então, o 

reconhecimento das classes populares da experiência da mediação social. No programa abordado neste 

artigo, o motorista representado é o atrelado à cultura popular subversiva: o motorista de transporte 

alternativo, que em algumas situações é considerado pela legislação regional como ilegal. Eles são 
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representados como figuras opostas à cultura hegemônica, portanto, a voz do senso comum é a 

representada, tem um espaço figurativo. 

Hall (2016, p. 53), na busca pela compreensão da categoria de representação, aponta que ela 

―é a produção do sentido pela linguagem [...] nós usamos signos organizados em linguagens de 

diferentes tipos, para nos comunicar inteligivelmente com os outros.‖. A fala é uma representação, 

assim como um ator que se caracteriza para desempenhar um papel de motorista de transporte público, 

dentro de uma linguagem do audiovisual no contexto da internet.  

Nessa construção do senso comum em que o cânone da crítica de arte é quebrado através da 

proposta de se fazer crítica por meio da voz popular, programa se desenrola como pouca estrutura 

aparente, é encenada uma conversa com inúmeras fugas do tema em questão em um determinado 

momento do programa. As discussões começam e não terminam, ou, não chegam a qualquer 

conclusão ou desfecho discursivo sobre o debate proposto inicialmente.  

―Maurílio: Me permite falar de uma coisa?  

Rogerinho: Sim!  

Maurílio: Pra mim é uma injustiça o Thor estar nesse filme, porque o Thor é um 

deus mitológico nórdico. Então, é uma covardia colocar um deus pra lutar com um 

herói. 

Renan: Eu já tive oportunidade (circulo em todos os níveis da sociedade), já tive a 

oportunidade de me envolver num acidente com o Thor Batista na BR101. E... aí, 

depois o resgate chegou, Rogerinho. Eu vou admitir aqui que foi de uma 

competência incrível. Em cinco minutos, chegou de helicóptero e levou só o Thor 

Batista. Fiquei preso nas ferragens quase uma semana. A sorte é que eu conhecia 

bem o veículo. Me alimentei do... da espuma do banco da Towner. É carboidrato 

puro. (OMELETETV, 2018) 

Martins (1998) levanta a necessidade peremptória da sociologia do cotidiano, pontuando que 

―o senso comum não é apenas instrumento das repetições e dos processos que imobilizam a vida de 

cada um e de todos‖ (p.2). Se vulgarizou o senso comum como sendo não possuidor de valor 

epistemológico por ser a voz de todos, e, principalmente, das classes trabalhadoras. Contudo, o 

popular é o homem ordinário que está inscrito na realidade de todos os dias. É do conhecimento 

compartilhado entre a sociedade que os sujeitos interagem. Portanto, se compartilha aquilo que é 

comum.  

A partir dos signos comuns compartilhados em representações, o programa faz críticas não só 

de cinema, mas críticas sociais, como a fala já transcrita do personagem Renan: ―Brasil é bagunça! 

Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do brasileiro que é uma coisa irritante que a gente tem aqui 

nesse país‖ (OMELETETV, 2018). É um estereótipo, que ao ser evidenciado, cria uma possibilidade 

reflexiva e a partir daí é possível haver uma negociação da sua simbologia.  

 

Feminino em Choque: um corpus oculto  

Oculto. Adj. 

1. Retirado das vistas, escondido. 

2. Que não se deixa ver, encoberto. 

3. Invisível. 
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4. Ignorado. 

5. Que só é conhecido pelos seus efeitos. 

6. Desconhecido, misterioso.  

In. Dicionário on-line Priberam (aplicativo para móvel, 2018) 

 

Usamos aqui esta epígrafe, inspiradas na gramática – o sujeito oculto que deixa suas marcas de 

ação, bem como no que todos os dias se faz com as mulheres: retiradas das vistas, tidas como 

invisíveis, ignoradas, desconhecidas. Seus feitos são conhecidos, mas muitas das vezes não àquelas 

quem os fez. Bruxas misteriosas para àqueles que não querem reconhecer sua potência. Marcamos 

aqui que o adjetivo é masculino, fruto do mundo seguindo a concordância corpus, um dia será 

corpora.  

A quebra do cânone observada no Choque de Cultura, que concede a uma profissão popular (o 

motorista de transporte alternativo) status de crítico de cinema (ocupação elitizada na sociedade 

contemporânea midiatizada) não se estende a outros segmentos da sociedade. Composto por 

personagens masculinos-héteros-brancos. Entendemos, enquanto mulheres e pesquisadoras, que o 

programa sinaliza a disparidade de lugar de fala entre homens e mulheres na sociedade, é possível que 

o motorista de van tenha voz como crítico de cinema, mas a mulher não.  

A personagem Simone é sempre acionada como ponto chave do programa, confirmando 

informações sobre filmes, atores e, principalmente, ―soltando‖ as vinhetas que marcam os episódios, 

mas, nunca aparece ou fala e, apenas, obedece às ordens do apresentador Rogerinho do Ingá. E quando 

o comentarista Maurílio se dirige à personagem é ameaçado por Rogerinho: ―Você não fala com a 

Simone, não. Nunca mais!‖ – Um indicativo de posse sobre a essência desta mulher que 

reconhecidamente é parte eficaz do funcionamento do programa.  

Em termos de representação no Choque de Cultura, é possível compreender tal esvaziamento 

como uma crítica à sociedade que cala a voz feminina. A desigualdade de gênero naturalizada no 

cotidiano abrange várias esferas da sociedade, mas, para fins deste trabalho, restringiremos o foco ao 

mercado de trabalho. A ausência de representação corpórea de Simone, da Amanda (outra personagem 

que é apenas citada, irmã de Maurílio e namorada de Julinho) e do Renanzinho (filho do Renan) no 

programa Choque de Cultura pode ser compreendida como uma forma crítica à sociedade na qual as 

representações femininas e a figura infantil são constantemente apagadas. Tanto a profissão dos 

personagens (motoristas de van) quanto o segmento no qual o programa está inserido (humor) são 

espaços marcadamente masculinos. Embora tal cenário esteja mudando pouco a pouco, a presença 

feminina nos humorísticos brasileiros ainda se dá majoritariamente pela representação estereotipada de 

mulheres, em geral apresentadas pelos extremos ―muito bonita e pouco inteligente‖, ou fora do que é 

considerado o padrão de beleza do mercado, buscando a identificação com o esdrúxulo.  
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Considerações finais 

O senso comum é comum não porque seja banal ou mero e exterior 

conhecimento. Mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos da 

relação social. Nela o significado a precede, pois é condição de seu 

estabelecimento e ocorrência. Sem significado compartilhado não há interação. 

(MARTINS, 1998, p.4) 

 O debate proposto neste artigo, marcado por conceitos como cultura, popular e hegemonia, 

leva à constatação do já demonstrado há décadas por Gramsci, tão bem explicado por Moraes (2009), 

hegemonia é disputa constante pelo poder, e o poder também é atravessado pelo espaço ao discurso. 

Em uma sociedade midiatizada, conceito buscado por autores como Sodré e Fausto Neto para tentar 

explicar as transformações da sociedade contemporânea com o avanço do capitalismo financeiro e, 

com ele, das tecnologias de comunicação, os discursos se equivalem, mas ainda seguem as disputas 

entre diferentes grupos por legitimidade e espaço. ―A constituição de uma hegemonia é um processo 

historicamente longo, que ocupa os diversos espaços da superestrutura ideológico-cultural. As formas 

de hegemonia nem sempre são as mesmas e variam conforme a natureza das forças que a exercem‖ 

(MORAES, 2009, p. 36).   

No Choque de Cultura, se a linguagem do motorista do transporte alternativo ganhou um 

espaço para analisar os filmes que ele gosta, no caso, o filme de ação e aventura de grandes 

orçamentos e bilheterias, a da mulher ainda fica invisível, caso da Simone. 

 O senso comum do programa, que seria descartado pela crítica tradicional, dialoga com uma 

busca pelo comum, no sentido proposto por Dardot e Laval (2017), como princípio político contra as 

motivações individualistas e anti-ambientais da sociedade capitalista neoliberal. É a crítica cultural 

disponível para um grupo fora do campo acadêmico e intelectual. Na busca pelo comum, entretanto, 

como visto facilmente no ambiente das redes sociais, abrem-se brechas para a reprodução e 

fortalecimento de preconceitos. Por outro lado, apesar de reproduzir questões estruturais que também 

seriam facilmente reproduzidas pela crítica tradicional, como o machismo, o Choque de Cultura 

aborda preconceitos e absurdos com tom crítico. 

A produção do mercado de bens simbólicos norte-americanos conquistou uma posição 

hegemônica no mundo, refletida pela própria posição econômica e cultural dos Estados Unidos, sob a 

utilização das mais diversas práticas de formação de consenso, como o patrocínio e a própria produção 

da guerra em outros países. A análise cultural, sob a linguagem do humor crítico, do Choque de 

Cultura traduz esta hegemonia, e ainda representa outras dinâmicas da sociedade contemporânea, 

como o apagamento da voz do crítico tradicional como única voz do debate público na sociedade 

midiatizada. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ddCSn2ODj2w&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Lvt6la9jiZI
https://www.youtube.com/watch?v=s8lIo4mLah4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=VOehE2UJrKo
https://www.youtube.com/watch?v=KrD2CXDsWBU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Hb9F3SEFSIs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=oo8iJFaK_yM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=h77gdTbqvSo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=i0LQ7X_WLfA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iWU_V07Nt3E&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=LGqtS7TpfGs
https://www.youtube.com/watch?v=WVYjhcvPe7s&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=ylr7kx-qXgg&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=ryrbT7dHhWc&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=8VmbLF3-Aww&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=EGlYI_N8W-8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=s5-fdzY1JGw
https://www.youtube.com/watch?v=LGqtS7TpfGs
https://www.facebook.com/choquedecultura/
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Territórios midiáticos e mídia tática no contexto da favela  

da Providência, após as remoções
1
 

LUIZA CUNHA BARATA
2
 

 
Resumo 

Para tornar-se sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro precisou passar por uma verdadeira readequação do 

espaço urbano. Apesar de tal processo ter promovido diferentes impactos, as narrativas da mídia 

corporativa estiveram muito focadas em destacar tais mudanças de maneira positiva, o que nem 

sempre se concretizou desta forma para todos. O objetivo deste artigo é percorrer, por meio da 

etnografia, territórios midiáticos e casos de mídia tática de grupos favelados que ainda vivem 

consequências deste reordenamento.  

 

Palavras-chave:Megaeventos; favelas; Morro da Providência; territórios midiáticos; mídia tática.  

 

1. Introdução: 

A falta de identificação de pessoas ―comuns‖ com a mídia corporativa tem incentivado a 

migração de grupos para outros espaços midiáticos onde podem fazer valer suas próprias versões a 

respeito de conflitos urbanos. Os media territories ou territórios midiáticos são táticas simbólicas 

usadas por atores envolvidos em um conflito urbano em cidades midiatizadas para promover 

representações específicas de si. O conceito busca dar conta de conjuntos heterogêneos de plataformas 

de mídia, conteúdos e dispositivos mobilizados por atores sociais para dar sentido ao conflito e impor, 

de certa forma, representações a respeito deles mesmos, de outras figuras que constituem a disputa e 

do espaço urbano (TOSONI; TARANTINO, 2013).  

Nos últimos dez anos, período em que a cidade do Rio de Janeiro foi palco de diversos 

megaeventos, a Zona Portuária da cidade passou por significativas transformações urbanísticas, 

incluindo também a favela da Providência.  

Só que as recentes obras estruturais, executadas pela Prefeitura dentro da Providência 

trouxeram a insatisfação a moradores principalmente pelas remoções de dezenas de casas. De acordo 

com moradores, o processo de demolição de residências aconteceu sem aviso prévio, nem mesmo 

explicações por parte da Secretaria Municipal de Habitação.  

O objetivo deste artigo é explorar, sob a perspectiva etnográfica, impressões e percepções de 

moradores da Providência que circulam neste momento pós-olímpico da cidade do Rio de Janeiro. 

Para isso, utilizarei o ciberespaço como lugar inicial para a análise de espaços de mídia percorridos 

por moradores da Providência.  

A primeira etapa deste artigo vai abordar a questão da preferência da grande mídia em abordar 

as consequências das obras realizadas na Providência de forma otimista e, em contrapartida, o 

potencial da internet enquanto ferramenta de empoderamento circulação de outras versões do conflito 

urbano. Como exemplos, serão expostas algumas das representações de moradores da favela no 

Facebook – principal rede social que foi utilizada para colher relatos sobre a reforma urbana e meio 

por onde consegui estabelecer contato, mais a fundo, com pessoas da Providência.  
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Cosme Felippsen e Fatima Lima são moradores da Providência e fazem frequente uso de 

ferramentas de tecnologia para divulgar suas perspectivas sobre o local. Também como ponto em 

comum, percorrem e criam territórios midiáticos para incentivar o vínculo do espaço (físico) da favela 

e moradores. Cosme é guia turístico da Providência. Tanto a página pessoal, quanto a página que o 

morador administra sobre as visitas guiadas na favela, Rolé dos Favelados, fazem circular informações 

sobre a favela. Já Fatima, administra o Favela Cineclube, também divulgado principalmente por meio 

do Facebook, para realizar sessões de cinema dentro da favela. Os resultados da pesquisa que pude 

realizar, ao percorrer tais espaços de mídia, estarão no segundo item deste artigo. 

Na terceira etapa deste artigo, será explorado como os territórios midiáticos que os moradores 

desenvolvem, podem ser considerados exemplos de mídias táticas. As mídias táticas, para Anna 

Feigenbaum, Patrick McCurdy& Fabian Frenzel (2013), são caracterizadas pela experimentação, pela 

ideia de ―faça você mesmo‖, como formas de contestar o poder da mídia e produzir mídia ativista, 

tanto por meio de usos da tecnologia, quanto pela presença de estruturas (físicas) ou eventos capazes 

de ressignificar espaços nas cidades.  

Cabe ressaltar, neste sentido, que não busco dizer que todos os moradores da Providência se 

portam, midiaticamente falando, como Fatima ou Cosme. Nem mesmo sugerir que devessem relatar 

experiências deste momento pós-olímpico da mesma maneira que os dois as fazem. Mas pretendo, a 

partir da perspectiva dessas duas pessoas, em contraste com a insatisfação com a grande mídia, 

ressaltar a importância de exemplos de circulação midiática que privilegiem a visão dos próprios 

moradores.  

 

2. Reportagens da grande mídia sobre transformações na Providência e algumas das 

alternativas midiáticas desenvolvidas por moradores 

Em uma das poucas entrevistas publicadas na grande mídia que trouxe algum tipo de denúncia 

sobre a recente reforma urbana realizada na Providência realizada entre 2010 e 2013, Dona Chiquinha, 

moradora há mais de 40 anos da favela, revelava que as obras haviam se transformado em ―terror 

psicológico‖: ―(...) ninguém explica o que vai acontecer conosco e o que significa essa pichação nas 

nossas portas. Daqui eu não saio‖ (O DIA, 2013).  

As pichações, às quais Dona Chiquinha se referia, eram as iniciais da Secretaria Municipal de 

Habitação do Rio de Janeiro (SMH), que se espalharam da noite para o dia nas portas das casas na 

intenção de notificar, silenciosamente durante a execução do Morar Carioca. O programa habitacional 

foi foi a mais recente experiência de intervenção do estado na arquitetura das favelas da cidade do Rio 

de Janeiro. Com proposta ambiciosa, previa a reurbanização todas as regiões faveladas da cidade até 

2020. 

Pelo programa, se recuperava também o discurso sobre a promoção da dignidade aos 

moradores das áreas consideradas ―mais carentes‖ da cidade e sobre a importância de uma política de 

segurança, que também estava em curso, e fosse capaz de garantir a execução do projeto.O Morar 
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Carioca foi lançado em 2009, quando, não por acaso, a cidade do Rio de Janeiro estava caminhando 

para etapas finais do processo de candidatura à sede dos Jogos Olímpicos de 2016
3
. 

Especificamente para o Morro da Providência, o Morar Carioca significaria o investimento de 

mais de R$130 milhões para atender a cerca de cinco mil moradores. No papel, estava prevista a 

construção de um teleférico, de um plano inclinado e melhorias na infraestrutura local, por meio da 

implantação de drenagem, redes de água e esgoto e o reassentamento de, assim como a de Dona 

Chiquinha, outras seiscentas e setenta casas que estavam instaladas em áreas consideradas como ―de 

risco‖
4
.  

De maneira geral, a mídia corporativa se mostrou entusiasmada com tal mudança prevista para 

regiões faveladas, afinal, ajustes eram necessários para reafirmar o Rio de Janeiro enquanto sede dos 

megaeventos. Narrativas midiáticas sobre megaeventos têm o importante papel de vender a cidade e 

promover lucro para as próprias empresas de mídia. Não se torna interessante e está longe de ser 

rentável, trazer à tona informações que colocassem em dúvida se resultados do megaevento poderiam 

ser negativas. Como Beatriz Jaguaribe (2011) explica, no caso mais específico do Rio de Janeiro, que 

recebeu dois grandes megaeventos em um curto espaço de tempo, o discurso que se aplicou teve e 

ainda tem a fundamental finalidade de ajudar a tecer uma nova imagem do Rio de Janeiro e contribuir 

para atrair investidores.  

Como bem sintetizam Freitas, Lins e Carmo (2011), todo megaevento é um evento de mídia, 

mas que, claramente, não comporta espaço para todos
5
. Para que grupos marginalizados conseguissem 

falar sobre impactos do megaevento foi preciso que encontrassem outros tipos de brechas, que quase 

sempre estiveram fora da mídia corporativa. Ainda que a cobertura midiática acontecesse em formatos 

variados, baseada em linhas editorias particulares de cada empresa, não costumava ser por meios 

tradicionais que esses grupos conseguiam espaço.  

Leonardo Custódio (2016) considera que o midiativismo de favela é o conjunto de formas dos 

moradores se organizarem e produzirem informações e conhecimento de engajamento em lutas do dia 

a dia nos centros urbanos, por justiça, dignidade, direitos, valorização de tradições e culturas, e outros 

tantos assuntos políticos que fazem parte das favelas. Neste processo, vozes e debates de grupos 

marginalizados ganham força e conseguem, inclusive, influenciar narrativas jornalísticas. O 

midiativismo de favela não está restrito à própria favela. Apesar de ser claramente produzido com o 

objetivo de que seja da favela para a própria e também para outras favelas, a intenção é justamente 

fazer com que discussões que cabem a esses territórios alcancem o restante da cidade. 

Novas formas de midiativismo de favela foram e têm sido constantemente impulsionadas e 

renovadas por meio das novas tecnologias da informação e da comunicação, principalmente por meio 

do ciberespaço. Isso porque o ciberespaço, diferente de outros tipos de mídia, pode permitir maior 

participação dos grupos marginalizados na produção daquilo que circula. 

Seria bastante incoerente apontarmos o acesso ao mundo online como solução única para a 

exclusão social, sem levar em consideração que, para se ―existir‖ nele, é preciso ter acesso a ele, o que 
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dispõe de custo e que frequentemente ainda está longe de ser realidade para muitas pessoas (Mapa da 

Exclusão, 2003). Ao mesmo tempo, não podemos deixar de notar que o uso crescente de ferramentas 

online pode trazer importantes impactos sobre informações que circulam
6
. 

No caso específico dos moradores da Providência no período do megaevento olímpico, 

territórios de mídia se espalharam pela rede. Algumas publicações
7
 podem ilustrar isso: o Fórum 

Comunitário do Porto
8
, documentários como Casas Marcadas

9
. #EntreSemBater

10
, Território 

Ocupado
11

 e diversas páginas no Facebook, como Zona Portuária Alerta
12 

e Ideais De Uma Luta no 

Morro da Providência
13

. 

Para me aproximar dos moradores que fizeram circular este tipo de produção midiática na 

contrapartida da versão predominante na grande mídia, utilizei a etnografia. Tal metodologia é 

formada pela combinação de diferentes métodos que partem do princípio que estudar em profundidade 

e de forma imersiva o engajamento de pessoas com determinados fenômenos é fundamental para 

compreender determinada cultura ou ambiente social. A pesquisadora Beatriz Polivanov (2014) 

esclarece que a etnografia também pode ser considerada como ―produto de um processo‖ (p. 91), 

como resultado de uma pesquisa qualitativa em que se busca uma ―descrição detalhada e profunda da 

vida e prática cotidianas‖ (POLIVANOV, 2014, p. 91). Mas em ambas as etapas, seja como método 

ou produto de um processo de pesquisa a etnografia é considerada ―a representação escrita da cultura‖ 

(EVANS apud POLIVANOV, 2014, p. 91). 

 

3. Alguns dos territórios midiáticos de moradores da Providência, sob a perspectiva etnográfica 

Entre abril e maio de 2016, passei a fazer parte de dois grupos fechados: Zona Portuária Para 

Quem e outro que reúne participantes do programa de habitação Minha Casa, Minha Vida, chamado 

Minha Casa Minha Vida uma enganação. Para minha surpresa, não houve qualquer restrição quanto a 

minha participação: fui aceita e nunca me questionaram qual seria meu propósito ali.  No entanto, com 

a mesma facilidade que é possível fazer parte desses espaços, torna-se indiferente a presença de novos 

membros. Na prática, nenhum dos grupos facilitou a minha aproximação com os moradores.  

Ainda para montar minha rede de contatos de moradores da Providência, adicionei perfis de 

moradores que se destacavam por publicações ou comentários que incluíam as palavras ―Providência‖ 

e ―remoções‖. Adicionei oito pessoas, ao longo de aproximadamente seis meses: Cosme Felippsen – 

administrador do projeto Rolé dos Favelados, Cintia Sant‟anna, Hugo Oliveira, Maurício Hora, Fatima 

Lima – administradora do projeto Favela Cineclube, Raquel Spinelli – responsável pelo 

Providenciando a Favor da Vida – e o perfil identificado como Ideais de uma luta Morro da 

Providência. Somente uma moradora nunca aceitou minha solicitação de amizade no Facebook, 

Márcia Regina. 

Conforme pude constatar ainda nas etapas iniciais da pesquisa, o aumento da possibilidade de 

conectividade à rede não acompanha, obrigatoriamente, a exposição pessoal. Na realidade, tende a ser 

desproporcional quando queremos entrar em questões de âmbito mais pessoais ou das quais as pessoas 
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não se orgulham em falar sobre.  Não se torna sinônimo de que, porque aquelas pessoas estavam no 

ciberespaço dando seus relatos sobre questões bastante específicas, como reforma urbana e habitação 

na favela da Providência, elas estavam dispostas a falar sobre os temas a qualquer pessoa ―de fora‖ 

daquele contexto, o que foi bastante decisivo para o desenrolar da pesquisa.   

Nesse sentido, há de ser destacada uma das características dos territórios midiáticos, conforme 

propõem Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013), essencial para minha trajetória no campo de 

pesquisa. O conceito dos territórios midiáticos inclui a noção de outro tipo de audiência de mídia – a 

não só participativa, mas também geradora de conteúdo. A partir do momento em que me tornei 

audiência para produções de moradores, mais especificamente de duas delas – Rolé dos Favelados e 

Favela Cineclube – pude me aproximar, finalmente, de alguns dos moradores.  

Cosme Felippsen foi um desses casos. Cosme é guia turístico e mantém a divulgação do 

projeto Rolé dos Favelados principalmente pelas redes sociais. Por meio do celular, o rapaz mantém 

perfis no Facebook e no Instagram
14

. O celular é, de fato, ferramenta que funciona como extensão do 

corpo do morador (TOWNSEND, 2000).  

Foi por meio do Rolé dos Favelados que pude percorrer e conhecer melhor a Providência. 

Com a mesma facilidade que incorpora o território físico da favela aos territórios midiáticos que faz 

uso, Cosme incorpora sua história pessoal ao espaço físico da favela e vice-versa. Durante a visita 

guiada, toda sua história foi narrada enquanto caminhávamos pelas ladeiras da favela. Se, pela 

apresentação nas redes o morador afirmar ser ―Cosme Felippsen, O Favelado‖ e é responsável pelo 

projeto do Rolé dos Favelados, durante a apresentação feita pessoalmente, Cosme faz questão de 

afirmar que é ―o próprio favelado‖.  

Esta constatação também pode ser feita ao acessarmos o perfil pessoal de Cosme
15

 e a página 

de divulgação do Rolé dos Favelados – https://www.facebook.com/roledosfavelados/. Em muitos 

momentos, os dois formatos de publicação no Facebook se confundem e se sobrepõem. O perfil 

pessoal não conta apenas com informações sobre a vida particular de Cosme, mas é muito abrangente 

e replica todo tipo de postagem feita em relação ao rolé. Das etapas de divulgação, à mídia produzida 

durante a atividade: tudo está também como parte constituinte do perfil de Cosme (NOTA DE 

TRABALHO DE CAMPO, 10/12/17). 

Cosme valoriza a lógica do turismo ―nós por nós‖, retomando a ideia de moradores de favelas 

desenvolverem formas de representação midiáticas, para diversos fins, como forma de combater 

conteúdos privilegiados pela grande mídia que não promovem identificação para eles. O que o 

morador mostra, de maneira estratégica a valorizar o trabalho que desenvolve, é que, caso 

estivéssemos fazendo a mesma visita guiada, mas acompanhados de pessoas que não morassem no 

local, poderíamos não ter acesso a territórios mais restritos – como é o caso desta terceira etapa – ou a 

detalhes que só quem vive na Providência pode conhecê-los.  

Ao observarmos o que o conteúdo que o morador posta ou faz interações nas redes sociais, é 

possível notar que Cosme também acompanha portais de grandes jornais de circulação no Rio de 

https://www.facebook.com/roledosfavelados/
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Janeiro, principalmente quando tocam em assuntos pertinentes à Providência. Assim como propõem 

Simone Tosoni e Matteo Tarantino (2013) sobre a teoria dos territórios midiáticos, isso não significa, 

obrigatoriamente, que pessoas que recorrem a novas formas de narrativas sobre disputas pelo território 

urbano neguem o que é transmitido pela mídia corporativa. No entanto, não é este tipo de conteúdo 

que as satisfaz completamente. Dessa forma buscam circular também por outros espaços alternativos, 

além de terem – por meio das ferramentas tecnológicas – maiores chances de fazerem circular suas 

próprias impressões a respeito de tal conflito.  

Isso é feito por Cosme tanto no campo digital, quando publica textos e vídeos de autoria 

própria ou de outros coletivos da Providência, quanto durante a realização do Rolé dos Favelados, ao 

fazer esta crítica à emissora de TV, por exemplo.  

Ao contrário de Cosme, Fatima – ou Fatinha Lima, como se denomina nas redes sociais – não 

circula por territórios midiáticos da grande mídia com objetivo principal de se manter informada, mas, 

sim, de criticá-los e como forma de embasar sua trajetória midiática, ao optar pelo conteúdo 

alternativo (NOTA DE TRABALHO DE CAMPO, 16/02/18). Fatima foi a segunda moradora com 

quem pude entrar em contato e acompanhar alguns dos territórios midiáticos que faz uso.  

Conheci Fatima em meados de novembro de 2017, por meio de uma colega da Universidade 

Federal Fluminense e, somente depois de trocarmos algumas mensagens, adicionei a moradora no 

Facebook. A partir do momento em que me identifiquei com uma amiga em comum, que teve acesso 

ao celular pessoal de Fatima, facilmente fizemos trocas de diversas informações com grande 

facilidade.  

Fatima chegou a ser removida durante as obras do Morar Carioca e foi realocada para um dos 

conjuntos habitacionais disponíveis. A mulher, no entanto, já não usa as redes sociais para denunciar 

tal ação, mas sim, para manter atualizada a memória de moradores da Providência por meio do Favela 

Cineclube, projeto que viabiliza sessões de cinema realizadas com certa periodicidade dentro da favela 

e que propõe debates sobre os mais diversos temas. Além do perfil pessoal, Fatima também administra 

o perfil do projeto no Facebook, que leva o mesmo nome - 

https://www.facebook.com/favelacineclube/. 

Fatima convoca grupos para, de maneira geral, participem de movimentos sociais e se 

informem por meio de publicações alternativas. Para promover tais orientações, Fatima geralmente faz 

posts acompanhados de palavras como ―lute‖, ―exija seus direitos‖ ou ―conheça seus direitos‖, verbos 

e ações que, dificilmente, estão presentes na narrativa midiática corporativa e caracterizam territórios 

midiáticos alternativos. Além disso, pela clara desconfiança que mantém com veículos da mídia 

corporativa, a moradora da Providência divulga eventos e atividades que incentivem que as próprias 

pessoas tenham condições de produzir outros conteúdos. 

Esta perspectiva se estende também para atividades oferecidas no Favela Cineclube. Os filmes 

selecionados são sempre ligados a temáticas sociais, como desigualdade, preconceito racial, 

homofobia, entre outros. Há, inclusive, a versão do cineclube voltada para crianças, para que, desde 

https://www.facebook.com/favelacineclube/
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cedo, exista o contato com outros tipos de mídia, além da corporativa, e o incentivo para o 

desenvolvimento de formatos midiáticos que privilegiem suas próprias percepções sobre fatos do 

cotidiano.   

A tecnologia certamente é uma das aliadas das atividades do clube de cinema em muitos 

aspectos: do processo de divulgação das sessões até a execução de cada um dos encontros. Nos 

eventos de Facebook, onde o perfil Favela Cineclube
16

 expõe sobre filmes que serão exibidos, há 

quase sempre um texto ao final incentivando que as pessoas compareçam aos debates e entendam 

determinadas questões, como a desigualdade social, por exemplo, por meio da ―narrativa favelada‖ 

feita por favelados.  

Sem dúvidas, Fatima é conectada, mas não está constantemente com o celular nas mãos. Isso 

ocorre até mesmo pelo uso que faz da ferramenta: para ela, o celular não funciona apenas como 

extensão do próprio corpo para facilitar a comunicação, mas parece explorá-lo em suas infinitas 

possibilidades para fotografar, gravar vídeos e editá-los, produzindo de maneira muito habilidosa o 

conteúdo do cineclube. 

O perfil da moradora é fechado e, só depois de adicioná-la, é possível visualizar o conteúdo 

que publica, além das conexões com amigos e páginas que mantém. Reforçando assim, um caráter 

mais particular, mais restrito sobre a forma de uso do Facebook para fins pessoais.  

A imagem de perfil do Favela Cineclube, principal marca do projeto, é importante estratégia 

de mídia utilizada para mostrar objetivos do projeto. A figura lembra um saco de pipoca, mas ao 

observá-la, é possível ver que não se trata do alimento. Na realidade, a foto de perfil do Favela 

Cineclube é composta por pequenas figuras geométricas que retratam casas da Providência, sugerindo 

que a favela seja consumida enquanto produto comum ao mundo do cinema, como é o caso da 

pipoca
17

.  

Apesar de Fatima administrar o perfil pessoal e a página de divulgação do projeto, as duas 

publicações são facilmente distinguíveis. Enquanto no próprio perfil
18

, a mulher publica a respeito de 

diversos coletivos que incentivam produções midiáticas alternativas, incluindo o Favela Cineclube, e 

trata mais de questões ligadas à vida pessoal – como fotos de aniversários, por exemplo – no perfil do 

cineclube, trata apenas de material relativo ao projeto, não fazendo nem mesmo divulgação de outros 

cineclubes ou projetos similares.  

Talvez a relação do papel da mídia com o contraponto que o Favela Cineclube se propõe a 

fazer – basicamente, sobre se pensar e fazer mídia de representação sob ótica dos próprios favelados – 

não seja ainda algo muito concreto para crianças. No entanto, é visível o quanto se encantam e 

valorizam discussões que acontecem no local. Da mesma maneira que Fatima toma para si sentidos 

dentro do conflito urbano, promove condições e eventos para que as crianças circulem em outros 

espaços midiáticos, propondo um outro olhar sobre a realidade que os rodeia e incentivando que esses 

novos olhares circulem.  
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4. Rolé dos Favelados e Favela Cineclube enquanto exemplos de mídia tática  

Anna Feigenbaum, Patrick McCurdy e Fabian Frenzel (2013) estabelecem que mídias táticas 

são exemplos de mídia que se baseiam na questão de experimentação e do ―faça você mesmo‖ como 

ações capazes de contestar o poder da mídia corporativa e produzir novos formatos de mídia. 

Definitivamente, a mídia tática não foi inaugurada pelo uso das novas ferramentas de tecnologia, mas 

tem sido impulsionada por elas nos últimos anos, e também pela presença estruturas (físicas) ou 

eventos realizados em grandes centros urbanos que são capazes de emitir mensagens e, por isso, 

tornam-nos midiáticos.  

 Os três pesquisadores estabeleceram tais pontos como algumas das características de mídia 

tática principalmente a partir da observação dos acampamentos de protestos (protestcamp), fenômeno 

que foi retomado no início dos anos 2000. Caracterizados, principalmente, pela desobediência 

territorial, tais manifestações serviram para tornar midiáticas formas de ativismo de grupos que 

buscavam pela defesa de regimes democráticos e redução de desigualdade social em várias capitais 

mundiais, com a propagação de tais ações também por meio das redes sociais, o que – até então – era 

algo inovador.  

 A pesquisa sobre o tema foi realizada ainda durante a realização desse tipo de acampamento, o 

que fez com que pudessem ser observadas estruturas (físicas) essenciais para a manutenção deste tipo 

de protesto. Como, por exemplo, a distribuição de barracas, a manutenção de cozinha ou banheiros, e 

espaços de produção midiáticas que se desenvolveram no auge das manifestações.  

 Definitivamente, o período em que a pesquisa a respeito dos territórios midiáticos da 

Providência foi realizada fez com que esse caráter – auge das manifestações – não pudesse ser 

observado. Entre 2016 e 2018, não havia mais manifestações pelas ruas que tentassem impedir o 

avanço de ações da Secretaria Municipal de Habitação, nem mesmo moradores ainda inseguros a 

respeito da manutenção ou não das próprias casas
19

. 

 No entanto, há importantes características que foram observadas durante a realização dos 

acampamentos de protestos, por Feigenbaum, McCurdy e Frenzel (2013), que nos ajudam a 

compreender e parecem ter sido enraizadas aos novos formatos de mídia alternativa produzidos. Os 

autores pontuam que três características essenciais facilitam o entendimento sobre a mídia tática: a 

contestação do poder da mídia corporativa, a produção de mídia ativista e a desobediência enquanto 

projeto territorial.  

 Pelo que pude observar, tanto o Rolé dos Favelados, quanto o Favela Cineclube questionam e 

incentivam que participantes questionem a produção midiática tradicional que grandes jornais fazem a 

respeito de favelas. O Favela Cineclube, especificamente, traz críticas a respeito da mídia corporativa 

também através do repertório que seleciona para ser exibido durante as sessões, já que opta pela 

transmissão de filmes alternativos com temáticas sociais – e por meio dos debates que promove.  

Ainda que tais produtos de mídia não estejam sendo executados durante a realização de 

acampamentos ou atos que tentem frear as remoções neste momento, existem similaridades do Rolé 
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dos Favelados e do Favela Cineclube com questões de mídia ativista observadas por Anna 

Feigenbaum, Patrick McCurdy e Fabian Frenzel (2013). A narrativa ―nós por nós‖ vem à tona para 

tentar suprir lacunas que a falta de identificação de moradores de favelas têm com a narrativa 

midiática tradicional e promovem, por meio dela, o reconhecimento de problemas do cotidiano.  

Neste momento pós-olímpico em que fiz o trabalho de campo, pude observar ainda que a 

desconfiança dos moradores com os meios corporativos de mídia parecem ter sido ainda mais 

acentuados. Não é inédito que grupos favelados não se satisfazem (mais) com o que circula pelos 

grandes jornais. A circulação de perspectivas pelo ciberespaço, como as de Fatima, Cosme e as que 

são apresentadas nas páginas dos projetos Favela Cineclube e Rolé dos Favelados, dá suporte e é 

capaz de impulsionar o engajamento entre os próprios moradores.  

Já a questão da desobediência territorial não pode ser visualizada com tanta clareza por razões 

temporais de quando esta pesquisa foi realizada, mas deve ser destacada pela relação que os dois 

projetos desenvolvem com o espaço da Providência. Em momentos seguintes às remoções e, 

consequentemente, à tentativa de desmonte da favela, convidar pessoas de fora da favela e articular 

ações midiáticas com os moradores como forma de ocupar e percorrer o território da Providência – 

ainda que momentaneamente – certamente têm importante papel para valorizar espaços da favela que 

contam sua história de resistência e reforçar vínculos sociais.   

 

5. Considerações Finais  

O mais importante de ter participado das visitas à favela sempre acompanhada por Fatima ou 

Cosme foi, certamente, ser parte de um exercício de empatia em relação a este momento pós-olímpico 

que a favela vive. Ouvir sobre histórias e percorrer espaços da favela acompanhada por moradores, foi 

essencial para que eu também me aproximasse de maneira decisiva do território da Providência, do 

ponto de vista de moradores e da produção midiática que realizam. Ao longo desta pesquisa, pude 

observar que, ao menos neste momento pós-olímpico, as formas de resistência de moradores que 

continuaram na Providência têm se fortalecido por meio dos territórios midiáticos que vêm se 

consolidando, impulsionadas pela propagação das ferramentas tecnológicas.  

O Favela Cineclube, além de promover e divulgar memórias da favela para quem está do lado 

de fora dela, incentiva a execução de debates e produção midiática de pessoas que vivem ali. Como 

ponto em comum com Cosme, está o convite para ocupação e circulação de pessoas, como acontece 

também por meio de eventos do Rolé dos Favelados. Tais territórios midiáticos reforçam vínculos dos 

moradores com o lugar onde vivem. 

Também neste momento posterior à Olimpíada, pude perceber que, diante do inevitável – as 

remoções que já aconteceram – moradores da Providência promovem por meio da circulação de 

memórias e confecção de informações, a própria auto-afirmação enquanto seres pertinentes àquele 

lugar. Informação que pareceu ser questionada, mais uma vez, durante a última reforma urbana 

realizada. Há ainda o sentimento entre aquelas pessoas de constante vigilância para caso surja uma 
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nova proposta de reordenamento urbano. Como se nunca pudessem descansar ou ter certeza de que a 

casa onde vivem, se manterá de pé, caso o governo volte a interferir naquele espaço.  

Ter contato direto com tais moradores também foi algo transformador para a minha visão em 

relação à Zona Portuária e à Providência, em particular. Claro que antes de iniciar a pesquisa, havia a 

percepção do quão excludente a reforma urbana havia sido para moradores favelados, no entanto, foi 

depois de estar em contato direto com moradores que passei a enxergar os muros – não-declarados – 

que dividem tal espaço e evidenciam a quem se destinam os novos espaços. 

 A revitalização parece ter contribuído ainda mais para aumentar a divisão asfalto x favela da 

Zona Portuária, o que ficou muito escancarado para mim, principalmente depois do contato que 

estabeleci e ainda mantenho com Cosme e Fatima. Além das visitas que fiz à Providência 

acompanhada de cada um deles, também passamos a nos falar com certa frequência pelo Facebook e 

WhatsApp, o que contribuiu para acentuar em mim esta visão descrita acima.  

 Dentro desta perspectiva, o mais interessante é observarmos que a existência dos territórios 

midiáticos, como os desenvolvidos por Cosme Felippsen e Fatima Lima tentam romper com tais 

muros. Os espaços de mídia têm a importante função de ultrapassá-los e incentivar a formação de 

novos vínculos sociais de grupos – de fora ou de dentro da favela – com a Providência.  
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milhões de moradores de favelas entrevistados, mais de 80% deles têm acesso à internet . Dos entrevistados, 
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13
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Está disponível neste endereço: https://www.facebook.com/cosme.felippsen. 
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Noticiabilidade do „ordinário‟: vozes possíveis e caminhos passíveis de serem 

trilhados na reportagem social
1
 

LUIZA GOULD
2 

 

Resumo 

A partir do entendimento de personagens ‗ordinários‘ como homens e mulheres comuns, 

desconhecidos cujas histórias ainda não ganharam atenção da sociedade, segundo define Michel de 

Certeau, pretendemos neste artigo analisar de que forma critérios de noticiabilidade e condições de 

produção interferem na escolha de tais indivíduos como pauta e na sua representação. Para tanto, o 

gênero buscado dentro do jornalismo será a reportagem e, mais especificamente, a reportagem de 

cunho social, conforme classificação de Ana Beatriz Magno.   

 

Palavras-chave: Ordinário; extraordinário; reportagem; visibilidade; valores-notícia. 

 

 

Introdução 

 
Despejou o leite devagarinho no copo de café, curtindo cada gota que caía [...] 

Depois de quase seis anos, era a primeira vez que Safira podia fazer o café da manhã 

dos seus dois filhos – um de seus desejos imediatos na sua primeira saída do 

presídio no regime semiaberto. Colocou os copos na mesa, sorridente. Um dos 

meninos olhou aquilo com estranheza. — Mas você não sabe, mãe, que a gente não 

toma café, só toma Toddy? A frase caiu para ela como o peso dos anos perdidos 

(QUEIROZ, 2015, p. 21). 

 

O trecho apresentado abre o livro-reportagem Presos que menstruam. Nele, a jornalista Nana 

Queiroz publica o resultado do seu mergulho durante quatro anos em um ―submundo‖, como 

classifica, no qual as protagonistas são sete mulheres ―invisíveis‖. Esquecidas pelas bibliotecas, 

lembradas pelo cinema e pela TV apenas ―[...] para dar fim a uma ou outra vilã de novela‖ (Ibidem, 

Prefácio), citadas em matérias superficialmente, as presidiárias são tratadas como homens pelo sistema 

carcerário brasileiro, segundo constatação da autora. As histórias ocultas ganham nuances em obra de 

300 páginas.  

Retratar a invisibilidade é também a razão de ser dos trabalhos de Eliane Brum, profissional 

com 20 anos de carreira. Seja em curtos textos de crônicas ou em reportagens de fôlego, da apuração 

ao tamanho do texto, ela não se interessa pela procura do espetáculo, ―o qual tradicionalmente a 

imprensa padrão busca. Mas pelo abominável, pelo sublime ou pelo insólito que existe em qualquer 

existência comum‖ (GOMES, 2016, p.5). 

Contrapostos aos critérios de noticiabilidade, os dois exemplos nos acarretam uma mesma 

interrogação: Tais fazeres conseguem subverter valores-notícias e condições de produção para, dentro 

do próprio jornalismo, dar voz às esquecidas personagens de Queiroz ou às pequenas histórias de 

Brum? O presente artigo, como recorte de pesquisa mais ampla desenvolvida em mestrado, pretende 

iniciar análise em torno do ordinário (CERTEAU, 2014), ou do extraordinário, dependendo da 

perspectiva a que nos debruçamos, frente a um gênero específico do jornalismo: a grande reportagem. 

Interessa-nos aqui, mais especificamente, as reportagens classificadas por Ana Beatriz Magno como 

sociais, que ―incluem a cobertura de políticas públicas, sob uma ótica que inclui a visão do cidadão e 
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da autoridade‖ (MAGNO, 2006, p. 78), tendo como assuntos a migração, seca, habitação, conflitos 

agrários, entre outras ―temáticas sociais do país‖ (Ibidem), em textos que costumam ser narrativos e 

longos. 

 

Extraordinariedade no personagem ordinário 

Historiador francês, o jesuíta com matriz weberiana Michel de Certeau destina A Invenção do 

Cotidiano (2014) para quem classifica como homem ordinário.  

Este ensaio é dedicado ao homem ordinário. Herói comum. Personagem 

disseminada. Caminhante inumerável [...] Este herói anônimo vem de muito longe. 

É o murmúrio das sociedades [...] Pouco a pouco ocupa o centro das cenas 

científicas. Os projetores abandonaram os donos de nomes próprios e de brasões 

sociais para voltar-se para o coro dos figurantes amontoados dos lados, e depois 

fixar-se enfim na multidão do público (CERTEAU, 2014, p. 55). 

 

 Diferentemente de autores marxistas como Agnes Heller, Henri Lefebvre e KarelKosik, 

Certeau entende o cotidiano inventado ―com mil maneiras de caça não autorizada‖ (CERTEAU, 

2014, p. 38, grifos do autor) e propõe uma forma de compreensão na qual os indivíduos criam, mesmo 

em meio a impossibilidades. Seu foco de estudo, portanto, não é o homem em si, mas o que ele, na 

concepção do autor, ―fabrica‖ ao assistir televisão, ler jornal, usar o espaço urbano, fazer compras 

(Ibidem). Pretendemos em nossa pesquisa, descobrir quem é este personagem considerado ―o rumor 

da história‖ (Ibidem) e como ele é representado na reportagem social. Em fins deste artigo, no entanto, 

consideraremos a breve conceituação de homem ordinário no sentido de homem comum, o anônimo 

que é protagonista no estudo do francês. 

Ao optar por ter tal personagem como mote para suas reportagens, jornalistas como Nana 

Queiroz e Eliane Brum parecem subverter ao menos um dos critérios de noticiabilidade listados por 

Tom Wolf (1992). O teórico da comunicação sintetiza uma das variáveis do fator importância da 

notícia como ―grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável, quer no 

que respeita às instituições governamentais, quer aos outros organismos e hierarquias sociais‖ (WOLF, 

1992, p. 201). Recorrendo a duas duplas de autores, Wolf versa tanto sobre a maior probabilidade de o 

acontecimento virar notícia quando ocorre em países de elite e diz respeito a pessoas de elite 

(GALTUNG; RUGE
3
, 1965, apud WOLF, p. 201), quanto sobre o maior valor-notícia que o conteúdo 

terá ao despertar interesse do público. Em pesquisa de 1979, Golding e Elliott sugerem que o ―não 

visualizável‖ consequentemente não gera o interesse referido. Há, porém, uma diferença em relação ao 

proposto por Galtung e Ruge: apesar da constatação, os autores atestam que o fator não deveria excluir 

o assunto da pauta. ―Itens que possam ser aborrecidos, repetitivos, não visualizáveis, devem ser 

incluídos, apesar do desinteresse do público. O item refere-se a algo que o público deve conhecer‖ 

(GOLDING; ELLIOTT
4
 1979, apud Wolf, p. 201). Embora a perspectiva negativa dada ao que 

entendemos neste momento como ordinário, os pesquisadores admitem ser necessária a promoção de 

alguma luz ao tópico.  
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Estamos debruçados, portanto, em uma hierarquia que se estabelece entre as fontes nos 

bastidores da notícia, ou no que a professora e doutora em Antropologia Gislene Silva chama de 

proeminência.  O conceito, já em 1695, aparece em texto de KasparStieler, mas é também utilizado 

por Fraser Bond (1959), Carl Warren (1959), Pamela Shoemakeret al (1987) e Mário Erbolato (1991) 

em referência ―à pessoa de destaque ou personagem público‖ (SILVA, 2005, p. 101). Em artigo sobre 

os critérios de noticiabilidade, Silva cria tabela com definições de 13 autores, entre eles os listados, e 

apresenta a proeminência como um dos valores. A categoria abarca a notoriedade (Chaparro), 

celebridade, posição hierárquica (Wolf), elite (Galtung e Ruge; Golding e Eliott), além de 

sucesso/herói (Erbolato). Apesar das diferentes nomenclaturas, ambas se referem à definição de 

notícia como a que apresenta vozes conhecidas, personalidades, famosos, integrantes da classe 

dominante ou do governo. 

Segundo esse critério, as presidiárias retratadas por Queiroz, as parteiras, os garimpeiros, os 

moradores de Roraima ou o sertanejo analfabeto, cujas histórias foram algumas das contadas por 

Brum, não teriam motivado pautas. A proeminência que silenciaria os personagens é denunciada por 

Sylvia Moretzsohn (2002) em trecho que ela recupera de Alexander Cockburn, crítico por dez anos do 

jornal norte-americano The Village Voice. Na citação, ele ironiza a seleção feita por agências de 

notícias.  

Os editores devem se lembrar que há extensas partes do mundo nas quais as pessoas 

não existem a não ser em grupos de mais de 50 mil. Antes de chegar a tais hordas, 

comecemos por cima. A morte de um americano famoso pode sempre ser registrada, 

ainda que tenha ocorrido nas circunstâncias menos relevantes. Se o americano for 

um ilustre desconhecido, é preciso que morram pelo menos dois ou três (ou apenas 

um, desde que em circunstâncias bem singulares) para que mereça alguma atenção. 

No caso dos negros, o número tem de ser muito maior. Na categoria seguinte, vêm 

os europeus do norte. Conte dez deles para cada americano. Depois, temos os 

europeus do sul (italianos, espanhóis, portugueses, gregos). Conte uns 30 deles para 

cada americano. Depois, os turcos, persas e latino-americanos. Conte uns cem destes 

para cada americano. Alguns perfeccionistas incluiriam também os africanos do 

norte nessa categoria. Em seguida, vêm os asiáticos do sudeste. Duzentos a trezentos 

para cada americano. Alguns também colocariam aqui os indonésios. Mas, nesse 

caso, suponha que a contagem deva se elevar a uns mil por americano, já que 800 

mil indonésios foram massacrados no golpe de 1965 sem maior repercussão. Nessa 

altura, chegamos ao limite em números e passamos à categoria seguinte – a das 

hordas incalculáveis. São os indianos, africanos e chineses (COCKBURN
5
, 1976, 

apud MORETZSOHN, 2002, pp. 66 e 67, grifos nossos). 

 

Mas e se as ―pessoas que não existem‖ ou os ―ilustres desconhecidos‖ trouxessem, por suas 

vivências, o inusitado? E se o repórter buscasse o extraordinário no ordinário? Nesse caso, poderíamos 

dizer que ele estaria explorando outro valor-notícia. É a raridade, explicada por Silva como sendo o 

―incomum‖ ou ―fora da normalidade‖ (SILVA, 2005, p. 103). Na reportagem O sertão carioca, por 

exemplo, o repórter CaioBarrettoBriso e o repórter fotográfico Daniel Marenco parecem explorar tal 

estratégica. Eles apresentam no jornal O Globo o cotidiano de dez famílias de agricultores, que 

―habitam casas de pau a pique, sem energia, onde a luz vem de velas e lampiões, como no século 

XIX‖ (BRISO, 2015, online). Personagens ordinários, com sua extraordinariedade: vivem no Rio de 
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Janeiro. São os remanescentes do sertão carioca, como era chamada a Zona Oeste até 1950. A 

peculiaridade torna a história não só mais propensa a ser contada, como tira o jornalista de hard news 

da pauta, para passar seis dias de apuração com os agricultores, detalhe que é revelado no lead.   

No caso de Fabiana Moraes, a grande reportagem O nascimento de Joicyexigiu imersão de 

maior fôlego. Por cinco meses, ela acompanhou o percurso do agricultor João Batista para se 

transformar em Joicy. A jornalista assina série de reportagens para o Jornal do Commercio em 2011, 

material que conquistou o Prêmio Esso na categoria regional daquele ano. A personagem que inspira a 

pauta mora na zona rural de Alagoinha, no Recife, vivendo com cerca de R$ 268,00 por mês, dinheiro 

parte vindo do Bolsa Família, parte conseguido como cabeleireira. Nasceu João, em família nordestina 

de 14 filhos e subsistência da roça (MORAES, 2011, online). Por todas essas características, não se 

enquadra no critério de posição hierárquica descrito por Wolf.  

Há em Joicy, no entanto, aspectos de raridade. O primeiro deles diz respeito à trajetória até a 

cirurgia: não apenas os 16.590 quilômetros até o Hospital das Clínicas no Recife, mas todo o trâmite 

anterior à operação.   

Joicy Melo da Silva nasceu no dia 22 de novembro de 2010, às 12h30. Pesava 74 

quilos e media 1,63 metro de altura. Naquele dia, mais sete partos foram realizados 

no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Recife. O de Joicy foi sem dúvida 

o mais complicado de todos: durou quase sete anos e envolveu uma série de 

especialistas. Três deles estavam no exato momento no qual ela veio ao mundo 

(Ibidem, grifos nossos). 

 

O segundo caráter inusitado chamou a atenção da repórter no primeiro contato com Joicy. 

Entre nove possíveis personagens, que aguardavam atendimento no Hospital das Clínicas para o 

mesmo fim, a protagonista eleita era a que menos parecia mulher: ―No meio de calças jeans justinhas, 

cintos com tachas, vestidos floridos e sandálias altas, uma se destacava (...) Quem não usava cinto 

enfeitado, vestido de flor e cabelão era aquela mais do canto. Parecia homem. Mas se chamava Joicy‖ 

(Ibidem). Em outra passagem na qual discorre sobre a mesma particularidade, Fabiana Moraes 

esmiúça a importância dada às máscaras na sociedade. O fato de não usar maquiagem, vestido, brincos 

ou qualquer outro enfeite para além das unhas pintadas, afrontava às demais, que ―olhavam com certa 

incredulidade para aquela mulher. Era como se, naquele banco, um intruso estivesse sentado entre 

elas. Como se fosse uma piada de mau gosto feita por alguém que estava ali para lembrar a aparência 

que elas tinham‖ (Ibidem). Faltava à Joicy ―os marcadores que a fariam, externamente, ser ‗mulher‘‖, 

o que acarretava em um ―preconceito duplo‖, vindo ―tanto daqueles que não experimentam a sua 

condição quanto dos próprios transexuais‖ (Ibidem).   

Podemos correlacionar os ―marcadores‖ citados na reportagem com as máscaras que aparecem 

na conceituação de ErvingGoffman. O canadense parte da constatação de que todo indivíduo 

representa papeis, e a necessidade deles é uma forma de sobrevivência. No exemplo trazido em sua 

obra A representação do eu na vida cotidiana (1985), Goffman fala do problema enfrentado pelas 
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enfermeiras de clínica por não estarem dentro do estereótipo que a enfermeira de cirurgia, no entanto, 

possui. 

 

[...] Um paciente verá sua enfermeira parar junto ao leito próximo e conversar, por 

alguns momentos, com o outro doente. Não sabe que ela está observando a 

profundidade da respiração, a cor e a tonalidade da pele. Pensa que ela está só 

visitando. Infelizmente o mesmo pode pensar a família do paciente, que presumirá 

então que tais enfermeiras não são lá grande coisa (GOFFMAN, 1985, p. 37). 

 

O extraordinário, no caso da enfermeira ou nesta característica de Joicy está, portanto, em não 

dramatizar. A constatação abre a possibilidade da discussão também em torno de outro tema 

relacionado aos personagens ditos ordinários, a visibilidade.   

 

Invisibilidades visíveis 

Um dos autores a abordar a questão da visibilidade é Jesús Martín-Barbero, expoente dos 

Estudos Culturais. Ao apontar quatro mudanças que desordenam e descentralizam o campo da 

comunicação, o espanhol cita a mediação de massa da política, que seria a assimilação do discurso 

político ao modelo da comunicação. Martín-Barbero propõe ir além das problematizações em torno da 

espetacularização, para pensar como os meios definem a ―dimensão simbólica, os rituais, o teatral, que 

sempre fizeram parte da política‖ e reduzem ―a publicidade – o ato de fazer público – à mera 

visibilidade‖ (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 247).  

Reduzir a publicidade à visibilidade é religá-la à capacidade das pessoas serem vistas e 

ouvidas por outras, para John Thompson (1998, p.117), sociólogo e professor da Universidade de 

Cambridge. ―Na idade da televisão, a visibilidade no estreito sentido da visão – a capacidade de ser 

visto com os olhos – é elevada a um novo nível de significado histórico‖ (Ibidem). Contrastando a 

publicidade mediada na televisão (a que ele chama de quase-interação mediada) com a publicidade da 

copresença (resultado de uma interação face a face entre os indivíduos), Thompson atesta que mais do 

que o fato do fazer em público, importa agora a capacidade de ser visto. 

A partir da perspectiva do autor, é possível afirmarmos que passa a ser importante também ao 

personagem ―ordinário‖ ser visto, o que dialoga com a defesa de uma maior diversidade de vozes na 

imprensa, como faz Dênis de Moraes ao criticar o fato de que nos ―principais jornais, revistas e 

telejornais‖, ―[...] a vida das comunidades subalternizadas e pobres está ausente ou minimizada‖ 

(MORAES, 2016, p. 114). De certa maneira, Cremilda Medina defende o mesmo ao enaltecer a 

reportagem. Ela traça paralelos com a forma de governo no qual a participação igualitária dos cidadãos 

é premissa: ―É a pluralidade de vozes e a pluralidade de significados sobre o real que fazem com que a 

reportagem se torne um instrumento de expansão e instrumentação plena da democracia, uma vez que 

a democracia é polifônica e polissêmica‖ (MEDINA
6
apud LIMA, 2004, p. 23). 

A visibilidade passa a ser, portanto, questão estratégica, e não se encerra no próprio âmbito da 

mídia, repercutindo ainda na interação face a face, como a fala de um dos personagens retratados por 
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Briso pode exemplificar. Em determinado trecho de O sertão carioca, o repórter mostra a mudança do 

escoamento das plantações de banana e caqui, que passam a ser vendidas em feiras orgânicas, e inclui 

o depoimento de Claudino Avelino da Costa, conhecido como Bichinho. 

[...] – A gente era orgânico e nem sabia. Nunca tinha ouvido essa palavra – afirma 

Bichinho, com a foice na mão e quatro pencas de fruta nas costas, coisa de 40 

quilos. – Há cinco anos, quando as feiras orgânicas começaram, tinha gente aqui em 

cima que me chamava de maluco. Atravessar a cidade para fazer feira, onde já se 

viu? Em Ipanema, a gente dava bom dia e as pessoas não respondiam. A gente era 

bronco mesmo, até deprimia. Hoje é diferente. Astros de novela consomem 

orgânicos. Bichinho é abraçado pelas senhoras ipanemenses, que sentem sua falta 

nas terças em que ele não vai à feira. Ele fica sem jeito, mas gosta do carinho 

(BRISO, 2015, online, grifos nossos). 

 

Nota-se, pelo depoimento, uma mudança na visibilidade face a face de Bichinho. Se antes era 

ignorado, após a popularização do orgânico, em parte pelo agendamento
7 
da própria mídia, e o sucesso 

de programas televisivos como Bela Cozinha
8
, que aborda o tema, o agricultor passa a ser não só visto, 

como incluído na rotina das ipanemenses. Cabe aqui, no entanto, duas ressalvas quanto à visibilidade e 

às formas de concretizá-la, a serem exploradas de forma mais aprofundada em nossa pesquisa. A 

primeira diz respeito ao fato da representação não ser o mesmo que a realidade. A partir da perspectiva 

marxista, KarelKosik traz, de certa forma, essa contestação ao elaborar o conceito de mundo da 

pseudoconcreticidade. Constituído por fenômenos que manifestam essências, ―mas só de modo 

inadequado, parcial ou apenas sob certos ângulos e aspectos‖ (KOSIK, 1976, p. 15), o mundo da 

pseudoconcreticidade faria o homem confundir o fenômeno com a própria essência. O filósofo theco 

defenderá, assim, uma ruptura com tal mundo, a partir da práxis. Goffman igualmente ressalta a 

diferença entre a aparência e o real, apesar de sua matriz weberiana, não marxista, e de não estar 

preocupado em seu estudo com transformações sociais, mas sim com o indivíduo. De acordo com ele, 

a ―representação de uma atividade diferirá da própria atividade e, por conseguinte, a representará 

falsamente‖ (GOFFMAN, 1985, p. 66). Isso porque ―se exige do indivíduo que confie nos sinais para 

construir uma representação de sua atividade‖ e ―a imagem que construir, por mais fiel que seja aos 

fatos, estará sujeita a todas as rupturas a que as impressões estão sujeitas‖ (Ibidem).  

Porém, na grande reportagem, mediante uma longa imersão, o repórter terá acesso não só à 

representação que o personagem faz dele próprio, mas também a aspectos da realidade do outro, a 

partir de certo convívio com ele. Mesmo assim, ao transformar o real em representação, alterações são 

possíveis, como Roger Silverstone mostra. Trata-se da segunda ressalva que fazemos: as condições de 

produção. 

 

Entre a pauta e o conteúdo divulgado: caminhos em aberto 

Os critérios de noticiabilidade anteriormente expostos constituem repertório de regras do que 

StigHjarvard, teórico que é referência nos estudos de midiatização na Europa, chama de ―lógica 

própria‖ da instituição mídia (HJARVARD, 2014, p. 28), ou o ―modi operandi que influenciam outras 

instituições e a sociedade como um todo‖ (Ibidem, p. 26, grifos do autor). A maneira como a mídia 
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opera envolve o processo iniciado com a escolha ou não de determinado assunto como pauta, mas 

também outras etapas, dentre elas a apuração, a transformação do conteúdo coletado em produto 

noticioso, a diagramação da página onde é feita a publicação, no caso do veículo impresso, a escolha 

do conteúdo relacionado que servirá de chamariz no online, ou a edição do material para o tempo 

disponível à determinada notícia no telejornal. 

Tendo a televisão como tema constante de pesquisa, o britânico Roger Silverstone cita 

especificamente a edição como exemplo na obra Por que estudar a mídia? (2002), traduzida para 10 

línguas. Para afirmar que ―todos nós somos mediadores, e os significados que criamos são, eles 

próprios, nômades‖ (SILVERSTONE, 2002, p. 42), o autor se debruça sobre o exemplo fictício de um 

pesquisador de televisão, trabalhando em documentário acerca de certo mosteiro. Ele recebe 

autorização para viver no local por duas semanas, após a promessa de que ―será fiel ao modo de vida 

deles e tentará não ser deturpador nem sensacionalista (...). As vozes dos próprios monges serão 

ouvidas‖ (Ibidem, p. 39, grifos nossos). Aqui, podemos começar a traçar paralelos com a reportagem. 

Tendo maior tempo de apuração, o repórter poderia estar por trás da mesma fala, ao partir do 

pressuposto que a sua vivência proporcionaria um olhar mais aprofundado diante daquela realidade. 

Silverstone, no entanto, prossegue: 

A filmagem começa e, no devido tempo, termina. Uma infinidade de imagens, 

palavras e sons para ser editadas num texto coerente. O pesquisador, apesar de ter 

feito grande parte das entrevistas filmadas, agora já não está muito envolvido no 

processo de produção e assiste, de braços cruzados, enquanto o mundo que ele 

observou, o mundo que, embora imperfeita e incompletamente, passou a 

compreender é reconstruído quadro a quadro. Cada vez mais impotente, ele assiste à 

produção institucional do significado: a construção de uma narrativa; a criação de 

um texto que atende às expectativas do programa, um texto que se encaixa no 

horário reservado, que solicitará uma audiência e alegará um significado. Ele vê uma 

nova realidade surgindo sobre a antiga, reconhecível, justa, pelo menos para ele, 

mas cada vez mais distante do que, segundo acredita, os próprios monges 

conheceriam e compreenderiam (Ibidem, p. 40, grifos nossos).   

 

Assim, por maior que fosse o desejo do pesquisador, ou do repórter em ―dar voz‖ aos monges, 

representá-los da maneira mais fidedigna que conseguisse – para o qual a convivência é apontada 

como importante –, as condições de produção constituíram o empecilho. O resultado foi a decepção da 

comunidade de monges e, por conseguinte, do pesquisador. ―A falha foi dele? Era inevitável? Seria 

possível outro resultado?‖ (Ibidem, p. 41), se pergunta Silverstone no texto, questões para as quais 

também ainda não possuímos respostas. O exemplo, porém, é revelador do impacto da produção 

institucional ou da lógica da mídia, se voltarmos a Hjarvard, na constituição de narrativas. Na luta de 

representações (KELLNER, 2001) ou no cabo de guerra da disputa por sentidos (BASTOS, 2012) o 

modi operandi, portanto, tem papel crucial frente ao resultado obtido. 

Outro fator a ser lembrado no que tange à condição de produção é o tempo. Em um segundo 

exemplo, desta vez verídico, esse foi o critério determinante para a seguinte constatação de Eliane 

Brum: ―Cometi o mesmo erro dos médicos. Não esperei o tempo do parto‖ (BRUM, 2017, p. 34). Em 

livro no qual conta os bastidores por trás de dez grandes reportagens de sua carreira, a jornalista revela 
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frustração por ter sido vítima da aceleração que marca a rotina jornalística. O trabalho em questão é A 

floresta das parteiras, publicado em 27 de março de 2000 na Época, sendo a primeira contribuição da 

repórter para a revista. A pauta consistia em contar as histórias das parteiras do Amapá para um ―país 

que não as escuta porque perdeu o ouvido para os sons do conhecimento antigo, a toada de suas 

cantigas‖ (Ibidem, p. 19), logo uma reportagem passível de análise dentro do que pretendemos em 

nossa pesquisa de mestrado. Porém, quatro dias depois de chegar ao seu destino, Brum e a fotógrafa 

Denise Adams precisariam estar no Maranhão, para entrevistar a então governadora Roseana Sarney. 

No texto em que comenta o episódio, a jornalista atesta:  

Quatro dias na Amazônia não são nada. As distâncias são enormes, difíceis, a 

natureza impõe respeito. E o tempo da cidade ou o deadline da redação são uma 

sandice que eles não compreendem (...) Não esperei o parto da Ivaneide, não 

respeitei o parto da reportagem. E a matéria nasceu por cesariana. Toda reportagem 

tem seu tempo, a hora de acontecer. Às vezes, não dá jeito. Se um avião cai, a gente 

faz o que o prazo permite, e a revista ou jornal desembarcam na banca (ou na 

internet) com a melhor reportagem possível sobre o assunto da semana ou do dia. 

Mas, numa reportagem sobre parteiras, é preciso respeitar o tempo do parto. É a 

realidade que impõe o andamento da reportagem – e não o contrário. E 

compreender o momento, esperar o tempo, é também a diferença entre ser bom 

repórter ou não. (Ibidem, pp. 34 e 35, grifos nossos)    

 

Ivaneide, citada no trecho, é uma das mulheres acompanhadas por Karipuna Maria dos Santos 

Maciel, ou Dorica, a mais velha parteira do Amapá, e fundamental personagem de Eliane Brum na 

reportagem. Na autocrítica da repórter, portanto, não acompanhar todo o ciclo do trabalho realizado 

por Dorica empobreceu o conteúdo final, apesar da sua fidelidade à linguagem das parteiras, ser 

considerada pela repórter ―compensação parcial‖ pelo erro. Neste caso concreto, portanto, a resposta a 

Roger Silverstone seria a de que era possível evitar o desapontamento, desde que houvesse maior 

possibilidade de manobra em relação ao tempo de apuração, o que envolve não só a repórter, mas todo 

o conjunto de superiores ligados a ela na redação. Trata-se de um outro cabo de guerra, complementar 

ao ideológico citado por Pablo Nabarrete Bastos
9
. No jogo em que a corda pode tanto ir para o lado 

dos dominantes quanto dos dominados, o fetiche da velocidade (MORETZSOHN, 2002) está em lado 

oposto à profundidade exigida pela grande reportagem.   

Conforme abordamos em trabalho anterior (SOUZA, 2014), Sylvia Moretzsohn utiliza o termo 

fetiche, cunhado por Marx, para se referir ao encobrimento das relações sociais que originam a 

mercadoria, para tratar da velocidade como valor-notícia chave do processo jornalístico. A velocidade 

esconde, no entender da autora, as condições de produção, se tornando ―mais importante até do que a 

qualidade daquilo que se veicula, o ‗dizer a verdade‘ prometido pela imprensa, já que a falta de tempo 

para uma melhor apuração muitas vezes leva à transmissão de informações erradas‖ (Ibidem, p. 20). O 

fetiche da velocidade
10

.acabaria representando, dessa forma, a inversão dos valores pregados pela 

própria profissão.   
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Considerações finais 

Ao término deste trabalho, podemos de forma preliminar atestar que diferentes valores-

notícias impactam também de forma diversa o espaço dado ao personagem ordinário e sua 

representação em produtos midiáticos. Se o critério do nível hierárquico de fontes ou da proeminência 

desmotivaria pautas voltadas aos desconhecidos, o olhar sensível do repórter buscaria no comum o 

extraordinário, a raridade, um segundo valor-notícia, portanto. No caso da grande reportagem, o maior 

convívio do jornalista com o outro possibilitaria tal procura ao longo de maior tempo, logo com 

maiores potencialidades de percepção do extraordinário. 

As condições de produção, no entanto, não permitem que afiramos ser tal imersão a garantia 

da representação mais fidedigna, pois, como vimos, o processo de edição, ou mesmo o ritmo da 

redação, podem afetar o tratamento dado ao material e sua coleta em campo. Em uma era de mudança 

da visibilidade, o repórter mais do que nunca tem diante de si o desafio de conseguir trazer para o cabo 

de guerra mais participantes, atento à necessidade de ir atrás dos melhores atalhos para representar 

histórias.  
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7
O termo agendamento advém de Maxwell McCombs e Donald Shaw, pesquisadores que observaram e 

decidiram investigar no fim dos anos 1960 como ―veículos noticiosos podem estabelecer a agenda para a 

discussão e reflexão pública‖ (MCCOMBS, 2009, p. 19). O primeiro estudo que conseguiu comprovar a teoria 

foi feito por eles na cidade de Chapel Hill, durante as eleições presidenciais de 1968. A duplapreparou 

questionário respondido por eleitores indecisos, sendo os dados cruzados com respostas dos mesmos eleitores 

acerca da cobertura noticiosa da rede de televisão CBS. 

 
8 
Bela Cozinha é um programa do canal por assinatura GNT, do grupo Globo, apresentado pela nutricionista Bela 

Gil. Atualmente na quinta temporada, a atração é composta por receitas ensinadas por Bela, sempre tendo como 

mote a alimentação saudável com produtos cultivados ―de maneira limpa, sem prejudicar o meio ambiente, e 

justa para produtores e consumidores‖, segundo o site do programa. Disponível em: 

<http://gnt.globo.com/programas/bela-cozinha> Acesso em: 27 jun. 2018. 

  
9 

Em artigo sobre o papel estratégico da linguagem na disputa por sentidos na comunicação, o autor faz alusão a 

um cabo de guerra, no qual ―o material externo da corda, a sua parte visível, é composto por linguagem, que se 

modifica conforme o contexto do jogo e o cenário correspondente. A camada interna, o cerne da corda, sua força 

motriz, é composta pelas ideologias, que tanto equilibram o jogo em benefício dos dominantes, como podem 

mudar o rumo da partida em favor das classes populares. Os elementos centrais que permitem aos jogadores se 

locomoverem, se reconhecerem e mudarem os rumos da partida são a história e a estrutura social, 

correspondentes à força da gravidade e ao atrito do chão, o que em última instância determina ocontinuum 

histórico. O olhar para a história e a consciência do seu papel e espaço ocupados no chão são estratégicos para 

operar mudanças na partida‖ (BASTOS, 2012, online). 

  
10 

A autora se preocupa em apresentar no seu trabalho de mestrado como a celeridade está presente no jornalismo 

desde antes da internet, já com os ―meninos jornaleiros‖ que―saem às ruas apregoando edições extras (...) 

Notícias de última hora: tudo é urgência‖ (MORETZSOHN, 2002, p. 46). Ela ainda relaciona a velocidade 

jornalística à ideia de mercado, aproximando-se ainda mais do fetiche explicado por Marx, como lembramos na 

passagem: ―Citando Marcondes Filho, que considera imprensa e capitalismo ‗pares gêmeos‘, Moretzsohn afirma 

que o jornal teve papel fundamental para a circulação mais rápida de mercadorias, já que possibilitou que as 

informações sobre importações, exportações e movimento de capital pudessem chegar mais depressa. A própria 

notícia se transformaria em mercadoria, o que se juntaria à lógica da concorrência, da pressa para chegar na 

frente e garantir a informação em primeira mão‖ (SOUZA, 2014, p. 19). 
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Resumo 

O objetivo do presente paper é analisar, utilizando-se de uma ótica interdisciplinar, os conceitos de 

hegemonia, de Gramsci e a teoria da agenda, de Shaw e McCombs, oriunda das pesquisas em 

comunicação e relacioná-los com o dogmatismo em economia. Pressupõe-se que a mainstream da 

Economia possa ser hegemônico, além de ser entendido como uma agenda única no campo, negando a 

pluralidade nesse campo da Ciência. Serão expostos os conceitos de hegemonia e a teoria da agenda, 

com uma recuperação histórica de sua formulação e principais expoentes. Posteriormente, apresentam-

se as agendas em economia que resultaram na consolidação da agenda neoclássica. A recuperação 

histórica do pensamento econômico visa embasar como se deu construção da hegemonia em um 

campo do conhecimento a partir de uma trajetória na qual pensadores considerados contrários pelo 

mainstream são marginalizados. 
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Introdução  

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar, sob uma ótica interdisciplinar, o 

dogmatismo que caracteriza a ortodoxia
5
 em Economia, sob o enfoque da teoria do agendamento e do 

conceito de hegemonia de Gramsci, recuperando argumentos das teorias de comunicação.  

A atual ortodoxia em economia, herdeira da tradição neoclássica, também denominada 

mainstream
6
, sugere um modelo de ‗fazer científico‘ que tenta reproduzir nessa ciência os padrões 

que considera característicos da Física. Essa atitude permite aos expoentes dessa corrente excluírem 

do campo científico as abordagens que não partilham essa perspectiva, por considerá-las não-

científicas; cultivam, dessa maneira, uma abordagem dogmática, que despreza as críticas não a partir 

de evidências empíricas senão a partir de preceitos metodológicos. A ortodoxia dissocia assim a 

economia da perspectiva política que marcava a disciplina anteriormente, colocando-a em um plano 

aparentemente fora dos conflitos sociais.  

Por outro lado, a teoria do agendamento sugere que o próprio ato de pautar uma agenda na 

mídia é mais importante do que o viés dado às notícias em si. Entendemos, por outro lado, que a 

formação de uma opinião do público e a aplicação da agenda da mídia na agenda do público podem 

ser melhor compreendidas à luz das colocações de Gramsci acerca do conceito de hegemonia. 

Este artigo relaciona esses campos de conhecimento distintos ao propor que o dogmatismo – 

no sentido de dominação – promovido pela teoria neoclássica pode ser melhor entendido como um 

processo de formulação de uma agenda midiática. Aponta-se nessa direção com base no que se refere 

ao impacto dos assuntos tratados pela ortodoxia da economia e à hegemonia que leva ao dogmatismo 

que exclui as pautas da heterodoxia das discussões relevantes. 

Com esse objetivo, a próxima seção apresentará o conceito de hegemonia em Gramsci e, nas 

outras subseções, noções gerais e o histórico de constituição da teoria da agenda. A seção de número 

dois, por sua vez, tratará as questões referentes ao dogmatismo instaurado na ciência econômica, 

lançando mão da discussão acerca da economia como ‗física social‘ e analisando as agendas 

presentes na história do pensamento econômico. 

 

1- Teorias da Comunicação, Economia e Interdisciplinaridade 

A ideia de especialização remete a Aristóteles que já em suas obras demonstrava 

preocupação com questões relacionadas ao saber a partir da divisão e especialização do 

conhecimento humano. A Idade Moderna aprofundou as demandas por especialização, tanto nas 

Ciências Humanas e Sociais quanto nas Ciências Naturais e foram sendo desenvolvidas novas e mais 

minuciosas formas de especialização dentro das grandes áreas do conhecimento. A exigência por 

disciplinas e faculdades mais especializadas com o objetivo de atender um determinado campo ou 

fenômeno fez com que o ensino e a pesquisa científica buscassem com mais afinco ideais de 

exatidão, rigor e objetividade, principalmente a medida que há um aprofundamento do estudo em 
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níveis superiores, nos quais existe uma exigência ainda maior quanto à especialização e 

direcionamento dos esforços em um tema específico mesmo para a área de conhecimento no qual a 

pesquisa é realizada. 

Segundo Casanova (2006) em diversos idiomas compreende-se disciplina como a capacidade 

de disciplinar ou disciplinar-se, enquanto a ideia de faculdade remete às divisões de uma 

universidade pelas diferentes áreas da ciência, correspondendo a um único campo do saber. Dessa 

forma, ao buscar uma compreensão sobre as disciplinas e as faculdades, evidencia-se o caráter de 

especialização imposto pelos significados mais amplamente aceitos para explicar ambos os termos. 

 Em um contexto mais atual, a hiperespecialização se torna um limitante, pois ―impede de ver 

o global (que ela fragmenta em parcelas), bem como o essencial (que ela dilui)‖, (MORIN, 2003, p. 

13). Em um cenário de especialização mais latente, surge um contraponto, um movimento que 

incentiva o ―estudo da totalidade em ciências naturais e humanas‖ (CASANOVA, 2006, p. 19). Com 

o fortalecimento da proposta de compreensão do todo foram utilizados termos como ―cruzamento de 

disciplinas‖ e ―demolição das fronteiras disciplinares‖, até que em 1937 o sociólogo Loius Wirtz 

utilizou o termo interdisciplinaridade pela primeira vez (idem). 

Com o objetivo de apontar na direção contrária ao suposto pelos ideais da especialização, 

este trabalho é, antes de tudo, uma contribuição à interdisciplinaridade. Contribui à medida que 

apresenta teorias clássicas da comunicação de modo aplicado a uma análise sobre as teorias 

econômicas. Parte-se do pressuposto que a separação é prejudicial à compreensão do todo, como 

elenca Casanova (2006) ao pontuar que ―As demandas interdisciplinares foram responsáveis por 

novas formas de compreensão dos problemas‖ (CASANOVA, 2006, p.22). 

Sob o plano de fundo de uma aplicação interdisciplinar, conceitos das teorias clássicas da 

comunicação (e da política) serão recuperados como ferramentas de análise às teorias econômicas. 

Intui-se, inicialmente, que há uma forma de hegemonia, muito próxima ao que ocorre com a agenda 

da mídia sobre a agenda do público, com a ortodoxia em economia e as correntes heterodoxas. Com a 

finalidade de expandir o escopo dessa discussão, os conceitos relacionados serão recuperados, 

buscando dar base à intuição inicial. 

 

1.1 Uma introdução ao conceito de hegemonia de Gramsci 

O conceito de hegemonia desenvolvido por Antonio Gramsci tem grande serventia para o 

plano de fundo das discussões propostas aqui.  

A partir do momento em que se originaram questões reflexivas acerca da hegemonia, 

entende-se que há uma implicação de poder-direção ou de dominação em busca de consenso. Por 

dominar compreende-se, também, ser mandatário, chefiar, governar. Em contrapartida, o termo 

―dirigir‖ remete à condução, liderança, guiar. Com isso, é na junção destes dois termos que surge 

uma definição para o conceito de hegemonia. Atenta-se, inicialmente, para o fato de que hegemonia 
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não é falta de autoridade e/ou ausência de poder: é o oposto disso! Os fatores relacionados à 

dominação dividem espaço com os elementos de direção em uma relação dialética.  

O termo hegemonia deriva do grego eghestai, que significa "conduzir‖, "ser guia", ―ser líder‖ 

ou também do verbo eghemoneuo, que significa ―ser guia", ―preceder‖, "conduzir", e do qual deriva 

"estar à frente". 

Com isso, o conceito de hegemonia leva à capacidade de um grupo unificar no entorno dele 

um bloco ainda mais amplo e não conectado entre si. O grupo ou classe que lidera este bloco é a 

representação da hegemonia tal que consegue transpassar seus interesses imediatos para manter a 

articulação de forças heterogêneas em prol de sua tomada de decisão futura. 

O conceito de hegemonia cunhado por Gramsci aplica-se diretamente tanto aos 

desdobramentos da teoria da agenda, ao compreender que há ali a sobreposição de ideias de um 

grupo que passa a própria agenda ao público, tanto no que se refere ao dogmatismo instaurado na 

Ciência Econômica, partindo do pressuposto que a teoria ortodoxa é hegemônica, pois é detentora de 

poder para prover a expansão de suas ideias ao público acadêmico (tanto em pesquisa quanto no 

ensino). Por conta disso, seguem-se os desdobramentos das próximas seções. 

 

1.2 A teoria do agendamento 

A Teoria da agenda do papel da comunicação massiva tem como objetivo formular e 

documentar um mapa intelectual da influência da mídia em muitos aspectos das agendas políticas, 

sociais e culturais, com isso, a teoria da agenda foi definida por McCombs (2009, p.12) como: ―um 

mapa intelectual complexo ainda em processo de evolução‖. 

O surgimento de uma teoria que expressa um dos papéis da comunicação na formação da 

opinião dos indivíduos deve-se à necessidade de aumentar a compreensão acerca do corpo não 

entendido pelos cientistas, tal qual sugere Formiga (2006): 

O interesse científico pelos processos comunicacionais surgiu a partir da 

necessidade de se conhecer um dos mais complexos e instigantes elementos de nossa 

sociedade. A comunicação define o mundo em que vivemos, constituindo um 

importante aspecto para a capacidade de adaptação dos indivíduos (p.8). 

A percepção de que a agenda dos veículos de comunicação é mais importante do que o viés 

com que uma notícia pode ser apresentada encontrou motivação ao notar a influência de poucos sobre 

muitos em países como a África do Sul e a Inglaterra, como sugere McCombs (2009, p.7): ―A 

imprensa britânica profundamente disfuncional, controlada em mais de 75% por três homens de 

direita, tem o freio entre seus dentes, definindo a agenda do discurso político da nação‖. 

Para quase todas as preocupações da agenda pública, os cidadãos tratam de uma realidade de 

segunda-mão, uma realidade que é estruturada pelos relatos dos jornalistas sobre estes eventos e 

situações, no entanto, o viés que acompanha uma notícia não é, de fato, a fator de maior influência 

sobre o público. 
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Na seleção diária e apresentação das notícias, os editores e diretores de redação focam a 

atenção do público e influenciam nossas percepções naqueles que são as mais importantes questões 

do dia. Esta habilidade de influenciar a saliência dos tópicos na agenda pública veio a ser chamada de 

função agendamento dos veículos noticiosos e foi o objeto de estudo de McCombs, tal qual que: 

Estabelecer esta ligação com o público, colocando um assunto ou tópico na agenda 

pública de forma que ele se torna o foco da atenção e do pensamento público – e, 

possivelmente, ação – é o estágio inicial na formação da opinião pública 

(MCCOMBS, 2009, p.18). 

A busca por uma ligação com o público, apresentando um tema ou assunto é uma maneira de 

prender a atenção e o pensamento do público, de modo que esse é o primeiro estágio da formação da 

opinião pública, que pode, também, provocar reações por parte dos receptores das mensagens. 

Existem métodos, para além da simples seleção de um assunto, que implicam na percepção do 

público formando uma opinião que considera um tema como mais importante que outro, tais como 

menção de um determinado assunto em horário nobre (quando uma maior parcela do público é 

atingida), tempo dispendido para apresentação da notícia, tom de voz e modo como a notícia é 

produzida ou ainda, de acordo com McCombs (2009, p.18): ―Para todos os veículos noticiosos, a 

repetição do tópico dia após dia é a mais importante mensagem de todas sobre sua importância.‖ 

Estabelecer esta ligação com o público, colocando um assunto ou tópico na agenda pública 

de forma que ele se torna o foco da atenção e do pensamento público – e, possivelmente, ação – é o 

estágio inicial na formação da opinião pública tal como seu ponto central. 

Frente à motivação instigante e à necessidade e trabalhar a temática, a teoria do agendamento 

ganhou corpo. Com o objetivo de compreender seus processos de formação, a próxima subseção será 

responsável por descrever os passos iniciais de seu histórico. 

 

1.3 Histórico de formação da teoria do agendamento 

O contexto de formação das hipóteses centrais da teoria do agendamento é apresentado por 

Formiga (2006) ao pontuar que ―A primeira geração de pesquisa de Agenda-setting como uma reação 

aos quatro pontos fundamentais da Teoria dos Efeitos Limitados: o excessivo empirismo e 

preocupação quantitativa dos estudos, a concentração nos efeitos de curto prazo‖ e também que ―a 

limitação do conceito de opinião pública e a análise do comportamento do receptor apenas no contato 

com a mensagem‖ (FORMIGA, 2006, p.13).  

No que se refere ao objetivo dessa seção, apresentar um breve histórico, deve-se destacar a 

importância de Walter Lippmann, conhecido como pai intelectual da ideia em 1922 com o 

lançamento de seu livro que tornou-se um clássico dentre a literatura em comunicação: ―Opinião 

Pública‖.Lippmann (1922) sustentava a tese de que os veículos noticiosos determinam nossos mapas 

cognitivos daquele mundo porque são como janelas ao vasto mundo que vai além da nossa 

experiência. 
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Há outro precursor da ideia geral que seria formada que contribuiu significativamente 

também antecipando a hipótese central da Agenda-setting, Park (1925), que destacava em sua obra 

‗The City‘, o fato dos meios de comunicação estarem aptos a definir uma ordem estipulada acerca 

das preferências temáticas, como explica Formiga (2006): ―Park (1925) destacava o poder dos meios 

de comunicação de massa para o estabelecimento de uma determinada ordem de preferências na 

capacidade de discriminação e nos temas presentes na imprensa, abrindo o caminho para o problema 

central da hipótese de Agenda-setting‖ (p.17). 

A primeira evidência empírica surgiu no contexto da Faculdade de Comunicação da 

Universidade da Carolina do Norte, cujo objeto de análise tratava-se da campanha presidencial norte-

americana. A hipótese central, delineada pelos conhecidos como 'fundadores da teoria do 

agendamento', Don Shaw e McCombs, apoiava-se na premissa de que os temas enfatizados nas 

notícias acabam considerados ao longo do tempo como importantes pelo público, como explicita 

Formiga (2006) ―McCombs e Donald Shaw descreveram os resultados das pesquisas realizadas em 

duas campanhas políticas de eleições presidenciais norte-americanas, que a hipótese de Agenda-

setting ganharia seus contornos mais visíveis, encontrando sua formulação canônica‖ (p.18). 

A busca por evidência empírica para sua hipótese levou os pesquisadores a uma pesquisa de 

campo com os eleitores que não haviam ainda decidido seus votos. O experimento consistia na 

solicitação de que eles elencassem palavras-chave sobre os temas que os levariam a escolher seu 

candidato. A saliência dos cinco temas-chave entre os eleitores indecisos era virtualmente idêntica à 

saliência destes temas na cobertura das notícias, confirmando a hipótese inicialmente desenvolvida 

por Shaw e McCombs. 

Após a constatação da hipótese inicial nesse e em muitos outros contextos explorados por 

Shaw e McCombs, outros questionamentos surgiram visando dar, ainda mais corpo à teoria. Indagou-

se, então, sobre a relação entre causa e efeito dos objetos: a agenda da mídia impacta na agenda do 

público ou a agenda do público impacta na agenda da mídia? 

Se a segunda opção fosse verificada, a correlação elevada entre os temas faria sentido 

mostrando a subserviência dos veículos de comunicação ao seu público e, assim, refutando as 

hipóteses da teoria do agendamento. 

Em outros termos é possível dizer que a ideia central é que uma evidência de primeira ordem 

da teoria do agendamento é que haja uma correlação entre a agenda da mídia e agenda do público. A 

evidência de segunda ordem trata da causa e efeito considerando a questão temporal. 

O segundo desdobramento é compreendido por ser muito mais frágil que o primeiro tal que, 

para isso, foi necessário recorrer a laboratórios, com o objetivo de realizar experimentos e/ou utilizar, 

em alguns casos, notícias verídicas visando a análise do impacto das mesmas na agenda do público, 

buscando verificar-se a relação temporal. Assim, concluiu-se em favor da teoria do agendamento, 

sugerindo que a agenda da mídia influencia na agenda do público. 
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Constatou-se, por meio dos experimentos, que o fenômeno do agendamento é usualmente 

encontrado em temas locais e nacionais. Entretanto, deve-se ressaltar que o público não é um 

autômato coletivo que aguarda passivamente ser programado pela mídia. O padrão da cobertura da 

mídia ressoa para algumas temáticas, mas para outras não. A mente do público não é uma tábula rasa 

esperando para ser escrita pelos mass media. Isso acontece porque fatores psicológicos e sociológicos 

podem estimular ou constranger o grau de influência dos mass media. Neste sentido, Eaton (1989) 

afirma que ―Weaver suggests that the difference between macro level agenda-setting and one‘s 

personal priorities explains the differences in the effect-size of agenda setting, in that they are 

definitionally different‖ (EATON, 1989, p. 943). 

Ressalta-se, assim, a verificação da validade da hipótese da teoria do agendamento quando a 

análise está focada nas relações de causa e efeito, em geral. Por conta da impossibilidade de 

apresentar uma conclusão em uma direção acerca da relação entre causa e efeito. 

 

2- O Dogmatismo instaurado em economia como pauta do mainstream 

Pensar a ciência econômica é indissociável das análises metodológicas. Isso porque a 

economia não apresenta-se como uma ciência comum: habita a fronteira entre as Ciências Exatas e as 

Sociais, entendida como uma ciência social aplicada. Entretanto, não há uma categoria proveniente 

da filosofia da ciência capaz de alocar o estágio de desenvolvimento científico da economia. Nessa 

linha, no sentido kuhniano, não há um paradigma que responde às questões sociais de forma 

satisfatória, mas há uma teoria que se sobressai dentre as outras, tanto no ensino quanto na pesquisa: 

a neoclássica.  

A teoria neoclássica ocupa um grande espaço, de forma que é vista como corrente dominante, 

mas não única, apesar de buscar, tanto em termos metodológicos, quanto teóricos, a predominância 

exclusiva sobre as teorias heterodoxas. Compreende-se, assim, o dogmatismo instaurado em 

economia como uma pauta do mainstrem.  

Para ampliar os horizontes dessa discussão, recuperações sobre a metodologia da economia e 

sobre história do pensamento econômico serão expostas na seção seguinte, visando iluminar a 

discussão acerca do dogmatismo que se instaurou em economia. 

 

2.1 Economia como “física social” 

O estudo da física está relacionado a várias situações da vida cotidiana. O homem sempre 

procurou entender o funcionamento das coisas e buscou que a ciência fosse capaz de silenciar tais 

indagações. O comportamento de observação dos objetos e suas particularidades, a análise dos 

movimentos realizados e fenômenos observados, puderam se solidificar, tanto que representam hoje 

algo imprescindível dentro das teorias da física, passando pela compreensão da condição humana em 

busca da dominação da natureza, ao ponto que hoje formam uma hard Science. 
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A compreensão de fenômenos naturais (trovões, raios, chuva, correnteza e ventos, por 

exemplo) é uma busca constante que amparou o desenvolvimento da física que contribuiu fortemente 

para a formulação de novos conceitos e metodologias. Durante um longo período acreditou-se que as 

leis que regiam a natureza estavam associadas apenas a Terra e suas proximidades, e que nada que não 

pudesse ser visto a olho nu poderia ser regido pela lei da mecânica macroscópica, por exemplo. Tal 

qual colocado por Laville e Dionne (1999): ―Muito cedo, o ser humano sentiu a fragilidade do saber 

fundamentado na intuição, no senso comum ou na tradição; rapidamente desenvolveu o desejo de 

saber mais e de dispor de conhecimentos metodicamente elaborados e, portanto, mais confiáveis‖ 

(p.21). 

Hoje em dia, tal pensamento está desmistificado, embora muitas das leis da chamada física 

clássica não sejam válidas para as particularidades da física moderna. 

A parte à discussão sobre senso comum e ciência pontua-se, apenas, que historicamente, há 

uma inseparabilidade dentre eles. Por meio de sua iniciação e desenvolvimento metodológico preciso, 

a física tornou-se um bom ―padrão‖ a ser perseguido pelas outras ciências – como a econômica – dado 

que sua trajetória, além de remontar há tempos muito antigos, é muito bem-sucedida, cheia de saltos 

que caracterizam o acúmulo de conhecimento, como sugerido por Kuhn (2003). 

Quando o objetivo é analisar a história da economia depara-se com um primeiro obstáculo: a 

dificuldade em datar o início da história do pensamento econômico, compreendendo sua associação 

inicial com a filosofia e a política. O segundo grande desafio é o fato de a Economia ser uma ciência 

social aplicada, com peculiaridades relacionadas à linearidade cronológica e ideológica: as correntes 

teóricas não foram substituídas com base na refutação de um paradigma anterior frente a um teste 

empírico, tal que não há quebras estruturais, entendido como necessário, como suposto por Kuhn. A 

colocação de Blaug (1980, p. 15) ilustra, também, dificuldades atinentes à economia:  

Todavia, a economia é também uma ciência peculiar, separada, digamos, da física 

porque estuda ações humanas e, portanto, invoca as motivações e razões de agentes 

humanos como ―causas das coisas‖ e, digamos, da sociologia e da ciência política 

porque, de alguma forma, consegue apresentar teorias rigorosas e dedutivas acerca 

da ação humana que estão quase ausentes naquelas outras ciências comportamentais, 

e, sendo assim, apresentam algumas características discutíveis. 

  

Para aprofundar essa discussão, a próxima subseção terá enfoque na história do pensamento 

econômico, especialmente no que se refere aos momentos em que nota-se a presença das agendas e 

seu comportamento com o passar do tempo. 

 

2.2 Algumas agendas presentes na história do pensamento econômico 

Nossa revisão da mudança da agenda da Ciência Econômica começará a partir da chamada 

Revolução Marginalista deflagrada na década de 1870. Pode-se considerar que até esse momento a 

disciplina era entendida como uma Economia Política na qual, como o próprio nome indica, questões 

envolvendo conflitos de interesses entre agentes estavam no centro da discussão. 
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A proposta de alguns dos autores da Revolução Marginalista levou à transformação da 

Economia Política a uma Economia (em inglês, uma mudança de ―Political Economy‖ para 

―Economics‖), de maneira que todas as questões resolvendo alocação e, sobretudo, a distribuição dos 

rendimentos fossem determinadas automaticamente, a partir da participação de cada agente nos 

processos produtivos. 

 Certamente, um dos motivos da crítica à economia clássica diz respeito às questões 

distributivas, procurando uma despolitização dessa questão mais ou menos na mesma data Karl Marx 

tinha proposto interpretar o processo produtivo das economias capitalistas como um processo de 

expropriação dos verdadeiros criadores de valor, mas certamente não pode ser entendida apenas a 

partir dessa perspectiva. 

A Revolução Marginalista certamente mudou, de forma definitiva, a ciência econômica. 

Embora sua visão de mundo mantivesse a fé dos clássicos nos resultados positivos dos mercados 

desregulados e nas vantagens do livre comércio, sua maneira de fazer ciência era radicalmente 

diferente daquela dos seus antecessores. Um fator unificador dos marginalistas foi a convicção de que 

o valor dos produtos do trabalho humano deve ser avaliado subjetivamente, a partir da utilidade que os 

indivíduos auferem na aquisição, posse e/ou utilização de bens e serviços. Mas talvez, mais importante 

para a futura agenda da ciência econômica tenha sido a mudança, defendida somente por parte dos 

promotores do marginalismo, na maneira de fazer ciência, ou no ideal a ser perseguido. O modelo 

passou a ser a física, e portanto a economia deveria virar uma ―física social‖, como proposto por Leon 

Walras, um dos porta-estandartes dessa Revolução, em seu ―Elementos de Economia Política‖, 

publicado em 1874. Outro desses líderes, William Stanley Jevons, na mesma época afirmava em sua 

―Teoria da Economia Política‖, publicada em 1871, que a economia deveria ser matematizada dado 

que lidava com quantidades.  

Pode-se considerar que metáforas baseadas na física de meados no século XIX permitiram aos 

ramos inglês e francês da Revolução Marginalista propor uma reconstrução da ciência econômica 

caracterizada pela utilização de um instrumental formal que até esse momento não tinha sido 

considerado necessário para desenvolver o campo de conhecimento (Mirowski, 1989). Todavia, seu 

impacto inicialmente forte foi sendo suavizado nas décadas posteriores.  

Pode-se avaliar que a Revolução Marginalista foi, em termos gerais, bem-sucedida, na medida 

em que conseguiu estabelecer sua agenda no centro das discussões, introduzindo a ideia de que uma 

abordagem formal deveria ser o meio adequado de fazer ciência econômica, indo muito além dos 

pioneiros na utilização das matemáticas no campo, tais como Cournot e Von Thunen. Mas também 

não é correto atribuir um sucesso absoluto às suas propostas. A reação gerada foi muito forte, e a 

utilização de uma linguagem fortemente formalizada provocou fortes críticas.  

Uma dessas reações foi a de Thorsten Veblen, o autor da denominação ―neoclássico‖ para se 

referir aos marginalistas, que em 1898, em seu paper, ―Why Economics is not an Evolutionary 

Science‖ fez uma crítica frontal à escola. Mas as críticas não se restringiram aos adversários, e o que 
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passou a ser considerado como abuso na utilização da matemática caiu também sob fogo amigo. 

Notadamente Alfred Marshall, o economista inglês mais importante na virada do século XIX para o 

XX, propôs a existência de uma continuidade entre os ―revolucionários‖ e seus antecessores que 

estava bem distantes da atitude de Jevons em relação a eles. Mais ainda, Marshall passou a demonstrar 

um crescente desconforto com a utilização da abordagem formal como estilo argumentativo prioritário 

da economia, o que o levou a propor que embora a matemática pudesse servir como instrumento de 

descoberta para as pesquisas dos economistas, estes deveriam ―queimar as matemáticas‖ antes de 

publicar seus trabalhos. Nesse clima, verificou-se uma significativa queda da utilização da linguagem 

formal, e mesmo os principais seguidores dos pioneiros do marginalismo foram bem mais moderados 

no uso das matemáticas do que seus mestres (Mirowski, 1991).  

A reação contra a perspectiva marginalista/formalista avançaria, ao longo das décadas 

posteriores, chegando-se a uma situação de coexistência de diversas abordagens. O período entre as 

duas grandes guerras é considerado um interregno pluralista na história do pensamento econômico, 

durante o qual escolas não neoclássicas, como o institucionalismo original, conseguiram espaços 

significativos na academia e na formulação de políticas econômicas (Morgan & Rutherford, 1998). E 

em particular a ascensão da Revolução Keynesiana deu a impressão que mudaria significativamente a 

forma de se fazer ciência econômica. 

John Maynard Keynes foi talvez o economista que enfatizou mais a necessidade de conseguir 

um impacto na opinião pública, além de na própria comunidade de economistas. Sua vida e sua obra 

estiveram caracterizadas por um esforço ativo e consciente de ganhar os corações e as mentes dos 

economistas, especialmente dos jovens, e do público geral (Anuatti, 1996). Sua ―Teoria Geral‖, obra 

que impactou profundamente a teoria e a política econômicas, praticamente não contém nenhuma 

formalização. A perspectiva keynesiana reorientou a ciência econômica, e a constituição de um campo 

específico – que viria a ser chamado de macroeconomia – foi em grande medida uma consequência do 

profundo impacto de suas ideias. Todavia, esse sucesso em termos teóricos não seria alcançado em 

questões metodológicas. 

Poucos meses após o lançamento da Teoria Geral, diversos economistas de formação 

neoclássica se propuseram reinterpretar a análise keynesiana em termos formais. A proposta que 

alcançou maior êxito foi a de John Hicks, cujo modelo IS-LM transformava a análise keynesiana num 

caso particular da análise neoclássica vigente até então (Heller, 2007). Mas, à luz dos eventos 

posteriores, a mudança mais importante que ocorria nesse momento estava longe dos holofotes. 

Diversos físicos e matemáticos (como Ragnar Frisch e Jan Timbergen) se voltaram para a economia 

no início dos anos 1930 (Mirowski, 1991); outro jovem economista, Paul Samuelson, se propôs em 

sua tese doutoral mudar o tipo de instrumental matemático utilizado na economia. O próprio 

Samuelson, talvez o economista com maior responsabilidade individual pelos rumos da ciência 

econômica nas primeiras três ou quatro décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial
7
, teria um 
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papel fundamental para transformar a versão formalizada de Keynes via Hicks na interpretação 

canônica da mensagem keynesiana dentro da ortodoxia econômica. 

 Nesse contexto, a abordagem formal iria crescentemente ganhando espaço, passando a definir 

o que pode ser considerado legitimamente como Ciência Econômica. Tal que para Colander (2000), a 

única característica exigida hoje para que um trabalho possa formar parte do mainstream da ciência 

econômica é que ele seja formalizado. Essa mudança de agenda exigiu a convergência de diversos 

fenômenos. Está muito além das pretensões deste paper elencar uma lista completa desses fatores, e 

seria ainda mais difícil tentar estabelecer relações de causalidade entre eles. Mas certamente entram 

nessa relação a criação da Comissão Cowles e sua defesa da formalização da ciência econômica; a 

reinterpretação da teoria do equilíbrio geral por Arrow e Debreu que levaria em 1954 à publicação do 

seu teorema mostrando a possibilidade da existência (em condições bastante restritivas) desse 

equilíbrio; o cansaço das elites dos principais países capitalistas com o que era visto como excesso de 

intervencionismo estatal defendido pelos institucionalistas e keynesianos ortodoxos, mas visto como 

desnecessário por essas elites após o fim da guerra; a consolidação da macroeconomia da ―síntese 

neoclássica‖ a partir leitura de Keynes por Hansen, Samuelson, Patinkin etc.  

Dessa maneira, ao chegar aos anos 1960, a mudança de agenda da ciência econômica passa a 

ser quase absoluta. Todavia, os críticos do tsunami ortodoxo ainda encontrariam algum espaço para 

formular seus questionamentos. Talvez a denominada ―Controvérsia do Capital‖
8
 tenha sido o último 

grande episódio pluralista da ciência econômica (Harcourt & Laing, 1971). Nele, líderes intelectuais 

da ortodoxia, como Paul Samuelson e Robert Solow, ainda acharam relevante se engajar numa 

discussão com críticos da visão neoclássica, como Joan Robinson e Piero Sraffa. A partir daí, 

economistas heterodoxos nunca mais teriam a deferência de serem tratados pela ortodoxia como 

interlocutores dignos de respeito. A mudança da agenda estava assim concluída.  

 

3. Consderações finais 

O objetivo geral deste trabalho foi relacionar, de modo interdisciplinar, os conceitos 

provenientes da teoria da agenda e a noção de hegemonia proposta por Gramsci com as teorias 

econômicas, como são observadas na organização atual. A hegemonia sugerida por Gramsci perpassa 

a noção de consenso, relacionando-se, também, com a liderança político-ideológica e cultural de um 

bloco sobre os outros. A Teoria da Agenda, por sua vez, remete ao papel da comunicação em massa 

como um meio para elaborar e registrar a influência da mídia nas agendas sociais e culturais, bem 

como políticas e econômicas. A ideia geral da Teoria da Agenda é evidenciar que o papel da 

comunicação na formação da opinião pública está além do viés vinculado a uma notícia e, então, 

fortemente relacionado com o simples fato de aquele assunto em específico ter se tornado notícia, 

assim como com a repetição dada a determinadas temáticas, reforçando a importância delas para a 

opinião pública. 
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O que fizemos aqui foi relacionar áreas diferentes do conhecimento para sugerir que há um 

dogmatismo, no sentido de dominação, que se relaciona diretamente ao conceito de hegemonia 

proposto por Gramsci, protagonizado pelos adeptos da escola neoclássica, e pode ser visto como um 

caso de formação de uma agenda, como suposto pela Teoria da Agenda. Apontamos para essa direção 

com base no que se refere ao impacto dos assuntos tratados pela ortodoxia da economia e à hegemonia 

que leva ao dogmatismo que exclui as pautas da heterodoxia das discussões relevantes, com ênfase nas 

questões relacionadas à formalização da economia e no seu trato como ‗física social‘. 

O trabalho analisou a constituição da ortodoxia neoclássica e a atitude dogmática vistas como 

um processo de formação de uma agenda específica para esta Ciência. Essencialmente, a história do 

pensamento econômico passa por algumas etapas, tal que, a princípio, há uma análise referente ao 

modo como os proponentes da Revolução Marginalista em finais do século XIX, tentaram impor uma 

agenda que determinava o que poderia ser legitimamente considerado Ciência Econômica. Essa 

agenda teve um relativo sucesso, como apresentado na seção anterior.  

Com isso, nossa proposta interdisciplinar de relacionar áreas correlatas cumpre o objetivo de 

recuperar conceitos desses campos para explicar o dogmatismo instaurado na Ciência Econômica, tal 

que a ortodoxia é vista em uma posição hegemônica cujas pautas são passadas à comunidade científica 

sem que os acadêmicos notem que os assuntos tratados são, na verdade, trazidos pela agenda da 

ortodoxia. 
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Aplicativos de conteúdo efêmero e subjetividade contemporânea
1
 

MANUELA ARRUDA GALINDO
2
 

 
Resumo 

Este artigo pretende abordar, a partir de um viés genealógico, a emergência e disseminação de 

ferramentas em redes sociais cuja característica comum é o fato de que o conteúdo publicado 

desaparece em 24h.  A dinâmica proposta por esse tipo de recurso supõe, suscita e estimula formas 

específicas de criar imagens e relatos de si, diretamente relacionadas às configurações das 

subjetividades contemporâneas. O desejo de visibilidade se articula à lógica do espetáculo, na tentativa 

de fazer uma curadoria da imagem de si visível nas telas. O apagamento em 24h emerge como 

estratégia de controle, pois permite medir continuamente as visualizações das publicações, além de 

restringir a repercussão negativa no caso de performance falha. Por outro lado, o mesmo apagamento 

demanda a visualização contínua e urgente das publicações por parte dos usuários, estimulando-os a 

continuar online por mais tempo. 

 

Palavras-chave:subjetividade contemporânea; relatos de si; conteúdo efêmero; visibilidade; redes 

sociais. 
 

 

Introdução 

Os aplicativos que possibilitam a publicação de conteúdo efêmero
3
 vem se disseminando 

como recurso disponível nas redes sociais e possuem especificidades que podem dar pistas sobre 

outros fenômenos da nossa cultura. Nesse formato de publicação, é possível compartilhar imagens, 

vídeo e texto com outros usuários de forma ―pública‖ (para todos que acessem aquela rede) ou 

―privada‖ (apenas para seus contatos).  É possível ainda trocar mensagens com um único usuário, 

como já acontece em outras redes sociais. Porém, à diferença de outros aplicativos similares, o 

conteúdo publicado desaparece após um determinado intervalo de tempo. Estipulado inicialmente em 

24h, em alguns casos, esse intervalo pode ser ainda mais restrito (uma única visualização por 15 

segundos, por exemplo) e tais critérios são estabelecidos por quem publica a imagem.  

Tais aplicativos possuem características combinadas de forma específica numa dinâmica que 

demanda atenção e atualização constante por parte dos usuários, devido ao iminente apagamento das 

imagens. De acordo com Jonathan Crary, o consumo dessas imagens poderia ser caracterizado como 

um segundo trabalho, por um lado pelo tempo de exposição aos anúncios veiculados nessas redes entre 

as publicações de amigos, familiares ou celebridades. E por outro, pela geração contínua de 

informação que é comercializada para terceiros, com fins cada vez mais diversos, mas geralmente com 

o intuito de potencializar ferramentas de marketing personalizado. A produção desses dados é feita 

voluntariamente pelos mais de 300 milhões de usuários diários
4
, no Instagram Stories, e 166 milhões

5
, 

no Snapchat, e utilizada de acordo com os interesses dessas corporações.  

A perspectiva que interessa nesse artigo propõe afastar-se de uma concepção que autonomize 

as tecnologias, como se estivessem isoladas em um plano à parte da cultura. O método genealógico, 

criado por Friedrich Nietzsche e desenvolvido por Michel Foucault, se apresenta como possibilidade 

frutífera de investigação dos sentidos e valores nos quais determinadas práticas estão embebidas, 

historicamente localizadas e com interesses específicos. Sua visada procura ―estabelecer paralelos 
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entre vários efeitos de superfície historicamente adjacentes‖ (FRANCO FERRAZ, 2013, p.168), 

atentando para transformações e rupturas, mais que para as continuidades. 

O formato de publicação com o ―apagamento‖ do conteúdo em 24h, carrega pressupostos 

particulares na sua invenção, e tais mecanismos também são instrumento de sua disseminação.  Cabe 

investigar os sentidos atribuídos a tais imagens e relatos de si no ambiente cultural contemporâneo, 

que parece não apenas estimular como recompensar o compartilhamento do chamado in-the-moment-

content, conteúdo publicado ―no calor do momento‖.  

Com a incorporação do Stories ao Instagram, além de ferramentas similares no Facebook e 

Whatsapp, houve uma ampliação exponencial do número de usuários de redes sociais que passou a ter 

esse recurso disponível
6
.  Mas para além da possibilidade de produzir conteúdo (com variados graus 

de sofisticação) para desaparecer após 24h, o que faria dessa produção algo não é apenas possível, 

como desejável? E, além disso, algo rapidamente incorporado à dinâmica de sociabilidade online de 

milhões de usuários? 

Outro aspecto relevante é que, ainda que essa produção seja constituída por imagens e vídeos 

sobre temas diversos, os relatos de si constituem parte considerável da tematização dos Stories. Os 

usuários são estimulados a, por um lado, compartilhar conteúdo sobre si mesmos nessas redes e, por 

outro, consumir o conteúdo compartilhado pelos outros usuários.  

Nas palavras de Paula Sibilia, estariam exibindo nas telas a sua extimidade, conceito 

explorado em O Show do eu (2016), que enfatiza a especificidade dos relatos de si no ambiente 

cultural contemporâneo. Eles se diferenciariam dos relatos íntimos modernos, entre vários outros 

aspectos, por carregarem já na sua construção a expectativa do olhar alheio. O olhar do outro seria a 

instância capaz de endossar a sua própria relevância. Vinculados à uma cultura em que a visibilidade é 

um critério que legitima a existência das subjetividades, é cada vez mais frequente que esses relatos de 

si sejam criados por profissionais que são monetariamente recompensados a partir de sua exposição. A 

partir da repercussão expressa pelos seguidores na forma de likes, comentários (e compras), essa 

visibilidade é transformada em valor comercial. Os influenciadores digitais já constituem um mercado 

consolidado, no qual inúmeros profissionais de marketing dedicam suas carreiras a promover produtos 

através das redes sociais, movimentando cifras altas e atingindo público consumidor em escala global.  

A escolha dos aplicativos de conteúdo efêmero é estratégica para pensar as transformações 

culturais de que são efeito e instrumento. Por ser um fenômeno recente, possibilita desnaturalizar com 

mais facilidade a sua lógica de funcionamento. Ao mesmo tempo, pela sua veloz disseminação, nos 

estimula a investigar os sentidos ligados ao ato de compartilhar conteúdo que desaparecerá após 24h. 

Assim, o intuito seria buscar compreender como as características específicas desse compartilhamento 

de relatos de si encontra ressonância na cultura, sendo compatível com a forma como se configuram as 

subjetividades contemporâneas. 
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Visualização urgente e disponibilidade 24/7 

Em 24/7: O capitalismo tardio e os fins do sono, o escritor Jonathan Crary aborda de forma 

crítica os fatores culturais, históricos, sociais e econômicos que foram a condição de possibilidade da 

configuração de um modo de vida em que a relação entre produção e consumo se dá de 

ininterruptamente. De acordo com o autor, na temporalidade 24/7 a vida humana está inscrita numa 

―duração sem descanso, definida por um princípio de funcionamento contínuo‖ (2014, p.18). Sem 

limitações de tempo nem de espaço, tal dinâmica encontra no sono uma barreira – até então – 

insuperável para o avanço do capitalismo tardio. Num tempo sem demarcação material ou 

identificável, passam a ser plausíveis as ideias de disponibilidade absoluta e de trabalhar sem pausa. 

Em consonância com essa dinâmica de fluxo, nas publicações de conteúdo efêmero, a 

visualização das imagens também se dá de forma ininterrupta: as imagens são exibidas em sequência 

na tela, sem que seja necessário manifestar gestualmente o desejo de continuar assistindo, apenas vão 

sendo mostradas uma após a outra, indefinidamente.  

A televisão inaugurou toda uma categoria de dispositivos hoje à nossa disposição, 

quase sempre usados segundo poderosos padrões de hábito que envolvem atenção 

difusa e semiautomatismo. Nesse sentido, eles são parte de estratégias mais amplas 

de poder, nas quais o objetivo não é o engano em massa, mas estados de 

neutralização e inatividade, nos quais somos destituídos do tempo. Mesmo em 

repetições habituais, porém, permanece um fio de esperança – uma esperança 

sabidamente falsa – de que um clique ou um toque a mais possa dar acesso a algo 

que nos libertaria da monotonia insuportável em que estamos imersos. ‖ (CRARY, 

2014, p. 97) 

 É possível que boa parte dessas imagens sejam substituíveis, equivalentes ou banais, porém 

é curioso atentar para a lógica de funcionamento dessas redes. Devido ao período restrito em que fica 

disponível para ser visualizada, é impossível estar totalmente ―quites‖ com tudo que há para ver. 

Envolvidos por um looping de estímulo monótono, os usuários seguem num circuito de checagem de 

notificações que não dá prazer, porém vicia. Ainda de acordo com Crary, é um ―traço decisivo da era 

do vício tecnológico: podemos voltar repetidas vezes a um vácuo neutro de baixa intensidade afetiva. ‖ 

(2014, p. 97). Essa relação se articula a partir da criação incessante de carências (e sua incitação), 

necessárias para a manutenção dessa dinâmica de uma permanência inalterável composta de operações 

incessantes e automáticas. 

Por outro lado, a escolha pela não visualização frequente das redes sociais tem como efeito, 

em alguns casos, o que se chama de FOMO (fear of missing out)
7
. Um termo midiático que designa a 

ansiedade advinda do receio de que esteja acontecendo algo mais interessante do que a sua realidade 

física imediata, e que você possa estar perdendo por não checar suas redes. Ainda que seja tratado 

muitas vezes como um ―novo nome para algo que existe já há tempos‖, como sugere o texto publicado 

no Estadão, tais dramas contemporâneos possuem características específicas que quando 

desnaturalizadas fornecem perspectivas mais interessantes sobre a cultura do que a aposta pela 

continuidade.  
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Em sua perspectiva antimetafísica, a visada genealógica considera sentidos, valores 

e crenças culturalmente compartilhados bem como os modos de se configurar a 

subjetividade como produção histórico-cultural. Sentidos e valores são tomados 

como plasticamente cambiantes e as formas-sujeito, como não substancializadas. 

Ambos estariam, portanto, abertos tanto a variações históricas quanto a novas 

experimentações. (FRANCO FERRAZ, 2013, p. 164). 

 

Assim, atentando mais para as diferenças do que para as semelhanças com outras 

configurações de modos de ser e estar no mundo, convém analisar outros aspectos específicos dos 

aplicativos de conteúdo efêmero. Para quem publica, é possível saber quantas e quem foram as 

pessoas que visualizaram o que foi compartilhado (ao contrário do que acontece em outras redes 

sociais), o que permite medir de forma mais precisa, a repercussão das imagens: cada visualização 

conta e o critério principal aqui seria quantitativo, de visibilidade.  

Esses números também crescem em ―tempo real‖, o que convida à frequente checagem no 

aplicativo para ver se há mais visualizações, ou mensagens, porque, depois de 24h, esses números 

também se apagam (na configuração padrão) e não é mais possível saber/ver quem viu o que foi 

publicado. Assim, no formato efêmero, se intensifica a urgência da visualização dos conteúdos 

publicados. Seja como alguém que vê mais conteúdo do que publica (―liker‖) ou como alguém que 

compartilha mais do que assiste (―sharer‖), usuários com menos de 25 anos passam em média 32 

minutos diários usando o Instagram, enquanto os maiores de 25 gastam 24 minutos em média, por dia, 

no aplicativo.
8
 A introdução do Instagram Stories contribuiu para um aumento de 7 a 10 minutos na 

quantidade de tempo que o usuário médio gasta no aplicativo por dia
9
, o que se constitui como uma 

meta crucial para as redes sociais: fazer as pessoas passarem mais tempo online. 

Atualizações frequentes e pequenas mudanças nas funcionalidades do app tratam de manter o 

usuário sempre se ―reciclando‖ para acompanhar as novidades. As funções incluem máscaras digitais 

de realidade virtual baseadas em reconhecimento facial, ícones que além de ―decorar‖ a imagem 

compartilhada, complementam-na com textos, hashtags, localização, etc. Em comum, esses recursos 

tanto potencializam o tempo de permanência no app (ao convidar a testar sempre as novidades 

recentes disponíveis) quanto geram dados diversos que facilitam a sugestão de conteúdo (publicitário 

ou não) para o usuário em questão. Outra dessas ferramentas são as enquetes de 15 segundos, em que 

o usuário publica uma imagem com duas alternativas a serem votadas pelos seus seguidores. De 

resposta facultativa nesse caso, o mesmo tipo de pergunta demandando resposta rápida aparece 

eventualmente em outros aplicativos - inclusive interrompendo o seu uso até que a resposta seja dada, 

com a escolha entre as opções sendo obrigatória caso se deseje continuar navegando. Outros recursos 

similares interrompem a leitura de textos ou visualização de vídeos, à espera de uma resposta em 

forma de tomada de decisão. Crary aponta a existência de inúmeras pesquisas ―dedicadas a reduzir o 

tempo de tomada de decisões, a eliminar o tempo inútil de reflexão e contemplação. Essa é a forma do 

progresso contemporâneo – a prisão e o controle implacáveis do tempo e da experiência‖(2014, p 94). 
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Numa outra camada, opera uma lógica ligada à valorização do aprimoramento das 

performances, graças a possibilidade de medição frequente do desempenho. Esse interesse pelo 

feedback, também está inscrito em práticas relacionadas a outros fenômenos contemporâneos, além da 

já mencionada atualização frequente das repercussões de publicações em redes sociais. Está presente 

de forma direta na avaliação de serviços, locais, empresas que valorizam (e dependem) da sua 

reputação online. É o mote do aplicativo Sarahah, que através de depoimentos anônimos, promete 

―feedbacks honestos‖ sobre a performance dos usuários na vida profissional e pessoal.  Segundo o 

aplicativo, essa resposta sobre nosso desempenho permitiria o melhoramento contínuo de quem 

somos, aprimorando nossos pontos fortes e incorporando sugestões na nossa própria performance: 

uma gestão de si mesmo em termos empresariais e corporativos.   

Essa otimização não é apenas é desejada, como é infinita, já que sempre é possível ―atualizar-

se‖ (verbo também usado para se referir à atualizações dos softwares que corrigem versões anteriores 

com falhas e introduzem novos recursos). Alinhado a valores como a autopromoção e 

autodesenvolvimento, buscam atingir um desempenho ótimo nos âmbitos mais diversos da existência.  

Também são vários os aplicativos que oferecem a promessa de ensinar a ―gerenciar o tempo‖ com 

maior eficácia, ainda que o seu uso, alimentação com dados e resposta a notificações também 

componham uma camada extra de ―trabalho‖ a ser gerida. 

A subjetividade contemporânea, flexível e em constante aprimoramento, já não se nortearia 

pela lógica da norma (e do que é normal), critério mais compatível com a lógica disciplinar da 

sociedade moderna, descrita por Foucault. O patamar do normal já não tem a mesma força como meta 

tranquilizadora em termos de avaliação pessoal. Não haveria limitação para o aprimoramento das 

performances. Importante também lembrar que a comparação com a lógica moderna não se dá no 

sentido de buscar algum tipo de evolução ou regressão, termos carregados de pressupostos que não 

interessam a abordagem proposta.  

A ideia é investigar a lógica de funcionamento dos aplicativos criados, na tentativa de dar 

conta do desejo de visibilidade estimulado na nossa cultura. Mapear os recursos que oferecem a 

promessa de neutralizar performances malsucedidas, ou ao menos amenizar seus efeitos, criando 

estratégias para uma espetacularização sob controle. Querer mostrar-se, mas limitar o tempo, o espaço 

ou o público, em outras palavras, usando restrição temporal, restrição geográfica ou restrição de 

compatibilidade por perfil
10

, entre várias outras.  Diferentes aplicativos combinam possibilidades de 

restrição e sugestão, criando no campo simbólico um imaginário povoado pela crença na capacidade 

algorítmica de criar um ―match‖ (termo do aplicativo Tinder para caracterizar uma conexão entre 

usuários).  De acordo com a definição mais conhecida do conceito de sociedade do espetéculo, 

proposto por Guy Debord, ―o espetáculo não seria um conjunto de imagens, mas uma relação social 

entre pessoas mediada por imagens. (SdS, § 4)‖. Com um valor crescente dado a essas interações 

online. 
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Não surpreende, neste contexto, que as aparências já não sejam tão "vãs", frívolas ou 

mesmo enganosas, como costumavam ser em pleno século XIX e durante boa parte 

do século XX, quando o essencial era "invisíveis aos olhos" e o mais importante ou 

valioso de cada indivíduo se expressava como "beleza interior".". Nada menos do 

que o lugar da verdade foi alterado: esta já não se hospeda prioritariamente "dentro" 

de cada um, na interioridade psicológica de cada indivíduo, mas tende a ser irradiada 

e projetada pelo olhar alheio.
11

 (SIBILIA, 2015). 

 

Cada usuário deve ser responsável por fazer uma espécie de curadoria de si (SIBILIA, 2016), 

de forma que suas performances online estejam de acordo com um ideal de vida instagramável, 

cuidadosamente editada para ser bem recebida pelos seguidores. Esse trabalho como relações públicas 

de si mesmos, de acordo com a repercussão atingida, se converte em visibilidade capitalizada, tanto 

para os chamados influenciadores digitais como para empresas que tem no Instagram sua principal 

plataforma de contato com os clientes. ―Através do conteúdo visual que compartilham, empresas estão 

fazendo conexões e estabelecendo conversas com as pessoas como nunca antes‖
12

, celebra o texto 

publicado no blog oficial do Instagram. Essa possibilidade de formar ―conexões‖ se dá a partir de um 

vasto número de dados dos usuários sobre seus hábitos de consumo, de acordo com sua navegação 

online, dados demográficos e localização aproximada. Os anúncios já filtrados segundo os critérios 

propostos pelo anunciante ainda precisam contar com a tão valiosa atenção dos usuários: ―Quando 

você tem milissegundos para capturar a atenção dos consumidores organicamente, a habilidade de 

conectar essas pessoas com produtos que atinjam ao máximo seu interesse é algo que não tem 

preço‖
13

. 

Esse valor inestimável representa uma parcela considerável do faturamento de corporações 

como o Facebook, a partir de dados recolhidos de forma pouco transparente e bastante lucrativa. Com 

efeito, há grupos que reinvidicam a remuneração por esse trabalho que hoje ainda é tratado ―como um 

subproduto da nossa vida on-line‖
14

.  

Disseminam-se também diversas tentativas de criar métricas que deem conta da repercussão 

dos conteúdos publicados, desde ferramentas profissionais como o Google Analytics, que fornece 

relatórios de navegação de um link inscrito pelo usuário, até os relatos em tom casual, na forma de 

retrospectiva dos ―momentos mais importantes‖ do seu ano, com os critérios como mais likes, 

comentários e repercussão na rede. Que pistas os critérios e o modo de funcionamento desses 

esquemas de avaliação mútua e contínua podem nos oferecer? Como podemos pensar de forma crítica 

o valor da avaliação na cultura contemporânea?  

Ainda há outro vetor importante  a considerar: de acordo com Sibilia, ―cabe indagar 

qual é o papel da autenticidade nesse quadro, uma qualidade também reivindicada, embora pareça 

contraditória com a espetacularização performática.‖ Um artigo midiático que se propõe a analisar 

o crescimento repentino do Stories, afirma: 

Os Stories dão aos usuários a oportunidade de compartilhar momentos genuínos e 

não encenados em suas vidas, então eles esperam um alto nível de autenticidade ao 

visualizar o conteúdo do Stories. (...) Em particular, quando os comerciantes estão 
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desenvolvendo conteúdos de marcas ou patrocinados com influenciadores, o público 

geralmente valoriza a sinceridade mais que o acabamento.
15

 

 

A busca por esse efeito de real, expresso através de um ideal de autenticidade, se relaciona 

com outros fenômenos contemporâneos desde os reality shows à pornografia amadora, passando pelas 

publicações feitas em formato testemunhal. Em comum, oferecem o really real, realmente real, ou ao 

menos algo que assim se pareça.  

Viver na vitrine, contudo, tem como contracapa o risco de uma vulnerabilidade 

inédita ante a despótica mirada alheia, que pode desdenhar o próprio perfil sem que 

haja outras instâncias onde refugiar-se e desenvolver-se de forma mais protegida. 

Tanto a interioridade como a intimidade parecem haver deixado de cumprir essa 

função, ao relaxarem-se tanto suas barreiras opressivas como suas possibilidades de 

amparar e resguardar para fortalecer-se. (SIBILIA, 2017) 

 
As tensões entre espetacularização e controle também se expressam em fenômenos mais 

extremos como linchamentos virtuais, bullying e outras formas mais violentas de intimidação ou 

retaliação.  

Assim, enquanto a culpa perde sua eficácia moralizadora ancestral, o bullying 

implica que a vergonha é cada vez mais eficaz na modelagem de comportamentos e 

subjetividades. Esses deslocamentos podem parecer sutis, lentos e talvez 

insignificantes; No entanto, é importante prestar atenção porque eles podem indicar 

uma importante transformação histórica. Talvez eles sugerem a configuração de um 

novo terreno a partir do qual pensamos, sentimos, atuamos e valorizamos nossas 

ações. Um fator chave nessa mutação é o papel do olhar do estranho: algo que, sem 

dúvida, sempre foi importante, mas agora parece ter ganhado uma preeminência 

excessiva quando se trata de definir quem é e quanto vale a pena.
16

 (SIBILIA, 2017) 

 

Um aspecto importante que vale destacar é a positivação do sentido da sugestão, que aparece 

menos vinculada a uma possível imposição, em que determinado comportamento é compulsório, para, 

ao contrário, ir no sentido de uma customização que é vantajosa para o usuário. Possuir um perfil que 

permita receber atendimento personalizado ―facilita‖ o acesso a produtos que deseja consumir. Há 

finalmente um sentido dado à ideia de sugestão que se refere ao seu caráter impositivo ou de 

influência no julgamento, comportamento com fim de intervir nesse comportamento. Essa sugestão 

acontece sem que o sugestionado esteja consciente desta mudança ou sem poder fornecer, quando a 

finalidade é alcançada, uma explicação racional para isto. 

De acordo com Crary, ―Um ambiente24/7 parece um mundo social, mas é na verdade um 

modelo não social de desempenho maquínico e uma interrupção da vida que não revela o custo 

humano exigido para sustentar sua eficácia.‖(2014, p.19) Parte desse custo estaria ficando mais 

evidente mesmo entre alguns ex-profissionais e investidores de empresas como o Facebook, que já 

articulam iniciativas como o Center for Human Technology. A partir da afirmação de que ―o que 

começou como uma corrida para monetizar nossa atenção está erodindo os pilares na nossa sociedade: 

saúde mental, democracia, relações sociais e nossas crianças‖, a organização promete ―reverter a crise 

de atenção digital e realinhar a tecnologia de acordo com o que seja melhor para a humanidade‖.  Sem 
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adentrar a problemática complexa de quais seriam esses valores considerados melhores ou piores para 

todos os humanos, é menos arriscado afirmar que, ao menos pela abordagem da organização, é preciso 

limitar o tempo usando smartphones ao mínimo possível. 

Várias perguntas se insinuam possíveis abordagens de um fenômeno tão recente quanto 

complexo. Que papel a sugestão algorítmica exerce na configuração da subjetividade contemporânea? 

Será que a dinâmica proposta pelas redes sociais, com uma demanda crescente pela atenção baseada 

nos esquemas atuais, criará as próprias condições para seu desmantelamento? Ou, numa perspectiva 

alinhada à crítica elaborada por Crary, seja possível dizer que ―a forma que a inovação assume no 

capitalismo é a simulação contínua do novo, enquanto as relações de poder e de controle existentes 

permanecem, na pratica, as mesmas‖. (CRARY, 2014, p. 49). 
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determinados indivíduos. 
11

 Tradução livre para: ―No sorprende, en este contexto, que las apariencias ya no sean tan ―vanas‖, frívolas o 

hasta engañosas, como solían serlo en pleno siglo XIX y durante buena parte del XX, cuando lo esencial era 

―invisible a los ojos‖ y lo más importante o valioso de cada individuo se expresaba como la ―belleza interior‖. 

Nada menos que el lugar de la verdad se ha trastocado: ésta ya no se hospeda prioritariamente ―dentro‖ de cada 

uno, en la interioridad psicológica de cada individuo, sino que tiende a ser irradiada y proyectada por la mirada 

ajena. Disponível em fevereiro de 2018: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-verguenza/ 

12
 Tradução livre para: ―Through the visual content they share, businesses are making valuable connections and 

sparking conversations with people like never before.‖ Disponível em fevereiro de 2018: https://instagram-

press.com/blog/2017/11/30/celebrating-a-community-of-25-million-businesses/ 
13

Tradução livre para: ―When you only have milliseconds to capture the attention of your customers organically, 

the ability to directly connect them with products that pique their interest is priceless‖ Disponível em fevereiro 

de 2018: https://instagram-press.com/blog/2017/11/30/celebrating-a-community-of-25-million-businesses/ 
14

 ―Pesquisadores de Stanford e da Microsoft avaliam que as horas dedicadas à geração de dados poderiam ser 

contadas como trabalho e propõem uma união sindical de internautas por um mercado justo.‖ Disponível em 

fevereiro de 2018: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/04/tecnologia/1517742236_706291.html?%3Fid_externo_rsoc=FB_BR_

CM 

15
  Tradução livre: ―Stories give users the opportunity to share genuine, unstaged moments in their lives, and 

they expect a high level of authenticity when viewing Stories content. When reaching audiences through Stories, 

marketers and the influencers should make an effort to meet the expectations that come along with the format. In 

particular, when marketers are developing branded or sponsored Stories content with influencers, audiences 

often value candor over polish.‖ Disponível em: http://mediakix.com/2017/11/how-many-people-use-instagram-

stories/#gs.OvgWguA 

16
 Tradução livre para: ―Así, mientras la culpa va perdiendo su ancestral eficacia moralizadora, el bullying 

insinúa que la vergüenza se está volviendo cada más eficaz en el modelaje de las conductas y las subjetividades. 

Esos desplazamientos pueden parecer sutiles, lentos y tal vez insignificantes; no obstante, conviene prestarles 

atención porque pueden ser indicio de una importante transformación histórica. Quizás sugieran la configuración 

de un nuevo suelo a partir del cual pensamos, sentimos, actuamos y valoramos nuestras acciones. Un factor clave 

en esa mutación es el papel de la mirada ajena: algo que, sin duda, siempre fue importante, pero ahora parece 

haber ganado una preeminencia desmedida cuando se trata de definir quién es cada uno y cuánto vale.‖ 

Disponível em fevereiro de 2018: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-verguenza/ 
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Rede Mocoronga no YouTube: cotidiano, história e  

autorrepresentação das juventudes ribeirinhas do Pará
1
 

MARCELLA TOVAR
2
 

 
Resumo 

A Rede Mocoronga de Comunicação Popular é um instrumento da organização não-governamental 

Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental, nome fantasia do Projeto Saúde & 

Alegria. Ao encontrar uma situação em que muitas doenças poderiam ser evitadas, o Saúde e Alegria, 

além do atendimento médico, incorporou a comunicação ao seu cotidiano.Tendo como referencial 

teórico o conceito de cotidiano de Agnes Heller, este estudo propõe-se a compreenderem que medida a 

autorrepresentação audiovisual fomentada pela Mocoronga permite a construção de novas biografias 

da juventude da floresta. 

  

Palavras-chave: Juventude; Cotidiano; História; Autorrepresentação Audiovisual. 

 

Introdução  

 A Amazônia é conhecida por ser a maior floresta tropical do mundo, nela está localizado 

quase 60% do território do Brasil e vivem 23 milhões de pessoas
3
. Apesar dos números expressivos, a 

população das florestas possui representação pequena e/ou estereotipada no imaginário brasileiro. 

Neste contexto, nasceu a Rede Mocoronga de Comunicação Popular em 1998.  

O projeto oferece a jovens de comunidades ribeirinhas do Pará capacitação técnica para 

produção de jornais, programas de rádio, filmes e  conteúdo para web. A Mocoronga é um instrumento 

da organização não-governamental Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental, 

nome fantasia do Projeto Saúde & Alegria (PSA).  

Com o lema ―Saúde, alegria do corpo. Alegria, saúde da alma.‖, o PSA atua desde 1987 

fomentando processos participativos de desenvolvimento comunitário e sustentável na Amazônia. Ao 

encontrar uma situação em que muitas doenças poderiam ser evitadas, o Saúde e Alegria, liderado pelo 

infectologista Eugênio Scannavino, além do atendimento médico, incorporou a comunicação como 

ferramenta de educação e mobilização na área de saúde.  

Entre inúmeras ações comunicacionais, uma delas foi a criação da Mocoronga. A experiência 

se consolidou gradualmente numa proposta de desenvolvimento comunitário integrado e começou a se 

multiplicar de forma horizontal para novas áreas, com a gestão compartilhada com os próprios 

comunitários.  

O nome da rede foi inspirado no termo ―mocorongo‖, que provém da cultura indígena e 

designa quem nasce no município de Santarém ou vive na região do Rio Tapajós. Originalmente, a 

expressão traduzia sentido de pessoas receptivas e calmas. Ao longo do tempo, o termo foi ganhando 

significado pejorativo.  

Isso fez com que a população local negasse seu sentido primeiro. Assim, surgiu a  ideia de 

utilizar o nome para a Rede como uma provocação e como uma estratégia de ressignificar a palavra 
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―mocoronga‖ retornando ao sentido originário e indo de encontro ao desejo do projeto de repensar, 

fortalecer e preservar a identidade ribeirinha. 

Atualmente, a Rede Mocoronga está presente em 31
4
 comunidades paraenses atendidas pelo 

Projeto Saúde & Alegria e promove a comunicação dentro das localidades e entre elas, ampliando o 

impacto dos programas realizados pelos demais núcleos da organização. A troca permanente de 

informações e conteúdos educativos entre os moradores realiza-se a partir de materiais produzidos 

pelas comunidades. 

A rede está organizada a partir de uma central que funciona na sede do PSA na cidade de 

Santarém, contando com estúdio de rádio, vídeo e editoração, telecentros e 31 sucursais rurais, 

compostas por grupos de jovens de cada localidade atendida pelo projeto. Os instrumentos utilizados 

pelas sucursais para difundir suas produções são o jornal impresso, o rádio, o audiovisual e a Internet. 

 

Metodologia  

 Este estudo propõe-se investigar a autorrepresentação audiovisual fomentada pela Rede 

Mocoronga a partir do conceito de cotidiano e outrasreflexões encontradas na obra ―O Cotidiano e a 

História‖ de Agnes Heller. Ele faz parte de um projeto mais amplo, que é a minha dissertação de 

mestrado, que a aborda a autorrepresentação dos povos da floresta e o uso do YouTube como uma 

nova ferramenta de Comunicação Comunitária. 

 A partir de pesquisa exploratória feita junto à coordenação da Rede Mocoronga e visita ao 

estado do Pará, percebi que o estudo deverá ser realizado através de uma abordagem qualitativa a 

partir do uso de referência bibliográfica; pesquisa documental e pesquisa de campo com impressões 

etnográficas.Entretanto, este artigo irá se ater a produção de uma discussão teórica e a análise de um 

dos vídeos produzidos nas oficinas de formação audiovisual.  

O propósito do trabalho é analisar em que medida os vídeos produzidos nas oficinas de 

formação audiovisual da Rede Mocoronga contribuem para uma representação mais genuína do povo 

da floresta e para construção de novas histórias, memórias e identidades através da criação de 

narrativas dos ribeirinhos por si mesmos e sobre si. 

 

O cotidiano na autorrepresentação audiovisual das juventudes ribeirinhas 

A Rede Mocoronga iniciou o uso do audiovisual como ferramenta de comunicação 

comunitária em 2011 através de oficinas de formação técnica. Os vídeos eram produzidos por meio de 

aparelhos celulares concedidos pela parceria com empresas como a Vivo e Fundação Telefônica. No 

primeiro ano, a Mocoronga produziu cerca de 20 vídeos com duração de 30 segundos à três minutos. 

Hoje, são centenas de produções. 

A produção de conteúdo audiovisual tem como enfoque o cotidiano, a comunicação local e a 

educomunicação.Os ribeirinhos são estimulados a encontrarem sua própria linguagem e forma de 
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representação e o material produzido por eles é apresentado nas comunidades e veiculado nas mídias 

digitais do Saúde e Alegria, que foi o primeiro projeto brasileiro a chegar ao Global Mobile Awards
5
. 

Hoje a oficina de formação audiovisual é a principal entre as oficinas oferecidas pela 

Mocoronga, sendo o vídeo o dispositivo que une, mobiliza e divulga o cotidiano das comunidades 

ribeirinhas paraenses. Ao refletir sobre o seu cotidiano, a juventude olha para a sua própria história. 

De acordo com Agnes Heller (2004), olhar a vida cotidiana é entender a história. O dia a dia,  a rotina, 

os pequenos acontecimentos não estão fora da história, mas no centro do acontecer histórico. 

O cotidiano, a seu ver, é composto de comportamentos e acontecimentos ordinários e precisa 

ser superado. A vida cotidiana é a vida de todo homem, o homem inteiro, o indivíduo que participa 

com todas as suas habilidades, capacidades, ideologias e sentimentos, apesar de não empregar nenhum 

deles em sua totalidade. A vida cotidiana é a verdadeira essência da substância social. 

Um dos videos mais representativo neste sentido é a animação em stop motion ―Do direito à 

vida e à saúde‖
6
. Ele foi produzido em 2011 em uma oficina de vídeo de animação na comunidade de 

Solimões, na Resex Tapajós, que tinha como objetivo desvendar o mundo dos desenhos animados de 

forma simples e prática para crianças e adolescentes da comunidade.  

Cerca de 25 pessoas, entre jovens, crianças e lideranças comunitárias, participaram desde à 

criação até a arte final do vídeo.Aatividade possibilitou o entendimento da comunidade sobre como as 

fotografias ou desenhos ganham vida nas telas de cinema e televisão. Além disso, fomentou a reflexão 

e divulgaçãodo Estatuto da Criança e do Adolescente. O vídeo conta a história de uma jovem que 

adoece devido ao trabalho em uma carvoaria. 

O vídeo, de dois minutos e trinta segundos de duração, conta a história da menina Marcela, 

que, como muitas outras crianças da região, precisa trabalhar para ajudar a família. Outros direitos 

também são discutidos no vídeo como o direito à educação, já que a protagonista deixa de estudar. O 

vídeo recria de maneira genuína e bastante assertiva o cotidiano na comunidade do Solimões, 

representando de maneira simbólica os personagens e os locais onde a história acontece como as casas, 

o bairro, a escola, o hospital da região. 

Os vídeos populares surgiram no Brasil no decorrer dos anos 80 e 90 com a democratização 

das câmeras no Brasil. Na perspectiva de referência da produção cultural, Luiz Fernando Santoro 

(1986) destaca que eles estão ligados geralmente aos movimentos populares e supriam um vazio 

estabelecido diante do alto custo do material cinematográfico e da inexistência, na época, de uma 

televisão com projeto democrático de participação. 

O I CONCLAT (Congresso Nacional da Classe Trabalhadora), realizado em agosto de 1983 

em São Bernardo do Campo, São Paulo, indicava o caminho promissor do vídeo, meio de expressão 

que podia ser distribuído num circuito que não passava por nenhum meio de comunicação de massa. 

Ademais, o vídeo popular surgiu também como um instrumento de comunicação e uma possibilidade 

de preservação da memória, de divulgação e de discussão sobre os movimentos populares. 
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Para Consuelo Lins e Cláudia Mesquita (2008), a intensificação do uso dos meios audiovisuais 

provocou debates sobre a identidade social e étnica de grupos minoritários a ponto deles passarem de 

―objeto‖ para ―sujeito‖ fílmico e engendrarem processos de constituição de autorrepresentação 

audiovisual. 

Diferente da autobiografia, o conceito de autorrepresentação aplica-se a uma série de 

experimentos que, de modo geral através de oficinas de formação audiovisual, têm como objetivo 

permitir e estimular a elaboração de representações de si pelos próprios sujeitos da experiência, 

aqueles que erame ainda são objetos clássicos dos documentários convencionais. 

A Mocoronga permite a criação de novas narrativas e novas biografias de sociedades 

silenciadas e/ou esquecidas.Nesse ponto, o trabalho da Rede Mocoronga é uma oportunidade de 

conhecermos o dia a dia da floresta, de olharmos o cotidiano de indivíduos para compreendermos a 

sua história. Lembrando que, segundo Heller (2014), a história não pode ser o indivíduo humano. A 

história é contínua e heterogênea. Ela é consequência da sociedade.  

Heller (2014) olha para o cotidiano para entender a história, para saber se a história persegue a 

um fim, se há ou não conexão entre o desenvolvimento histórico e a ideia de uma finalidade objetiva. 

A autora refuta a ideiade que o comunismo pode ser supostamente o estágio final a que 

necessariamente a sociedade chegará.Heller acredita que a história não possui uma finalidade. Os 

homens a fazem em condições determinadas.  

Então a que se deve, apesar disso, a aparência de finalidade objetiva e até mesmo, 

com frequência, de ―sentido"da história? Resposta: ao caráter substancial da história, 

à construção dos valores sobre a base de outros valores. A partir do momento em 

que o homem produziu a possibilidade de sua própria essência, ao elevar-se através 

da hominização acima do reino animal, pode realizar apenas precisamente essas 

possibilidades. Uma vez que realiza, em qualquer das direções possíveis, já não 

pode mais perdê-las do ponto de vista do desenvolvimento histórico global. Desse 

modo surge a aparência de que nos encontramos em face do estranho plano de um 

arquiteto em face da ―astúcia da Razão‖. Não podemos conhecer a meta da história, 

nem a sua necessidade (se interpretada sem as alternativas), caso em que sua 

representação aparece como secretamente idêntica à representação teleológica. Mas 

podemos estabelecer a possibilidade de um subsequente desenvolvimento dos 

valores, apoiar tal possibilidade e, desse modo, emprestar sentido à nossa 

história(HELLER, 2004, p. 15). 

 

Retomando Consuelo Lins e Cláudia Mesquita (2008), as autoras definem as produções 

autorrepresentativas como elaboradas ―de dentro‖, por indivíduos que constituem os grupos sociais 

retratados, e não a partir da perspectiva de um indivíduo que se acredita parte do grupo, de um olhar 

que se propõe ―interno‖. Indivíduos de um modo geral apartados (por sua situação social) dos meios 

de produção e difusão de imagens.  

Neste contexto, Lins e Mesquita destacam o filme O prisioneiro da grade de ferro – Auto-

retratos (2003), dirigido por Paulo Sacramento e realizado por detentos do Carandiru, como um 

documentário importante por ser um dos primeiros exercícios de autorrepresentação audiovisualdo 

gênero no Brasil. Neste filme o diretor ministra uma oficina de filmagem dentro do presídio e treina 
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detentos a usarem pequenas câmeras digitais para registrarem o dia-a-dia no Carandiru, o maior centro 

de detenção da América Latina.   

Utilizando as técnicas aprendidas, eles registram as condições precárias nas quais 

(sobre)vivem, dez anos após os acontecimentos de um dos episódios mais sangrentos da história do 

Brasil, o "Massacre do Carandiru"
7
, e, dessa forma, os detentos que participaram da oficina de 

formação audiovisual, além de personagens, tornam-se co-autores do filme. 

Já na perspectiva da recepção, as tecnologias de comunicação e informação em seus formatos 

móveis tiveram a mais rápida disseminação na história da humanidade nas últimas duas décadas. A 

apropriação popular desses aparelhos móveis como instrumentos de comunicação impacta diretamente 

o desenvolvimento econômico e social do Brasil.  

Apesar da queda da telefonia móvel em 2017
8
, ainda assim, há mais aparelhos celulares do que 

habitantes no país. O aumento do acesso aos smarthphones e seu uso para utilização de plataformas 

como o Youtube
9
, que tem como missão ―dar voz e revelar o mundo‖ gera bilhões de visualizações, 

milhares de horas de vídeo por dia, entretanto, de um conteúdo majoritariamente homogeneizado. 

 Os vídeos produzidos com celular pelos jovens da Rede Mocoronga situam-se neste cenário de 

propiciar aos ribeirinhos o papel de sujeito e não de objeto fílmico. Segundo Consuelo Lins e Claudia 

Mesquita (2008), esse tipo de narrativa nos obriga a fitar a história desta comunidade e vídeos sobre 

ela de um modo bastante novo. Isso porque o projeto dá voz e câmera ao caboclo para que os jovens 

apresentem suas expressões e visões. 

Embora a vida cotidiana crie condições para vivermos em sociedade, com costumes e ritos, ela 

também é a que mais se presta à alienação por causa da muda coexistência entre particularidade e 

genericidade. O indivíduo é sempre ser particular (voltado para a satisfação das necessidades do self) e 

ser humano-genérico (produto e expressão de suas relações sociais).  

Heller (2014) fala então na necessidade da suspensão do cotidiano, o que seria possível através 

da ciência, da arte, da moral, e da homogeneização. Em todos os três casos, a elevação acima do 

cotidiano é o tornar-se consciente do humano-genérico de sua individualidade, uma elevação da 

subjetividade do plano meramente singular, desenvolvimento do caráter social da personalidade 

humana.  

Para realizar a formação e possível ―suspensão do cotidiano‖ dos grupos locais, a Rede 

Mocoronga realiza uma série de atividades organizadas a partir dos seguintes eixos metodológicos: 

Gestão e o Fortalecimento Institucional, Gestão Comunitária, Comunicação Comunitária e Inclusão 

Digital, Protagonismo Juvenil e Educomunicação. Ainda com poucas representações no Brasil, a 

Educomunicação é aprincipal estratégia de fortalecimento de mediações, ainda que em uma sociedade 

midiatizada. 

Sodré (2002) tratou do processo de abalo das formas organizadas de mediação do conflito 

social (como sindicatos, partidos políticos e demais instituições da sociedade civil) relacionando-o 

a midiatização da sociedade e a um novo regime de identidade político-partidária centrada na imagem 
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espetacularizada, ou seja, na pura aparência: ―a chamada ‗despolitização‘ midiática ou tecnológica 

resulta, por sua vez, do enfraquecimento eticopolítico das antigas mediações e do fortalecimento da 

midiatização. (...) A tecnointeração toma o lugar da mediação desviando os atores políticos (...) para 

performance imagística‖ (SODRÉ, 2002, p. 34).  

O conceito de midiatização sintetiza uma nova maneira de o sujeito estar no mundo, uma 

―tecnologia de sociabilidade ou um novo bios [o midiático], uma espécie de quarto âmbito existencial, 

onde predomina (...) a esfera dos negócios, com uma qualificação cultural própria (a ‗tecnocultura‘)‖ 

(p. 25). A mutação tecnológica estaria no centro de uma outra mutação, sociocultural: a mídia 

articulada orgânica e sistemicamente com as tradicionais instituições sociais implicaria a reordenação 

das antigas e a formação de novas formas de sociabilidade.  

A sociedade midiática contemporânea é uma socidade paralela, uma sociedade virtual, que foi 

perfazendo-se através da comunicação eletrônica. A Comunicação era entendida como um estudo dos 

meios de transmissão de mensagem, mas, era claro para quem se dedicava ao estudo desse campo, que 

a Comunicação era, na verdade, a criação progressiva de uma outra sociedade. Para Sodré (2002), os 

meios de comunicação criaram uma nova esfera existencial. 

A Educomunicaçãopressupõe a participação, a articulação de gerações, setores e saberes, a 

integração comunitária, o reconhecimento de direitos e a democratização dos meios de comunicação 

com o maior acesso popular às pautas, à produção e à gestão da comunicação. Mas a comunicação, na 

perspectiva educomunicadora, não se reduz à educação para a apropriação dos meios.Ela deve 

estimular, antes de tudo, a emancipação dos cidadãos. 

Segundo Ismar de Oliveira Soares (2011), o objetivo da educomunicação é ampliar as 

condições de expressão dos indivíduos como forma de engajá-los mais ativamente em seu processo 

educativo. O autor afirma que ela estimula uma atitude reflexiva e crítica dos indivíduos diante da 

sociedade e da cultura de massa através da incorporação criativa das tecnologias de comunicação e 

informação.  

Essa é a razão pela qual se afirma que o eixo das relações comunicacionais entre 

pessoas e grupos humanos converte-se no hábitat natural da educomunicação. Sua 

função é a de qualificar tais relações a partir do grau de interação que for capaz de 

produzir. Conceitos como democracia, dialogicidade, expressão comunicativa, 

gestão compartilhada dos recursos da informação fazem parte de seu vocabulário. 

Está presente onde práticas de comunicação se manifestam com consequências para 

a vida em sociedade: na família, na escola, na empresa, na própria mídia (SOARES, 

2011, p. 18). 

 

Soares (2011) ressalta que a educomunicação surgiu de uma necessidade dos movimentos 

sociais de organização da sociedade civil tendo como meta a construção da cidadania. Para o autor, a 

educomunicação é um campo de convergência de todas as áreas das ciências humanas originário de 

experiências como as de Paulo Freire (1979) junto às ligas camponesas de Pernambuco nos anos 50. 

Para ele, há algum tempo, o comunicador achava que o educador não tratava de assuntos interessantes 

e o educador estava preocupado em fiscalizar os jornais.  
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Apesar de não ter aplicado suas ideias diretamente ao processo de comunicação, Paulo Freire 

(1979) influenciou muitos teóricos da área. Ele acreditava que o ser só se tornava humano ao se 

comunicar. Além disso, o autor afirmava que, para haver comunicação, o processo de troca de saberes 

e experiências entre diferentes sujeitos deveria ocorrer em situações de igualdade, em que ambos 

tinham o direito de ouvirem e serem ouvidos.  

 

Paulo Freire é incluído entre os pesquisadores de comunicação por um livro – 

Comunicação ou extensão – escrito em 1968, no Chile. Sem tratar da comunicação 

massiva, este livro orientou muitas interpretações na área, pois nele está contida a 

crítica principal aos meios de comunicação de massa: de consistirem em meros 

instrumentos de transmissão, de tratarem os destinatários como receptores passivos e 

de impossibilitarem relações dialógicas. O livro Pedagogia do Oprimido confirma 

Paulo Freire entre os que buscavam compreender os processos latino-americanos 

pela história não-oficial. Ele dedicava seu livro ―aos desamparados do mundo e a 

quem, descobrindo-se entre eles, com eles sofrem e com eles lutam‖. Tanto Armand 

Mattelart como Jesus Martín Barbero afirmam, em suas obras, a contribuição de 

Freire à construção de suas perspectivas teóricas (FREIRE apud: HOHLFELDT, 

2001, p. 256-257). 

 

Para ele, a simples transmissão do saber, particularmente unidirecional, não caracterizava a 

real comunicação. Na verdade, essa seria uma ação totalmente contrária ao caráter educativo e 

libertador da comunicação. Freire (1979) compreendia que a comunicação dialética, garantia a 

interação e, dessa forma, a promoção da cidadania e da transformação social. Atualmente, é cada vez 

maior o número de grupos, associações e organizações não governamentais dispostos a reverter a 

realidade garantindo o que Freire (1979) definia por comunicação. 

Na mesma linha, Sodré (2002), acredita que o professor precisa repensar o seu papel na 

educação, pois o magistério não resumisse a passar informação como no modelo de escola pós-

Revoulução Francesa, ainda em vigor atualmente. O saber era estático e hoje, ele tem mobilidade e 

pode ser difundido através do próprio computador através, por exemplo, do YouTube. Não apenas 

através de aulas online, num modelo mais próximo ao tradicional, mas através de vídeos How To 

Do,expressão em inglês que significa ―Como Fazer‖ ou Do It Yourself, que significa ―Faça Você 

Mesmo‖. Do ponto de vista pedagógico isso afeta a posição verticalista do professor como 

organizador de um espaço disciplinar. 

A Comunicação tem um papel político. Dentro de uma enraizada cultura de assistencialismo, 

em uma região cercada por crimes e pela impunidade, a Rede Mocoronga pode ser um exemplo do 

tipo de associação com uma proposta reflexiva,  mais conscientes e crítica e não apenas um espaço de 

transmissão infomacional. Segundo Raquel Paiva (2003), a técnica deve servir e não subjugar como 

insiste a mídia hegemônica ao utilizar os dispositivos tecnológicos como estratégia de produção de 

hiperrealidade e de esvaziamento da sensibilidade crítica. 

Mediante um Estado inoperante, Paiva (2013) esclarece que a sociedade busca alternativas 

próprias e organizar-se em comunidades direcionadas por grupos ou instituições que pressionam o 

poder público para conseguir benefícios para a localidade em que atuam. A comunidade que se 
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organiza independente do mercado é definida como ―unidade de gerência e pressão‖(PAIVA, 2003, p. 

123). 

O conceito usual de comunidade guarda resquícios de todas as concepções originais 

– inclusive da clássica, apesar de não ser possível hoje simplesmente aplicá-lo sem 

tentar produzir entendedimento do conceito e da realidade. A ideia comum trafega 

por todos os significados, mas compõe hoje uma figura bastante própria, 

principalmente em seu prpósito básico de opor-se à sociedade. Isso porque muito 

mais do que transpor um conceito, falar de comunidade significa necessariamente 

aportar numa postura política. Eleger a possibilidade comunitária quer dizer opor-se, 

ou pelo menos não aceitar incondicionalmente o ideal societário, no qual a 

globalização traz como lógica os princípios de hegemonia e exclusão (PAIVA; 

Raquel, 2003, p.123). 

 

A Mocoronga se destaca também pelo estímulo a uma política gerativa, ou seja, uma política 

feita pelas próprias comunidades com ênfase nas ações cotidianas e locais, mas que não são 

exclusivistas.  

Retomamos a ideia da ―comunidade gerativa‖, ou seja, a pulsão de grupos capazes 

de produzir ações, narrativas e imagens, provocando o surgimento de novas ordens e 

informações no cenário global. Temos sempre trabalhado com a ideia de 

comunidade referida a pôr uma tarefa em comum, pondo o coletivo em oposto ao 

particular. Insistimos na concepção do ser-em-comum da comunidade como a 

partilha de uma realização, e não a comunidade de uma substância. Em outras 

palavras, comunidade não como o mero convivialismo num território, mas como o 

compartilhamento (ou uma troca), relativo a uma tarefa, implícito na obrigação 

simbólica que se tem para com o Outro (LACERDA; PAIVA; SALDANHA, 2014, 

p.3). 

 

Essas comunidades empenham-se na apropriação das tecnologias de comunicação para trazer 

benefícios para o próprio lugar. Além disso, costumam colocar essas ferramentas a seu serviço para 

ressaltar e reforçar as características identitárias de sua localidade em vez de sucumbir ao senso 

comum. Ao contrário, pressionam tanto o poder público quanto o de mercado para reverter qualquer 

proposta de isolamento ou guetificação.  

Manuel Castells (2000) refere-se a este modelo de comunidade como um modelo de 

construção de uma identidade de projeto, que carateriza-se pela utilização de material cultural ao 

alcance de atores sociais para elaboração de um nova identidade. Esta identidade é capaz de redefinir a 

posição desses atores na sociedade e impulsioná-los a buscar a transformação de toda estrutural social. 

Quando uma comunidade cuida de sua sobrevivência sem corromper seus ideais, em função 

dos movimentos populares e das novas formas de reconhecimento do que uma comunidade pode vir a 

ser, a discussão que vem à tona refere-se ao sustento dos projetos de comunicação comunitária, como 

a Rede Mocoronga, que não desconfiar os projetos comunitários e ainda pode servir como ferramenta 

de resgate do sentimento comunitário em determinadas associações, desde que sejam enraizadas no 

local. 

A comunicação comunitária tem sido a brecha de escape que o mercado ainda não conseguiu 

dominar. Segundo Muniz Sodré (2014), o mercado pode dominar o ―comum midiatizado‖, mas ele 

não consegue dominar o homem e o conflito que emerge no interior de uma comunidade. A Rede 
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Mocoronga de Comunicação Popular através de conteúdo local postado em uma plataforma de vídeo 

mundial como o YouTube pode ser um caminho de resistência. 

 

Considerações Finais 

A Rede Mocoronga de Comunicação Popular é uma iniciativa única na Amazônia que 

encontrou na Comunicação uma aliada na tentativa de suprir o abandono do poder público na região. 

Nas comunidades que atuam, o vídeo éo dispositivo que mobiliza a todos, revelando a importância de 

projetos que ofertam oficinas de formação audiovisual como o Vídeo Nas Aldeias
10

, pioneiro e 

referência nacional e internacional de projeto que fomenta a produção audiovisual autorrepresentativa.  

Os jovens da Mocoronga compartilham ideias, narrativas e informações que podem alterar a 

vida de muitas comunidades ribeirinhas do Pará. A produção de sentido com caráter transformador dos 

vídeos revela o seu potencial como instrumento de comunicação apto à formação, memória, a 

divulgação, a discussão e ao fortalecimento de identidade, em um trabalho de existência para 

resistência. 

A partir da apropriação de novas tecnologias e a ampliação do acesso as câmeras portáteis e de 

celulares, um evento qualquer pode ter vários, quase infinitos olhares. A mídia perdeu o monopólio e 

não é mais a única que possui o poder de filmar e registrar um acontecimento. Concluímos que apesar 

deste artigo fazer parte de um estudo ainda em desenvolvimento, já é possível compreender queo uso 

do YouTube pela Rede Mocoronga para divulgação de vídeos produzidos pelas populações ribeirinhas 

interferem, influenciam e articulam novas maneiras de enunciação e representação social das 

comunidades atendidas pelo Projeto Saúde e Alegria. 

 

Bibliografia 

BERGER, Christa. A pesquisa em comunicação na América Latina. HOHLFELDT, Antonio; 

MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da Comunicação: Conceitos, escolas e 

tendências. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Trad. Klauss Brandini Gerhardt. 2.ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2000. 

 

FREENET? Direção: Pedro Ekman. Produtor: Diogo Moyses. Molotov Filmes, São Paulo, 2016. 

Disponível em: <www.vimeo.com/161511483>. Acesso em: 08 de fevereiro de 2017. 

 

FREIRE, Paulo. Comunicação e Extensão. Rio de Janeiro, 1983. 

 

GARCÍA CANCLINI, Néstor. As culturas populares no capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983.  

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução:  Tomaz Tadeu da silva e Guacira 

Lopes Louro. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015.  

 

HELLER, A. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.  



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 698 

LACERDA, Juciano de Souza; PAIVA, Raquel; SALDANHA, Patricia Gonçalves. Comunidade 

Gerativa na páxis de comunicação comunitária em projetos de transformação social. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 37, 2014, Foz Iguaçu, PR.   

 

LEJEUNE, Phelippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2006.  

 

LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. Filmar o Real. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

PAIVA, Raquel. O Espírito Comum. Comunidade, Mídia e Globalismo. Rio de Janeiro: Ed. Mauad X, 

2003.  

 

PERUZZO, Cicilia M. K. Comunicação nos movimentos populares: a participação na construção da 

cidadania. São Paulo: Vozes, 2004.  

 

RENOV, Michael. The subject of documentary. Minneapolis: Minneapolis University Press, 2004.  

 

RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991.  

 

SANTORO, Luis Fernando. O Vídeo nos movimentos populares. In: COMUNICAÇÃO POPULAR E 

ALTERNATIVA NO BRASIL, 1986, São Paulo, SP. 

 

SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação. São Paulo: 

Paulinas, 2011. 

 

SODRÉ, Muniz. A Ciência do Comum: notas para o método comunicacional. Vozes, 2014.  

 

 

Notas 

 1
 Trabalho apresentado no Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano realizado nos dias 14, 15 e 16 de maio 

de 2018 no Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (IACS/UFF). 
2
 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade FederalFluminense 

(PPGMC/UFF) e bolsista da Capes. Jornalista especializada em Cinema Documentário pela 

Fundação Getulio Vargas, também é documentarista.. E-mail: marcellatovar@gmail.com. 
3
 Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/where_9425.htm>. Acesso em: 02 de jun. 2018. 

4
 Santarém, Muratuba, Maripá, Solimões, Vila Franca, Capixauã, Vista Alegre do Capixauã, Suruacá, Surucuá, 

Vila de Boim, Samaúma, Pinhel, Urucureá, Aninduba, São Francisco, São Pedro, Cachoeira do Aruá, Mentai, 

Cidade de Belterra, São Domingos, Maguari, Jamaraquá, Acaratinga, Jaguarari, Pedreira, Piquiatuba, Marai, 

Nazaré, Tauari, Paraíso e Prainha I.
 

5
Disponível em: <https://www.mobileworldcongress.com>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

6
 Disponível em: <https://youtu.be/IfQUWFXZ68Q>. Acesso em: 10 jun. 2018

     

7
 O massacre do Carandiru ocorreu no Brasil em 1992, quando uma briga entre presos da Casa de Detenção de 

São Paulo - o Carandiru - deu início a um tumulto no Pavilhão 9, que culminou com a invasão da Polícia Militar 

e a morte de 111 detentos. Disponível em: <https://www.massacrecarandiru.org.br/ >. Acesso em: 18 jun. 2017. 
8
Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/dados/index.php/destaque-1/283-movel-acessos-maio>. Acesso em: 

18 jun. 2017. 
9
Disponível em: < https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/>. Acesso em: 18 jun. 2017.

 

10
 Disponível em: <www.videonasaldeias.org.br>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

 

 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 699 

A construção de um olhar sobre o cotidiano nas colunas de  

opinião produzidas por mulheres 
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Resumo 

A partir da centralização do poder dos meios de comunicação de massa, a mediação na construção das 

narrativas do cotidiano veio a ser inevitável, valorando as práticas e estruturas no jornalismo de uma 

forma material e simbólica. Entre essas estruturas privilegiadas está a coluna de opinião. Sendo assim, 

este trabalho buscou analisar o agendamento das colunas produzidas por mulheres na cidade de João 

Pessoa, buscando entender, através de uma análise de conteúdo, que temáticas as escritoras abordam e 

como constituem uma visão do cotidiano social a partir das práticas de agendamento dos conteúdos 

jornalísticos. A coluna está inserida em um espaço de alta credibilidade dentro do jornal e as mulheres 

que atuam nesse ambiente articulam a agenda midiática com a agenda pública ao passo que exercem 

seu papel de produtoras de sentidos sociais, em um lugar de fala e representação.  

 

Palavras-chave:Agendamento; Mídia; Cotidiano; Mulheres Colunistas; Colunas de Opinião. 

 

 

Introdução 

Para entender o papel da mídia no processo de representação feminina na imprensa, voltamos 

os olhares para a sociologia do jornalismo buscando compreender como o desenvolvimento dos meios 

de comunicação possibilitou novas formas de interação social. A centralização do poder midiático, 

enquanto caráter material e simbólico, se deu a partir da dinâmica informacional e da fluidez da 

comunicação. Por causa disso, a imprensa desenvolveu o papel de mediador e o surgimento desse 

espaço valorizado possibilitou a formulação de representações a partir da escolha das temáticas 

abordadas pela mídia (agendamento).  

Dentro dos jornais, mais especificamente nas colunas de opinião, esse processo pode ser 

potencializado devido à influência da agenda midiática sobre a agenda pública, sob uma perspectiva 

opinativa que oferece um olhar específico sobre os acontecimentos sociais. O agendamento midiático 

promove a escolha e o enquadramento dos temas a serem pautados pela mídia e, consequentemente, 

pela sociedade, podendo construir um espaço de visibilidade de reivindicações e de significação dos 

fatos que pautam os assuntos do cotidiano.  

Dessa forma, ao abordar sobre temas factuais (ou não) de pertinência social, no que diz 

respeito à política, à cidadania, ao cotidiano e às inscrições de si (no que se refere a produção de textos 

opinativos e textos literários a partir de uma experiência particular), as mulheres colunistas trazem a 

discussão questões relacionadas ao cotidiano local, narrando nesse espaço público a sua concepção 

própria dos acontecimentos sociais.  

Nosso objetivo com essa pesquisa é, a partir de uma análise de conteúdo, visualizar que 

temáticas foram mais abordadas pelas mulheres colunistas da cidade de João Pessoa, constituindo uma 

visão ampla sobre os diversos posicionamentos, assuntos e os gêneros jornalísticos identificados nas 
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colunas, para dessa forma, apresentemos um panorama inicial dos questionamentos levantados pelas 

mulheres nos jornais. Usamos para pesquisa inicial o jornal A União, em um recorte de três anos 

(2011 a 2013) para analisar as colunas fixas inseridas na página de opinião.  

Pensar a mulher nesse espaço é refletir o seu papel social dentro de um espaço de poder, que é 

concedido como um lugar de fala e representação. As mulheres colunistas participam ativamente da 

construção da realidade e produção de sentidos sociais, onde há uma luta pelo ―controle simbólico do 

poder do agendamento‖ (AZEVÊDO, 2011). Dessa forma, analisar esse agendamento implica em um 

olhar para os processos de produção simbólica do cotidiano, ao mesmo tempo em que problematiza o 

papel da mídia na construção de um imaginário e de representações do cotidiano e das mulheres.  

 

A agenda-setting e seus efeitos 

 O jornalismo se constitui em uma fábrica de mitos contemporâneos (NEVEU, 2006), na 

medida em que se transforma para atender as necessidades de consumo da sociedade. Suas rotinas são 

firmadas na definição do acontecimento cotidiano, a partir de um fluxo diário de informações. O 

jornalista na sua função estabelece uma ordem prática para classificar os fatos rotineiros, gerando 

enquadramentos que por muitas vezes limita as dimensões do acontecimento, fazendo com que os 

consumidores da informação aprendam o que acontece no jornal ao invés de perceber o que acontece 

no mundo (NEVEU, p. 142). 

 Os estudos sobre Agenda-setting, dentro da perspectiva das teorias do jornalismo, se 

consolidam como diversas facetas epistemológicas, dadas as visões sobre o tema em relação aos 

teóricos que dissertam a respeito, tais quais Wolf (1999), McCombs (2009) e Traquina (2000). A 

práxis da teoria na Europa, Estados Unidos e Brasil, se deu com a aplicação de linhas de pesquisas, 

metodologias e hipóteses que possibilitaram o desenvolvimento de conceitos desse fenômeno. 

Para McCombs, a teoria está relacionada a funcionalidade dos efeitos, onde a mídia detém um 

grande poder da informação a partir do enquadramento, gerando repercussão que produz resultados na 

sociedade (sejam eles positivos ou negativos). Traquina vem discutir sob a perspectiva construtivista, 

a que se relaciona com a construção social da realidade a partir do processo de produção noticioso. 

Disso advém o reflexo do poder dos meios de comunicação de massa e sua influência na opinião 

pública por meio da mediação entre a informação e a sociedade.  

Mediante os pressupostos, essa teoria abarca o agendamento da imprensa sobre os temas que 

fazem parte dos desdobramentos do cotidiano
3
, indicando o que é ou não notícia a partir de uma 

classificação hierárquica de relevância dos fatos sociais (McCOMBS, 2009).  Na prática, a teoria da 

Agenda-setting se aplica como indicador de notícias, segundo um enquadramento específico, mas que 

tem sua influência com as agendas interpessoais, pública e institucionais, acabando por defini-las, 

mantendo uma relação cíclica conjunta. 

Traquina (2000) vem categorizar o conteúdo noticioso como uma produção de narrativas de 

uma realidade seletiva, denominando aos jornalistas, parte desse processo, como News promoters, 
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capazes de gerar efeitos cognitivos através da visibilidade (ou não) de temas pertinentes, mostrando 

uma realidade midiática que se reconfigura como uma nova visão de mundo.  

Para Wolf, essa relação de mídia e sociedade vai além, na medida em que defende que os 

media tem um fundamental papel simbólico de mediação do mundo real, caracterizado pelo 

mecanismo de escolha e clivagens das notícias, mostrando ao público o que é ou não importante 

formar opinião e comentar. Enquanto o consumo desse agendamento aumenta, sua influência cresce 

em proporções inimagináveis, garantido um grande poder do agendamento da mídia em relação à 

sociedade (COUTINHO, 2007, p. 48). 

Isso enquanto prática social é estudado no âmbito sociológico e traduz os mecanismos de 

produção de notícias a partir da definição, classificação e regularidade de temáticas apresentadas nos 

jornais. Com isso, a mídia assegura a possibilidade de modificar nossas percepções do mundo em 

relação aos acontecimentos, implicando na produção de efeitos práticos na sociedade, um ciclo 

constante de construção de narrativas sobre o cotidiano (AZEVÊDO, 2011). 

Os discursos pautados na mídia têm um forte impacto social, pois se configuram como uma 

realidade retórica do cotidiano de uma comunidade, mesmo que não consigam abarcar por completo as 

práticas, valores e sistemas das sociedades. As mulheres colunistas, dentro desse contexto, se inserem 

como ferramentas de representação, que constrói, a partir de suas produções opinativas nas páginas 

dos jornais, um cenário favorável para a defesa e fortalecimento de questões da sociedade, no que 

englobam saúde, segurança e políticas públicas e etc., o que repercute no social.  

 

A coluna como espaço de poder 

Ainda nos baseando nas teorias do jornalismo, no que diz respeito nesse momento aos gêneros 

textuais e discursivos possíveis no jornal impresso, a coluna ganha destaque neste trabalho por ser o 

nosso objeto de estudo. Classificada por Melo (1985) como uma estrutura fixa que possibilita o 

cruzamento de várias expressões noticiosas, tem influência norte-americana e advém da lógica física 

da diagramação vertical de um jornal. Para além do conceito etimológico, a coluna abrange as 

interpretações do cotidiano nas diversas formas discursivas a partir de uma visão opinativa. Na prática, 

sua identificação nos gêneros jornalísticos reflete as possibilidades de expressões dos narradores para 

os leitores, ―na tentativa de fazer o relato do cotidiano utilizando uma linguagem capaz de estar 

sintonizada com uma linguagem da vida
4
‖, se utilizando de ferramentas para narrar o fluxo diário de 

acontecimentos (MELO, 1985, p. 33).  

A classificação dos gêneros jornalísticos obteve diversas interpretações em seus vários 

modelos espalhados pelo mundo. No Brasil, essas definições vão se modificando conforme o tempo e 

o desenvolver das discursões epistemológicas. Para Beltrão, a separação dos gêneros deve-se à sua 

funcionalidade junto aos leitores, baseado em três eixos: informação, explicação e orientação. Sua 

reflexão não se limita a natureza de cada gênero, mas em sua prática, que põe fronteiras entre as 

categorias textuais. 
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 Para Melo (1985), o agrupamento dos gêneros deve se deter, em um primeiro momento, a 

duas vertentes relacionadas à intencionalidade: a reprodução do real e a leitura do real, condicionando 

a sua classificação em uma observação conotativa e denotativa, respectivamente, em que um observa o 

real e o descreve segundo o enquadramento que lhe interessa e o outro analisa o real e o avalia dentro 

das possibilidades cabíveis à sua conjuntura comunicativa. Sendo assim, o autor caracteriza os gêneros 

em sua estrutura informativa, que tem relação restrita com a efervescência dos fatos do cotidiano e do 

envolvimento dos seus personagens (Nota, Notícia, Reportagem e Entrevista), e a opinativa, onde 

prevalece a autoria e a perspectiva particular, que dão sentido à opinião em relação aos acontecimentos 

(Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Crônica, Caricatura e Carta).  

 Outro autor vai além e problematiza a questão dos gêneros jornalísticos ademais da dicotomia 

―relato versus comentário‖ ou ―informação versus opinião‖. Chaparro (2008) discute sob uma 

perspectiva discursiva-pragmática a coluna como um gênero híbrido, onde defende que para além das 

formas e objetivos, sob um olhar linguístico, as estruturas são crivadas de ―índices de valoração, 

crenças, ideologias‖ (pág. 11). Para ele, os gêneros devem ser classificados como esquemas narrativos 

(Relato do acontecimento) e esquemas argumentativos (comentário do acontecimento), caracterizando 

e uma relação de interação eficaz entre a mediação crítica e a sociedade, manifestando seus próprios 

discursos de maneira clara e direta (do jornal e do autor), fazendo com que os leitores já procurem os 

textos por conhecerem o teor ideológico que ali se encontra. 

A coluna é uma marca registrada no jornalismo brasileiro e carrega consigo uma ―identidade 

discursiva‖ que apresenta elementos que a enquadra tanto para o relato quanto para o comentário da 

atualidade (pág. 128), podendo compor, junto com outros gêneros (Crônica e Artigo), uma estrutura de 

influência social. Sendo assim, Chaparro garante que esse espaço tem uma importância jamais vista 

por ―potencializar a credibilidade dos conteúdos‖ e estimular a sua busca e leitura (pág. 129). 

Diante dessa discussão, podemos apreender que a opinião faz parte do processo de 

significação da realidade no jornalismo, sendo improvável a separação completa das formas 

discursivas em informativo e opinativo. No processo de produção de notícias a opinião se insere em 

todas as etapas, desde a escolha do que vai ser pautado no jornal (o agendamento) até a publicação 

final. E conclui Chaparro: ―até o mito da objetividade, sendo uma opinião, produz subjetividades e 

delas se nutre. E se assim é na ciência, assim é no jornalismo‖ (pág. 149). A valoração dá coluna se 

prova por questões ainda mais objetivas, a contar pelas suas dimensões espaciais. No jornal, ela se 

posiciona em lugar de destaque, um espaço privilegiado que valoriza o conteúdo que está exposto em 

detrimento as demais notícias publicadas. Isso gera impactos na opinião pública, no momento em que 

pautam temas que geram debates, mesmo que o espaço não comporte uma avaliação especializada 

mais aprofundada.  

Segundo Coutinho (2007), a coluna funciona como um amortecedor da ―avalanche‖ do fluxo 

de informações descritas no jornal. Seria uma espécie de bússola, uma referência para seus leitores, 

aumentando sua audiência e sua credibilidade perante a sociedade. Funciona como canal de 
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descobertas, críticas e denúncias, revelando a hierarquização dos valores notícia dos acontecimentos 

que ali se publica, o que denota uma espécie de poder noticioso (pág. 27). ―As colunas jornalísticas 

são marcadas pelo exercício e/ou utilização de estratégias e recursos vedados ao conjunto dos 

jornalistas. A expressão de opinião é apenas um deles, embora seja o de constatação mais evidente‖ 

(COUTINHO, 2007, pág. 91). 

A própria mídia, caracterizada como ―o quarto poder‖, mantém essa relação com a sociedade 

na medida que representa o conjunto de narrativas que acontece em seu cotidiano. No processo de 

articulador dos interesses midiáticos, a coluna acaba por instigar uma mediação de causa e efeito, 

provocando desdobramentos no tecido social a medida que o fluxo de conteúdo vai sendo agendado e 

publicado. 

 

A mulher na opinião 

 Graças ao jornalismo e a literatura, uma massiva quantidade de mulheres passou a ter acesso à 

esfera pública através da mídia em meados do século XIX. Em contextos sociais outrora dominantes, 

quando se exigiam das mulheres o seu silenciamento, grupos de jovens se dedicavam à participação 

política e social em jornais e revistas alternativos, onde exclamavam a necessidade por mudanças em 

relação aos seus direitos e igualdade perante a sociedade (RAGO, 2013). 

 Segundo Boutini (1981), no Brasil as primeiras representações na imprensa feminina 

aparecem interligadas à duas principais atividades, a produção de revistas femininas que valorizavam 

os estereótipos, e a luta por direitos em busca de uma emancipação das mulheres. Mesmo com essa 

dualidade que nos oferece possibilidades distintas de efeitos sociais, de um modo geral na história, é 

perceptível um discurso de afastamento dessas mulheres do seu lugar de fala, configurando-as como 

mito na imprensa feminina (pág. 5). A obra de Charliton Machado (2005) sobre a prática de escritas de 

mulheres, nos dá indicações que mesmo com esse processo de exclusão inicial, a inserção da mulher 

na escrita pode ser visualizada como uma prática socialmente cultural: 

Partindo dessa compreensão da mulher como excluída da história, necessário se faz 

também enfatizar a importância da escrita como prática cultural, sobretudo a partir 

do século XIX, quando deixou de ser um domínio exclusivo dos papéis masculinos e 

se transformou no principal veículo de acesso feminino à esfera pública. Através da 

escrita, aos poucos, as mulheres apropriaram-se do mundo e múltiplos significados 

culturais lhes foram proporcionados, provocando deslocamentos entre as 

dicotômicas fronteiras do espaço público e privado, reconstruindo a imagem 

feminina na sociedade moderna (MACHADO, 2005, pág. 18). 

 

Apesar das forças contrárias, o fortalecimento da mulher na literatura e no jornalismo foi 

comprovado graças às heranças materiais, provas escritas da resistência durante a participação de 

mulheres na imprensa alternativa, que utilizaram dos mecanismos da comunicação para estimular 

mudanças no imaginário social e se auto afirmarem na esfera pública (CASADEI, 2011). De acordo 

com SILVEIRINHA (2012), o trabalho de maior destaque nesse período histórico das mulheres foi o 

entrave da produção sobre causas sociais e políticas como colunistas anônimas, transmitindo sua 
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mensagem com estilo único capaz de conquistar leitores fiéis, enquanto eram desprezadas por outro 

grupo conhecido como scribbling women, ou simplesmente as ―mulheres que escreviam‖ (pág. 175). 

Essa inserção na opinião facilitou uma maior participação feminina nos jornais, principalmente depois 

da era industrial do jornalismo.  

 Apesar de pouco problematizado na história do jornalismo na época, as mulheres tiveram/tem 

uma grande importância ao exercer um papel de articuladoras, estabelecendo uma quebra de barreiras 

no que se refere à sua exclusão na narrativa oficial dos acontecimentos passados, preservando sua 

compreensão e interpretações do cotidiano nas páginas impressas. No século XXI, as mulheres que 

emitem opinião no jornalismo configuram um número em crescimento, apesar de não aparecerem com 

uma porcentagem que corresponda ao número de homens que exerça a mesma função. De acordo com 

o Grupo Gemaa (Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa) da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, esse número se reflete nas pesquisas realizadas nos principais jornais do país.  

Nesse estudo
5
 em específico, foi constatado que o gênero e cor/raça das colunistas nos jornais 

pesquisados, A Folha de São Paulo, O Globo e Estadão, não chega a 30% se comparado com a 

quantidade de profissionais homens que ali atuam, e se considerado a cor da pele, os números não 

atinge nem 10% de profissionais femininas responsáveis pela opinião. Isso revela o contraste com a 

quantidade crescente de mulheres que exercem a profissão de jornalistas, que giram em torno de dois 

terços da categoria
6
. Esses dados são preocupantes, o que evidencia a necessidade de debater que 

implicações isso traz para a sociedade. 

Em João Pessoa, poucos estudos evidenciam o exercício profissional de mulheres colunistas nesse 

século e, dessa forma, foi nosso trabalho fazer o levantamento das articulistas da opinião local. Vale 

lembrar que esse processo de levantamento de dados é contínuo e que, para este trabalho em 

específico, nos interessa saber quem são as colunistas paraibanas que se destacam por serem referência 

no jornalismo dentro dos espaços de opinião. Em um primeiro momento, estudaremos as produções 

das profissionais em destaque, que colaboram para o jornal A União. A saber: 

 

Tabela 1: Quadro das principais colunistas do jornalismo impresso da Paraíba. Fonte: a autora. 

COLUNISTAS JORNAL 

Ana Adelaide O Contraponto/WSCom 

Elizabeth Marinheiro Jornal da Paraíba 

Joana Belarmino A União 

Lena Guimarães Correio da Paraíba 

Lourdinha Luna A União 
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Molina Ribeiro A União 

Neide Medeiros O Contraponto 

Sony Lacerda Correio da Paraíba 

Vitória Lima A União 

 

O Campo da opinião enquanto espaço público é uma zona de disputa simbólica dos atores 

sociais. Isso se caracteriza pela discrepância dos números em relação a profissionais femininas no 

campo jornalístico. A presença das mulheres no campo midiático evidencia uma tentativa de ocupar a 

esfera pública, consolidando sua legitimidade através da produção de sentidos sociais, gerando um 

capital social (AZEVÊDO, 2011, pág. 31). Além disso, são capazes de gerar impactos no social, na 

medida que debatem sobre temáticas pertinentes, além de falarem sobre o seu próprio cotidiano e 

contestando práticas sociais naturalizadas, gerando um movimento na mídia de ―formação dos 

discursos que produzem as representações de gênero enquanto experiência dinâmica capaz de produzir 

mudanças na percepção de determinados fatos sociais‖ (AZEVÊDO, 2011, pág. 47). 

 

Análise de dados 

 Esta pesquisa foi realizada a partir do levantamento de dados do agendamento das colunas de 

opinião produzidas por mulheres no jornal impresso da cidade de João Pessoa. Por se tratar de um 

estudo inicial, temos como recorte temporal o período que compreende os anos de 2011 a 2013, onde 

foram analisadas as publicações do Jornal A União. Caracterizada por ser uma pesquisa inicialmente 

bibliográfica e documental, nos baseando para o escopo de nossos discursões, ela nos evidencia, em 

seu caráter quantitativo e qualitativo – por se tratar de uma análise de conteúdo –, qual o agendamento 

midiático realizado pelas mulheres colunistas que estão relacionadas à página de opinião do jornal.  

Ao todo foram analisadas 332 colunas, a partir de uma ficha de coleta de dados que prescreve 

as necessidades de informações para esta análise, como avaliar a estrutura das colunas dentro do jornal 

(paginação, tamanho, posição), verificar o conjunto do caráter avaliativo do texto em relação à opinião 

feminina (juízo, valores e comportamentos), analisar quais gêneros jornalísticos prevalecem nesse 

espaço, considerando a hibridez da coluna, e qual dimensão de abordagem (geográfica) se apresenta 

mais consolidado, além de perceber, dentro das temáticas instituídas, a classificação que mais se 

sobressai em relação aos eixos temáticos. 

 Os dados dos eixos temáticos foram coletados e classificados segundo as definições do nosso 

manual de códigos, que se refere a: 1) Cidadania: Prevalência do texto em relação com questões 

sociais de luta e resistência, direitos conquistados ou perdidos, busca por melhores condições em 

serviços públicos e atendimento ou informação de interesse público, nessa perspectiva; 2) Política: 
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abordagem que se aproxima a questões políticas, política local, regional e nacional e implicações de 

relações de poder; 3) Cotidiano: Tem a ver com relações contratuais ou não do cotidiano, 

acontecimentos e vivências em sociedade, cotidiano local e suas consequências, e temas não se 

encaixam em nenhuma das categorias anteriores; 4) Inscrições de si: Tem relação com os relatos de 

experiências e vivências pessoais das colunistas, que se relacione com os demais eixos temáticos, mas 

que se inscrevam numa perspectiva de visão textual ainda mais particular. 

Se tratando das dimensões das colunas estudadas, primeiro no que se refere aos cadernos de 

opinião, podemos observar um número absoluto de textos presentes nas páginas de número pares, com 

o total de 100% das colunas analisadas. Em relação ao seu tamanho, configuram 60 colunas com 

menos de ¼ de página, 225 colunas com tamanho ¼ de página, 44 edições com 1/3 em relação à 

página e apenas 3 versões se aproximaram das dimensões de meia página escrita. Além disso, mais da 

metade das colunas analisadas se apresentam na parte inferior da página do jornal, em comparação à 

outras colunas – escritas por homens -  na mesma página de opinião, estando 62,95% na parte inferior 

e apenas 37,05% na parte superior. 

Sobre as colunistas (Vitória Lima, Joana Belarmino, Lourdinha Luna e Molina Ribeiro), 

pudemos analisar a densidade de publicações e quais outros gêneros jornalísticos aparecem se 

relacionando com as suas colunas, além de perceber quais temáticas elas mais abordaram durante os 

três anos. Lourdinha Luna é a articulista que mais publicou no recorte estudado (com 33,43% do total 

de textos) e a crônica o gênero de maior destaque nos textos (com percentual de 52,11% do total dos 

gêneros), com uma presença relevante do artigo de opinião (47,29%). Além disso, quanto aos eixos 

temáticos, o cotidiano de um modo geral se insere com 55,42% do agendamento midiático, seguido 

por 17,47% dos textos se referem às inscrições de si, narrativas na perspectiva particular (vivências e 

experiências pessoais), 14,46% sobre política e, por fim, com 12,65% sobre cidadania. 

Em relação aos dias de publicação, na dinâmica de distribuição dos anos estudados, tivemos 

um percentual de crescimento de publicações nas quartas-feiras na medida em que as publicações dos 

sábados foram diminuindo. Isso se deu porque no começo de nossa pesquisa visualizávamos grande 

intensidade nas publicações de Lourdinha Luna, que em 2011 eram expostas aos sábados e nos anos 

seguintes foram migrando entre as quintas e sextas até se consolidarem nas terças-feiras, em 2013. Já 

nas quartas-feiras o aumento se remete a posterior entrada de Joana Belarmino (com 21,99% total dos 

textos), em 2012, e a organização de sua coluna junto a de Vitória Lima (com 22,29%), que passaram 

a publicar no mesmo dia. O segundo a porcentagem de publicações distribuídas nos dias da semana, a 

quarta-feira se destaca com mais de 50% das publicações. 

Pudemos medir também os resultados das opiniões quanto ao caráter avaliativo dos textos. 

Foram publicadas 48,80% colunas que fazem referência a um comentário ―neutro ou ambíguo‖ da 

realidade, 30,72% representa o número de textos com caráter positivo em relação aos fatos do 

cotidiano e 20,48% tem o aspecto opinativo negativo em relação ao acontecimento comentado.  Em 

relação à dimensão da abordagem, no quesito geográfico, temos um percentual de 50,00% de textos 
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que retratam o cotidiano local, 7,83% representam o cotidiano regional, 24,40% cobrem pautas 

nacionais, 6,93% se remetem ao internacional, enquanto em 10,84% não se pôde obter esse dado com 

precisão.  

A coluna na medida que narra o cotidiano, nos dá indicações que tem uma forte relação com 

fatos que já aconteceram, tendo em vista sua produção, no contexto estudado, apresentar uma 

periodicidade semanal (cerca de 93% do total das colunas), o que nos indica um afastamento dos 

conteúdos factuais. Dessa maneira, conferimos os níveis de ligação dos textos com o passado, que 

demostra 37,65% das temáticas abordadas não estão vinculadas a um conteúdo puramente factual e 

28,92% dos textos não pôde conferir uma medida cronológica exata, por ser tratar de conteúdos com 

caráter mais literários. 

Outro ponto a ser considerado é a emissão de juízo de valor no texto, uma característica mais 

subjetiva, que faz parte do contexto opinativo do jornalismo. Observamos, em diferentes níveis de 

valoração, quais categorias mais se destacaram em cada coluna de opinião do Jornal A União, além de 

ter uma porcentagem mais geral do tom do texto em relação ao conjunto do relato. O tom 

neutro/ambíguo foi prevalente nas colunas de Lourdinha Luna e Joana Belarmino, podendo 

caracterizar um estilo narrativo mais sutil. Já nas colunas de Vitória Lima e Molina Ribeiro sobressalta 

o tom tenso, mostrando uma maneira mais objetiva de narrar os fatos do cotidiano. Isso se comprova 

na boa distribuição das porcentagens da visão geral da pesquisa, onde o tom tenso apresenta 36,45% e 

o tom neutro 35,24% e o tom favorável 28,31%. 

Por fim, analisamos mais três variáveis que se remetem à forma discursiva dos textos de 

opinião investigados, buscando saber o nível de mensagem moral contida nas colunas, se faz 

referência a algum princípio religioso, seja de forma negativa ou positiva e se contém prescrições de 

como a sociedade deve atuar, revelando o caráter de persuasão da coluna. Nessa mesma ordem, 

57,53% das colunas apresentam algum tipo de mensagem moral nos conteúdos opinativos, mas isso 

não interfere necessariamente no argumento exposto. Já 64,76% não fazem referência a nenhum tipo 

de princípio religioso, enquanto 45,18% menciona, de certa maneira, sugestões de como atuar no 

cotidiano.  

 

Considerações finais 

De fato, a coluna tem uma natureza peculiar que permeia as formas discursivas no jornalismo 

brasileiro, pois se mostra flexível para ser usada, de forma eficiente, tanto para comentar a atualidade 

quando para relatar o cotidiano (CHAPARRO, 2008, pág. 128). Sua estrutura física demostra 

valorização dos conceitos ali expostos e de quem escreve, pois de maneira fixa dentro do jornal, se 

mantem na página par e em sua diagramação, compõe um caderno especializado em opinião que tem 

credibilidade diante dos leitores. Mesmo com algumas mudanças observadas na 

página ao longo dos três anos estudados, mantiveram as suas características, dando uma ideia de 

autonomia ao escritor e conforto ao consumidor do jornal. 
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 Por sua hibridez em se relacionar bem com outros gêneros jornalísticos, acaba se tornando 

uma ferramenta eficaz para contextualizar as várias histórias e informações, ressaltando a importância 

da utilização de outros estilos como a crônica e o artigo de opinião. A crônica com um caráter 

temporal obsoleto (em relação às emergências factuais), mas que apresenta como a mais adequada 

para narrativas ricas em detalhes e o artigo de opinião com um perfil mais ostensivo e direto fazem a 

mediação, dentro dessa pesquisa, entre a coluna e a representação dos fatos sociais. 

 O cotidiano dentro dessas narrativas se insere como a superfície que abarca todos os códigos e 

imaginários da sociedade, não podendo ser totalmente traduzido para as páginas dos jornais, porque o 

jornalismo e seus modelos de narrativas não abarcam todos os campos de produção de sentidos
7
 mas 

podem ser representados a partir de uma visão específica. Pois, constatado a evolução do modelo 

industrial do jornalismo no Brasil, o avanço das técnicas de selecionar, agendar e editar uma 

concepção dos acontecimentos faz com que gêneros jornalísticos e os fatos contidos nas colunas não 

sejam suficientes e autônomos diante da dinâmica social. 

Além disso, os conteúdos presentes nesses espaços opinativos estabelecem uma forte ligação, 

em vários níveis temporais, com o passado, nos indicando a relação dos textos publicados com a 

manutenção da memória local, considerando também que metade das colunas analisadas mantém uma 

abordagem discursiva nessa dimensão geográfica. Outro ponto é o valor ideológico dos textos e a 

relação deles com o produtor de sentidos. Esses promoters constituem o real a partir de uma realidade 

comum: o cotidiano, mas com a carga simbólica, cultural e imaginários individuais, revelando seu 

estilo e identidade. 

O último aspecto e não menos importante é o papel das mulheres nesse ambiente de disputa, 

poder e opinião. Mais do que um lugar de fala e representação, a coluna constitui um mecanismo de 

imposição e presença na sociedade, de visibilidade dos ideais femininos e consequentemente de 

questionamentos e lutas. Suas produções influem, para além de questões práticas de influência das 

agendas sociais, na modificação de imaginários e constituição de uma visão do mundo da vida através 

de práticas jornalísticas. 
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Publicidade de Medicamentos: A ação de formadores de opinião e seus impactos 

no cotidiano no caso Anador
1
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Resumo 

A Publicidade de medicamentos de venda livre, aquela que pode ser direcionada para o 

grande público através dos mais diversos suportes midiáticos, desde que seguindo a legislação 

específica, se utiliza das mais diversas estratégias para se aproximar dos pacientes, com 

emprego de linguagens e métodos que se aproximem das realidades dos contextos em 

questão. Uma delas, a utilização de formadores de opinião, é frequentemente acionada. As 

peças que serão abordadas neste artigo referem-se ao medicamento Anador, com sua 

campanha ―age em minutos‖, realizada na rede social Instagram, com quatro formadores de 

opinião postando em seus próprios perfis. 

 

Palavras-chave:Publicidade; medicamentos; influenciadores; mídia; cotidiano. 

 

1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo discutir a ação da publicidade de medicamentos no cotidiano e 

os ideais de espetáculo que perpassam as produções midiáticas que acionam formadores de opinião em 

peças voltadas à promoção de MIPs (medicamentos isentos de prescrição médica). A Publicidade de 

medicamentos ocupa diariamente os mais diversos espaços midiáticos e, periodicamente, novas 

produções do setor são veiculadas, renovando seus repertórios, frequentemente alinhados com as 

tendências do contexto em que estão inseridas. 

As peças em questão neste artigo são de divulgação do medicamento Anador, indicado para 

dores de cabeça e reúnem quatro formadores de opinião: Anitta, Fernanda Souza, Maurício Meirelles e 

Raul Lemos. Todos são ativos em suas redes sociais, inclusive no Instagram, suporte utilizado para 

veiculação da campanha ―age em minutos‖. Na campanha foram realizadas postagens patrocinadas 

pelo fármaco nos perfis pessoais de tais celebridades na rede social, os chamados publiposts. 

Para elaboração deste artigo, tais produções serão analisadas sob a perspectiva do espetáculo, 

além de serem levantados questionamentos a respeito do conceito de saúde ao qual se remetem as 

peças em questão e os impactos de tais produções midiáticas na cotidianidade, através do apoio de 

autores como Agnes Heller, Douglas Kellner e John Thompson, que abordam as perspectivas do 

cotidiano, do espetáculo e da mídia nesses contextos. 

2. Cotidiano e ação de formadores de opinião na publicidade de medicamentos: o caso Anador 

Para a apresentação das questões que envolvem o objeto deste artigo (a campanha do 

medicamento Anador), que será mais detalhadamente observada a seguir, é necessário o entendimento 

do próprio conceito de vida cotidiana. Tal abordagem será desenvolvida a partir da perspectiva da 

autora Agnes Heller em sua obra ―O Cotidiano e a História‖. Com base na abordagem da autora, a 
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vida cotidiana é ―a vida de todo homem‖, ―a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na 

vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade.‖. (HELLER, 2008, p. 35). 

Tal compreensão permite a assimilação de que, portanto, as produções presentes no cotidiano 

são parte integrante dele, não só estão presentes nesse contexto, mas também são interpretadas por 

outros sujeitos, também integrantes do cotidiano em questão. A vida cotidiana não se encontra isolada 

dos acontecimentos históricos, situa-se, porém, no centro dos acontecimentos que compõem a história, 

como indica Heller: ―a vida cotidiana não está ―fora‖ da história, mas no ―centro‖ do acontecer 

histórico: é a verdadeira ―essência‖ da substância social‖ (p. 38). 

Em complemento, essa ―vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo este que é sempre, 

simultaneamente, ser particular e ser genérico [...], no caso do homem, a particularidade expressa não 

apenas o seu ser ―isolado‖, mas também seu ser ―individual‖.‖ (p. 39). O que são entendidas como as 

necessidades do homem, se fazem no idivíduo enquanto ―necessidades do ―Eu‖. O ―Eu‖ tem fome, 

sente dores (físicas ou psíquicas); no ―Eu‖ nascem os afetos e as paixões‖. (p. 39). Apesar disso, o ser 

genérico está contido em cada indivíduo, ainda que os motivos da realização sejam particulares. 

É nesse contexto de cotidiano partilhado entre ser particular e genérico que se dão as peças 

abordadas neste trabalho. Diante disso, uma produção midiática voltada à promoção de um 

medicamento indicado para a dor de cabeça, insere sua mensagem publicitária através da rede social 

Instagram, utilizada para compartilhamento de fotos ou vídeos de poucos segundos de duração. 

Na rede social, na qual diversas figuras públicas possuem perfis, é comum que postagens de 

cunho publicitário sejam compartilhadas pelas celebridades em seus próprios perfis. Em geral, as 

marcas pagam tais formadores de opinião para compartilharem conteúdos positivos com seus 

seguidores, desde que previamente alinhados com as empresas que demandam tal ―serviço‖. 

Os formadores de opinião acionados pela campanha em questão, de assinatura do medicamento 

Anador, foram a cantora Anitta, que possui 22 milhões de seguidores, a atriz Fernanda Souza, com 11 

milhões de seguidores, o chefe de cozinha Raul Lemos, com 269 mil seguidores e o humorista 

Maurício Meirelles, com 626 mil seguidores. Todos eles realizaram as postagens da campanha 

publicamente em seus perfis, sinalizando com a hashtag ―publipost‖, que designa o conteúdo 

compartilhado como de cunho publicitário. 

O ímpeto para realização do estudo da campanha em questão teve sua origem em uma denúncia 

direcionada ao CONAR, órgão autorregulamentador da publicidade, que possui nos termos de seu 

código um anexo específico no tocante à publicidade de medicamentos (anexo ―i‖). A reclamação, 

submetida no mês de Agosto de 2016, afirmava que a cantora Anitta em sua postagem não havia 

comunicado as informações legais determinadas pelo anexo definidor em questão e pelas 

determinações da ANVISA. 

A decisão foi pela alteração do anúncio, incluindo, assim, as advertências obrigatórias. A 

postagem em questão não está mais disponível para consulta, apesar de ainda poder ser acessada 

através de compartilhamento (através de aplicativo que realiza a repostagem do conteúdo) realizada 
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por outro perfil. 

Em todas as peças da campanha, com relação às quatro celebridades, incluindo a que não se 

encontra mais disponível no perfil da cantora Anitta, é notável a mensagem principal: a rapidez na 

ação do medicamento, reforçada pela hashtag que determina também o mote da campanha: 

#AGEEMMINUTOS. As postagens em questão foram realizadas no período de 9 de Junho de 2016 a 

14 de Julho do mesmo ano. 

A primeira imagem da campanha a ser considerada, é a da atriz Fernanda Souza. A postagem 

remete ao formato comumente utilizado em anúncios de estilo ―antes e depois‖, um recurso 

comumente utilizado em anúncios de produtos ou serviços relacionados a mudanças físicas. Tais 

recursos apresentam a ação de determinada circunstância através de duas imagens e, neste caso, 

representa, na primeira imagem, a atriz com a mão elevada à cabeça, com a testa franzida, em sinal de 

dor. Já na segunda foto da montagem, em contraponto à primeira, a atriz já se mostra sorridente em 

um ambiente de academia, praticando atividade física. O medicamento aparece entre as duas imagens, 

que possuem relógios, indicando a passagem de um curto período de tempo. A mensagem postada pela 

atriz junto à publicação é: ―Deixar de malhar por causa de uma dor de cabeça? De jeito nenhum! 

Anador #AgeEmMinutos e a vida segue em frente!! #publipost‖. 

 

 

Figura 9: Postagem de Fernanda Souza 

 

A postagem da figura 2 também se refere a uma atividade corriqueira interrompida por conta da 

dor de cabeça, neste caso, o trabalho. A imagem é um fragmento do vídeo postado por Maurício 

Meirelles, deitado, se queixando da dor de cabeça em tom de humor ―parece que tem uma rave 

acontecendo‖, apontando para a cabeça, com sons estridentes ao fundo. Ele mesmo realiza a filmagem, 

recurso comumente utilizado na rede social em questão. Após um corte, que inclui, na sequência, o 

humorista com o medicamento em mãos, já em outro ambiente, de pé, e com som de pássaros 

cantando, ele declara: ―ainda bem que Anador age em minutos‖, dando um beijo na cartela do 

medicamento. Após mensagem do anunciante, o humorista aparece novamente, em seu show, com o 
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lettering: ―com Anador a dor de cabeça para, a sua timeline segue em frente‖. 

 

 

Figura 10: Fragmento do vídeo postado por Maurício Meirelles 

A terceira e última postagem também é um fragmento de vídeo compartilhado para a campanha, 

este, pelo vice-campeão do programa de culinária MasterChef Brasil, Raul Lemos. No vídeo, ele 

também se queixa de dor de cabeça, deitado, e afirma que naquele dia não passará nem perto da 

cozinha. Em seguida, segurando o medicamento, declara: ―nessas horas que Anador age em minutos‖. 

Em seguida, ele aparece, cozinhando, e reitera: ―não é que é rápido mesmo?‖ e , assim como na peça 

anterior, é apresentado o lettering: ―com Anador a dor de cabeça para, a sua timeline segue em frente‖. 

 

 

Figura 11: Fragmento do vídeo postado por Raul Lemos 

 

Além do ponto em comum da urgência no imediatismo e ação do medicamento para que não se 

―perca‖ nenhum momento, seja ele de trabalho ou de outras atividades desenvolvidas pelos indivíduos, 

é possível notar a adequação da mensagem a esse meio próprio em que esta é emitida. Diferentemente 

de mensagens emitidas em meios técnicos, ou midiáticos, ditos mais tradicionais, as peças em questão 

se utilizaram de estrutura frequente do Instagram, como os cortes mais bruscos presentes nos vídeos de 

Maurício Meirelles e Raul Lemos e montagem simples realizada no conteúdo compartilhado por 

Fernanda Souza. Nas três mensagens, apesar dos recursos gráficos, como o relógio indicador da 

passagem de tempo e das assinaturas da marca, o anunciante renuncia dos aparatos mais 
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―profissionais‖ da produção em prol de uma mensagem aproximada ao tipo de ―especialização‖ na 

qual o usuário de tal mídia está habituado. Sobre tais habilidades dos receptores, o autor John B. 

Thomson, na obra ―A Mídia e a Modernidade‖, afirma: 

Além de ser uma atividade situada e de rotina, a recepção dos produtos da mídia é 

uma realização especializada. Ela depende de habilidades e competências adquiridas 

que os indivíduos mostram no processo de recepção. Estas habilidades e 

competências são extremamente diversas. Já observamos que os meios técnicos 

diferentes requerem diferentes tipos de habilidades e competências da parte de quem 

os usa. Mas é também importante ver que, como atributos socialmente adquiridos, 

estas habilidades e competências podem variar em muitos aspectos de um grupo 

para outro. Elas são atributos adquiridos através de processos de aprendizagem ou 

de inculcação socialmente diferenciadas e diversamente acessíveis a indivíduos de 

formação diferente. Uma vez adquiridas, estas habilidades e competências se tornam 

parte da maneira social de ser dos indivíduos e se revelam tão automaticamente que 

ninguém as percebe como complexas, e muitas vezes sofisticadas, aquisições 

sociais. (THOMPSON, 2012, p. 43) 

É relevante mencionar, ainda, que a campanha do medicamento teve ao todo 34.165 curtidas e 

18.451 visualização (contabilizadas para os dois vídeos da campanha), apesar de o medicamento em 

questão não possuir perfil oficial para postagens no Instagram. A mensagem foi ali proferida sem ao 

menos o anunciante estar presente, apenas seus ―possíveis pacientes‖, neste caso, seguidores desses 

formadores de opinião. A marca utiliza-se do espaço e acomoda sua mensagem às linguagens próprias 

do meio e já apreendidas pelos usuários. 

Tal fato também pode desvelar, ainda, a construção de Thompson com relação às formas de 

experiência distintas contidas nas mediações do mundo contemporâneo. O Instagram é uma rede social 

que constitui espaço de compartilhamento de atividades corriqueiras, não apenas pelos usuários que 

não são ―celebridades‖, mas é comum também a rotina desses famosos serem compartilhadas 

diariamente. O medicamento inserido em contextos ordinários, enquanto parte do ―dia a dia‖, presente, 

inclusive, como uma solução ao que é encarado como uma frustração ou problema enfrentado pelo 

indivíduo que não poderia realizar uma atividade por conta da dor de cabeça, aproxima o fármaco do 

comum, ou daquilo que não demandaria grande reflexão para a realização, enfim, uma tarefa 

costumeira. Os contextos apresentados pelos famosos não se afastam de dilemas ditos comuns: a 

indisposições causadas por dores de cabeça. 

A busca por medicamentos indicados para dores de cabeça apresenta número relevante que pode 

ser observado em pesquisa realizada pela Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa) e divulgada no ano de 2017 no Guia Interfarma
3
. Segundo a publicação, os medicamentos de 

venda livre mais vendidos no ano de 2016 eram de indicação para dores de cabeça. 

A identificação do indivíduo que percebe que seus incômodos podem não se afastar muito dos 

problemas enfrentados pelas celebridades com as quais já possui certa identificação, uma vez que 

normalmente o conteúdo de uma postagem é acessado pelo seguidor do usuário que realiza o 

compartilhamento da imagem ou vídeo, pode atuar como um facilitador à sua identificação com a 

mensagem em questão. Thompson, na mesma obra citada acima, afirma: 
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Viver num mundo mediado implica um contínuo entrelaçamento de diferentes 

formas de experiência. Para muitos indivíduos, durante o percurso de suas vidas 

diárias, as experiências vividas continuam a produzir poderosa influência no projeto 

de formação do self: pensamos em nós mesmos e em nossas trajetórias de vida, 

principalmente, em relação aos outros e a eventos nos quais encontramos (ou 

podemos encontrar) contextos práticos de nossas vidas cotidianas. [...] Enquanto 

experiências vividas permanecem fundamentais, há uma crescente suplementação de 

experiências mediadas, que assumem um papel cada vez maior no processo de 

formação do self. Os indivíduos dependem mais e mais de experiências mediadas 

para informar e remodelar o próprio projeto do self. (THOMPSON, 2012, p. 202) 

Com a aproximação contextual apresentada e sob o entendimento da necessidade de reflexão 

das ações de automedicação por parte dos pacientes, que, embora, abordados como consumidores, o 

façam para o tratamento de uma dor, tais práticas podem estar sendo retratadas de modo naturalizado e 

sem ponderações mais profundas sobre o uso de medicamentos, que são substâncias químicas e, 

portanto, passivas de contraindicações, efeitos colaterais e interações medicamentosas. Diluída em 

situações e contextos cotidianos, a publicidade de medicamento no caso Anador aborda temas ligados 

ao imediatismo e à necessidade constante de movimento, através da ação de figuras carismáticas que 

possuem grande quantidade de seguidores de seus perfis. 

Tais tópicos, quando abordados por esses indivíduos, cuja interação por meio de curtidas e 

visualizações dos conteúdos publicitários postados é grande, trazem à tona questões que envolvem o 

tema do espetáculo com a presença das celebridades diante desse contexto. 

A publicidade do medicamento Anador, inserida no cotidiano através das celebridades que 

realizaram os posts patrocinados da campanha ―age em minutos‖, é possível perceber também o modo 

como a utilização dessas figuras públicas nessa modalidade publicitária se articulam com o Espetáculo 

nesse lugar em que as atividades corriqueiras não podem ser interrompidas e o medicamento é 

apresentado como a solução ideal adotada por tais personalidades. 

O autor Douglas Kellner no texto ―A Cultura da Mídia e o Triunfo do Espetáculo‖ define a 

figura das celebridades como ―os ícones da cultura da mídia, os deuses e deusas da vida cotidiana.‖ 

(KELLNER, 2008, p. 124). Não são incomuns as postagens de tais celebridades relatando suas rotinas, 

seja por meio de fotos e vídeos em seus perfis ou dos chamados stories, modalidade em que o 

conteúdo fica disponível por 24 horas até sua completa exclusão. Quando a dor também é inserida 

nesse contexto, tal processo pode contribuir para certa banalização do ato da automedicação. Por 

serem substâncias químicas, tais fármacos devem ser administrados com responsabilidade. 

Expressões como ―a sua timeline segue em frente‖ também remetem à espetacularização em 

questão: além do sentido de imediatismo com que a dor precisa ser resolvida, não necessariamente 

para o fim ao qual o medicamento se dispõe, mas, também, para que não se ―perca tempo‖, a 

expressão faz menção à ―linha do tempo‖, recurso conhecido pelos usuários da rede social Facebook. 

É o local onde se dão as postagens. Imediatismo para que o espetáculo siga em frente, junto com a 

linha do tempo do paciente. Em outra peça, a de Fernanda Souza, é afirmado: ―a vida segue em 

frente‖. 
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Através de pesquisa
4
 realizada pelo IBOPE Inteligência por solicitação da Takeda/Neosaldina, 

com universo de 1.002 brasileiros, de idade entre 18 e 55 anos que haviam sentido dor de cabeça nos 

últimos 3 meses mostrou que dos 35% dos pesquisados que se queixou de enxaqueca, 54% afirmaram 

não terem ido ao médico para verificação do tipo de dor de cabeça ou o que as estava causando. Por 

vezes a causa da dor é ignorada. Segundo a mesma pesquisa, as principais causas de dores de cabeça 

estão relacionadas, segundo os pesquisados, a ―estresse, poucas horas de sono e problemas pessoais‖. 

De acordo com as mensagens transmitidas pelas peças descritas neste trabalho, não cumprir 

com todos os compromissos através dos quais são constantemente demandados, pode significar uma 

espécie de derrota. O medicamento é, então elevado, não mais ao que poderia resolver uma dor física, 

mas àquilo que permite que, como as peças afirmam, ―a vida siga em frente‖. Apresentar 

―celebridades‖ reforçando tais ideais pode ainda reafirmar e chancelar tais processos que já se 

encontram em curso. 

 

3. Considerações finais 

A partir das peças publicitárias observadas neste artigo, pôde-se perceber alguns dos ideais que 

pairam sobre a sociedade contemporânea. Apresentar um medicamento em um contexto de espetáculo, 

com pouco espaço de reflexão sobre temas como as consequências da automedicação desmedida ou do 

desrespeito aos limites do próprio corpo evitando excessos e se cuidando, por exemplo, com uma boa 

noite de sono, pode diminuir a seriedade do ato da automedicação, sobretudo quando a dor é 

subestimada através de seu posicionamento enquanto empecilho à realização de uma atividade 

comumente praticada pelos sujeitos. 

Quando um fármaco é apresentado por um artista que representa a si mesmo na produção em 

questão, colocando em seu perfil pessoal suas impressões sobre tal medicamento (a exemplo da fala ―é 

rápido mesmo‖ no fim do vídeo de Maurício Meirelles), não só se obtém o efeito mais direto da 

aproximação da imagem de tal personalidade com o medicamento, mas se promove também a inclusão 

do medicamento em um contexto em que o usuário que segue tal personalidade costuma ver suas 

atividades rotineiras. 

É importante mencionar que o fazer publicitário diante da publicidade de medicamentos deve 

ser observado com atenção, não apenas por possuir regulamentação específica que a regimente, 

afastando-a de demais produtos que são sujeitos às regras de livre mercado, mas, também e 

principalmente, por tratar-se de um fármaco que será utilizando para tratar um problema de saúde. A 

banalização do uso de medicamentos pode ser danosa, ainda, por pontos de vista como das 

intoxicações por medicamentos. 
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Mais rápido e mais devagar: como o paradoxo da aceleração  

afeta o ciclo de notícias do jornalismo
1
 

MÔNICA CHAVES
2
 

 

Resumo 

Partindo de visões recentes sobre a contemporaneidade – que descrevem nosso tempo como feito de 

impulso para o progresso, de prontidão e de controles –, este artigo apresentará a noção de Robert 

Colville do paradoxo da aceleração. O conceito emerge a partir da constatação de que nossa cultura 

vem se tornando simultaneamente mais rápida e mais complexa, mais superficial e com mais 

qualidade. Estes aparentes antagonismos, que acabam se revelando como complementaridades 

dialógicas, serão analisados no campo do jornalismo e ilustrados por meio de iniciativas recentes que 

têm construído uma articulação, intencional ou não, entre os serviços de notícias instantâneas e as 

análises editoriais aprofundadas, criando ao mesmo tempo agilidade e contexto para as notícias 

diárias. 

 

Palavras-chave: Contemporaneidade; Aceleração; Jornalismo. 

 
 

Introdução 

Definir nosso próprio tempo enquanto ele se desenrola é um dos desafios que as ciências sociais 

e a filosofia vêm enfrentando pelo menos desde o Iluminismo. Mas foi a partir do século XX que as 

ideias de modernidade, pós-modernidade, modernidade pós-industrial, modernidade líquida, 

contemporaneidade e outras tentativas de nomear nossa época passaram a ganhar centralidade, 

trazendo para a discussão sobre os modos de organização social uma perspectiva que é tanto temporal 

quanto espacial.  

O estranhamento do sujeito em relação ao tempo atual é parte da definição de contemporâneo 

engendrada por Agamben (2009). Para ele, ser contemporâneo é estabelecer uma relação singular com 

o próprio tempo, feita simultaneamente de adesão e distanciamento; é, sobretudo, conseguir manter 

―fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro‖ (Agamben, 2009, p. 62). 

Assim, portanto, 

Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a 

esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, 

não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (Agamben, 2009, p. 

59) 

 

No ensaio em que define o conceito de contemporaneidade, o autor busca explicar a experiência 

do tempo em termos que vão além do historicismo. Para isso, evoca em Nietzsche a crítica à exigência 

de atualidade em relação ao presente, que seria um efeito da cultura histórica, afirmando, porém, que 

apesar disso ―[u]m homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas sabe, em todo caso, que lhe 

pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu tempo.‖ (Agamben, 2009, p. 59) 

O contemporâneo de Agamben propõe, assim, uma tensão entre a desomogeneidade daqueles 

que o pensam e a homogeneidade do tempo linear. Para Agamben, em síntese, ser contemporâneo é 

colocar o presente em relação com os outros tempos e ler nele a história.  
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Em Sloterdijk (2002), a ideia de progresso é que ganha centralidade. É este o conceito que 

melhor expressa aquilo que o autor chama de ―cinética da modernidade‖, já que o progresso é o 

movimento em direção ao movimento. Para ele, longe de estar associada a um suposto ―fim da 

história‖ ou à perda de referências, a chamada pós-modernidade é governada, em um sentido quase 

catastrófico, pela mobilidade. O ―movimento autógeno para o incremento do movimento‖ pode ser 

observado em diferentes esferas sociais: 

É o caso da acumulação do saber científico, que só se pode manter como saber 

válido desde que se organize como investigação, isto é, como mobilização cognitiva; 

é o caso da auto-exaltação dos Estados territoriais dos tempos modernos, que não 

tardam a manifestar-se como nações comerciais e se armam, enquanto Estados 

nacionais; é o caso da dinâmica da mobilização militar, que foi sempre uma 

competição, isto é, uma luta por vantagens balísticas e cinéticas; é o caso da 

autodramatização desportiva dos corpos, que se entregam de modo quase ritual à 

embriaguez do incremento do movimento; é o caso da auto-erotização dos sujeitos 

sexuais, que se exercitam na excitação da sua excitabilidade; é igualmente o caso da 

autodivinização do indivíduo como artista, que gira numa constante mobilização 

expressiva em torno da criação da sua criatividade. (Sloterdijk, 2002, p. 48-49) 

 

É desta forma que Sloterdijk situa na cinética, mais que na economia, a força motriz das 

automobilizações que ocorrem há séculos, tendo como referência central o conceito de potência, cujo 

conteúdo vem a ser a própria capacidade de se mover. Em sua crítica da cinética da modernidade, o 

autor propõe exercícios de desmobilização como antídoto para este permanente potencial de 

movimento que perpassa tantas instâncias da sociedade contemporânea. A capacidade de não poder se 

deter, assim, seria contraposta pela capacidade de poder não fazer. É assim, inclusive, que Agamben 

(2014) descreve a relação intrínseca existente entre potência e impotência
3
: 

―Impotência não significa aqui somente a ausência de potência, não poder fazer, mas 

também e sobretudo ―poder não fazer‖, poder não exercer a própria potência. E é 

precisamente essa ambivalência específica de toda potência, que é sempre potência 

de ser e de não ser, de fazer e de não fazer, que melhor define a potência humana. 

(Agamben, 2014, p. 72) 

 

As tecnologias e sistemas criados nos últimos 150 anos para administrar e controlar os seres 

humanos são apontados por Crary (2016) como o principal mecanismo do capitalismo tardio para 

manter os trabalhadores – e os indivíduos de modo geral – constantemente em atividade, ―operando, 

interagindo, comunicando, reagindo ou processando em algum meio telemático‖ (Crary, 2016, cap. 1). 

O capitalismo estaria, assim, colonizando todos os espaços de atividade humana, dissolvendo as 

fronteiras entre o trabalho, o lazer, e, principalmente, o descanso, o sono. Segundo o que chama de 

―paradigma conexionista‖, Crary afirma que o maior prêmio é conferido à atividade em si, ao 

movimento em oposição à inação, sinalizando o surgimento de uma nova relação com o tempo, uma 

―temporalidade 24/7‖, representada pela prontidão dos indivíduos, nas sociedades urbanas, durante as 

24 horas do dia e os sete dias da semana. 

É claro que isto não significa que as pessoas passem todo o seu tempo executando tarefas de um 

―universo aceso‖, como o consumo, o lazer, o trabalho, a criatividade e a comunicação humana – todas 

hoje possíveis de se realizar por meios digitais, e, portanto, em grande medida independentes das 
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limitações colocadas pelos fatores tempo e espaço. Porém, apesar de que evidentemente ninguém 

passe as 24 horas do dia fazendo tais coisas, é o fato de ser possível fazê-las que constitui a força deste 

não-tempo: 

―[U]ma vez que não existe momento, lugar ou situação no qual não podemos fazer 

compras, consumir ou explorar os recursos em rede, o não tempo de 24/7 se insinua 

incessantemente em todos os aspectos da vida social e pessoal‖ (Crary, 2016, pos. 

395-397).  

 

Essa ubiquidade dos sistemas de controle, que se materializam em dispositivos eletrônicos e 

digitais, é, para Postman (1994), a metáfora dominante de nossa era. O autor acredita que vivemos em 

um tecnopólio, ou seja, uma cultura monopolizada pela tecnologia. Citando Norbert Wiener, Postman 

afirma que os computadores representam uma tecnologia do comando e do controle, e por isso sua 

existência é estruturalmente ligada à das burocracias que sustentam as atuais formas de autoridade 

social. 

Por causa de sua inteligência e imparcialidade aparentes, o computador tem uma 

tendência quase mágica de desviar a atenção das pessoas encarregadas de funções 

burocráticas e chamá-la para si, como se o computador fosse a verdadeira fonte de 

autoridade. (...) Parece que basta o computador ter declarado. Quem colocou o dado 

nele, com que objetivo, para as conveniências de quem, baseado em que suposições 

– são perguntas que não são feitas. (Postman, 1994, p. 121) 

 

Em linha com esta visão, podemos observar que, para Crary, as representações da 

contemporaneidade global como uma era tecnológica criam a falsa impressão de que estes controles 

seriam processos semiautônomos, e, portanto, uma inevitabilidade histórica. Esta noção teria origem 

na inserção da ruptura provocada pelas tecnologias de controle e comunicação em uma relação de 

continuidade com ―padrões mais amplos de mudança tecnológica e inovação‖, iniciados na ―era de 

Gutemberg‖ e na Revolução Industrial. O problema trazido por esta visão equivocada da nossa era 

tecnológica como uma sequência natural de outras épocas em que também ocorreram importantes 

avanços técnicos é justamente invisibilizar os propósitos das tecnologias contemporâneas. Assim, 

A concepção da mudança tecnológica como um processo semiautônomo, 

impulsionado por um processo de autopoiesis ou de auto-organização, faz com que 

muitos aspectos da realidade social contemporânea sejam aceitos como 

circunstâncias necessárias, inalteráveis, como se fossem fatos da natureza. O 

posicionamento equivocado dos produtos e aparelhos mais visíveis em uma 

linhagem explicativa que inclui a roda, o arco ogival, o tipo móvel e assim por 

diante, omite as técnicas mais importantes inventadas nos últimos 150 anos: os 

diversos sistemas para a administração e controle dos seres humanos. (Crary, 2016, 

pos. 460-463) 

 

2. A aceleração do tempo 

Outra perspectiva sobre a relação dos indivíduos com o tempo na contemporaneidade é 

apresentada por Colville (2016), que analisa os efeitos do que chama de ―a grande aceleração‖ sobre 

diversos aspectos da vida social, tais como as relações amorosas, a política, as artes, os mercados 

financeiros e as mídias. Para o autor, a lógica da gratificação instantânea está fazendo com que o 

mundo ande mais rápido, e cada vez mais rápido. Os hábitos culturais das sociedades urbanas são, 
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assim, moldados pela ânsia por mais conveniência e mais informação. É interessante observar que a 

aceleração e a lentificação não são, para Colville, mutuamente excludentes; ao contrário, são duas 

faces de um mesmo processo de mudança da relação com o tempo. Segundo o autor: 

Isto acontece devido a um ponto crucial desta cultura da aceleração: ela não é 

monolítica. Ainda há espaço para um tipo de canções, ou de música, em que se pode 

mergulhar. De fato, dada a pressão de nossas vidas profissionais, há uma demanda 

maior do que nunca por este tipo de produto. Novamente, é uma polarização entre o 

rápido e o lento, em que o pastoso meio do caminho acaba se perdendo. (Colville, 

2016, p. 116)
4
 

 

Em seu estudo sobre os efeitos da grande aceleração sobre diversos aspectos da atividade 

humana, Colville trata das mudanças operadas pela urgência da contemporaneidade nas artes e no 

jornalismo. No primeiro caso, à primeira vista pode-se dizer que, em uma era frenética como a que 

vivemos, as pessoas têm menos tempo para apreciação lenta de obras de arte grandiosas: ―uma era de 

uma abundância cultural impressionante também será uma era de uma superficialidade 

impressionante‖
5
(Colville, 2016, p. 109). Porém, surpreendentemente, Colville observa uma tendência 

que denomina de ―paradoxo da aceleração‖. Segundo ele, os livros mais vendidos têm se tornado 

maiores, e não menores (entre 1995 e 2005, os best-sellers do jornal New York Times ganharam em 

média 100 páginas a mais); os videogames mais populares levam cerca de 60 horas para serem 

completados, sendo o longo tempo de jogo um dos fatores usados para anunciá-los ao mercado; as 

séries de TV mais respeitadas tanto pelo público quanto pela crítica passaram por uma mudança de 

formato, trazendo tramas mais complexas e roteiros mais elaborados; em suma: 

O paradoxo da aceleração (...) é que, ao mesmo tempo em que faz com que a cultura 

se torne mais rápida e superficial, ela dá espaço para que a complexidade e a 

qualidade transpareçam. Ela também produz mais pessoas que clamam por fazer 

parte da discussão cultural – e dá a elas mais chances de fazê-lo.
6
(Colville, 2016, p. 

140).  

 

Já no caso das mudanças operadas no jornalismo, uma das principais questões que resultam da 

grande aceleração, principalmente após a emergência das mídias digitais no cenário da comunicação, é 

a mudança dos ciclos de notícias, que passam a ser governados pela velocidade, passando a concorrer 

com os antigos ciclos que obedeciam a padrões industriais de divulgação de notícias. Assim, jornais 

diários, telejornais noturnos e revistas semanais deixam de ser os marcos temporais de periodicidade 

de divulgação das notícias. O novo ciclo é mais rápido, em tempo real
7
, e, ―com seu fluxo interminável 

de informações, também ajuda a criar um senso palpável de que algo sempre está acontecendo, e que 

devemos reagir e reportar‖
8
(Colville, 2016, p. 145). Uma das consequências da velocidade, para o 

autor, é a substituição das notícias (como as conhecemos até agora) pelo ―conteúdo‖, cujo objetivo não 

seria informar, mas sim alimentar uma demanda insaciável do público por ―distração digital‖. Essa 

mudança, segundo ele, estaria fazendo com que tanto jornalistas quanto leitores perdessem a 

capacidade de ponderar e discernir (Colville, 2016, p. 142). 

Colville alerta, ainda, para o que considera ser a substituição dos jornais pela notícia como 

―unidade mínima‖ da informação jornalística. Neste cenário, ―provavelmente teremos que dar adeus 
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ao papel da mídia como árbitro do que nós lemos e não lemos‖
 9

(Colville, 2016, p. 164-166). No 

entanto, o próprio autor conclui que isso não significa que não iremos mais consumir notícias – pelo 

contrário, nunca as consumimos tanto quanto agora. 

 

3. A aceleração das notícias 

O fenômeno da aceleração e seus impactos no jornalismo é extensamente exemplificado por 

Colville, a começar pela notícia da morte do ditador iraquiano Saddam Hussein publicada em 

dezembro de 2006 pelo Daily Telegraph, jornal britânico de referência, tradicional, respeitado 

nacional e internacionalmente, que trazia uma descrição totalmente equivocada de como a execução 

ocorreu, quebrando, assim, um dos dois ―mandamentos‖ do jornalismo: ―conseguir a história 

corretamente, e conseguir a história rapidamente‖
10

(Colville, 2016, p. 142). A grande aceleração está 

fazendo com que mesmo aqueles cujo trabalho vem sendo, há quase dois séculos, reportar o que 

acontece no mundo no menor tempo possível, percam a capacidade de acompanhar a velocidade dos 

fatos e a necessidade do público por saber o que acontece em tempo real. No caso da morte de Saddam 

Hussein, o Telegraph foi vítima da velocidade em duas perspectivas distintas: tanto por ter publicado 

uma versão preliminar e não confirmada da notícia quanto pela rapidez com que a falsidade do relato 

foi exposta por seus próprios leitores. 

No Brasil, as redações jornalísticas estão vivenciando a grande aceleração e seus efeitos da 

mesma forma que os principais veículos da grande imprensa internacional. As tentativas de seguir o 

ritmo imposto pela tecnologia digital e as mídias sociais da internet se refletem em uma transição ―ao 

mesmo tempo dinâmica e precária‖ (Moretzsohn, 2014, p. 62). 

Aceleração do ritmo de trabalho, acúmulo de funções, exaustão ao fim do dia. A 

alteração radical das rotinas de produção da notícia, que no Brasil começou em 

meados dos anos 1980 com a informatização das redações e se aprofundou na 

década seguinte com a chegada da internet, atingiu novo patamar em março de 2014, 

com a mudança através da qual o jornal O Globo pretende estabelecer um ponto de 

virada nessa trajetória: o privilégio à informação on line, que exige a antecipação de 

horários e a extensão da jornada, com reflexos decisivos na organização da redação, 

na exploração do trabalho, na competitividade entre as empresas do mesmo grupo, 

na forma de se produzir e consumir notícia e nas expectativas quanto à 

sobrevivência do meio impresso. (Moretzsohn, 2014, p. 60) 

 

Em sua pesquisa, realizada com base em dez entrevistas com profissionais do jornal O Globo, 

na observação do ambiente da redação e em textos divulgados pela empresa jornalística sobre as 

mudanças efetuadas, Moretzsohn aponta as implicações da aceleração do ciclo de notícias na rotina 

dos jornalistas. A autora destaca que uma das principais mudanças foi no horário de trabalho da equipe 

de reportagem e dos editores – até a década passada, a atividade na redação se iniciava pela manhã, 

mas ganhava intensidade a partir do meio-dia, culminando com o fechamento da edição no fim da 

tarde e início da noite. Com a consolidação das mídias digitais da internet, as pessoas passaram a 

buscar informações desde cedo, especialmente sobre o trânsito e a agenda de eventos do dia. Assim, 
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[a] nova rotina exige que os editores cheguem às 7h, reúnam-se com suas equipes e, 

às 8h, participem da primeira reunião com um dos editores executivos, para a 

organização do noticiário on line. Ao meio-dia e às 16h, mais duas reuniões – 

sempre precedidas de reuniões com as respectivas editorias –, voltadas 

respectivamente para o planejamento e a definição da edição impressa. A primeira 

página fecha às 19h. Duas reuniões durante a semana, às segundas e quintas, cuidam 

da edição dominical, que, como já́ ocorre há́ muitos anos , fecha antecipadamente às 

sextas. (Moretzsohn, 2014, p. 65) 

 

Em épocas de grandes eventos e coberturas especiais, este ritmo pode se intensificar ainda mais. 

Durante a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, as equipes de O Globo trabalharam semanas 

seguidas sem nenhum dia de folga. Segundo Moretzsohn, ―[o]s depoimentos colhidos ao longo da 

pesquisa convergem nos protestos contra a situação: as cenas de pessoas chorando, caindo doentes‖ 

(Moretzsohn, 2014, p. 70). Claro que neste contexto os erros passaram a ocorrer com muito mais 

frequência.  

Curiosamente, Moretzsohn sugere que a mudança no ritmo da redação jornalística trouxe 

também uma mudança na própria representação do jornalista, invertendo a imagem já consolidada no 

imaginário popular ―do repórter em mangas de camisa, cabelos ao vento, correndo atrás da notícia‖. O 

repórter do jornalismo on line trabalha em um ambiente ―silencioso, fechado, climatizado, com a 

atenção voltada para as telas de computadores, tablets, smartphones‖ (Moretzsohn, 2014, p. 76). Ou 

seja, para dar conta da velocidade exigida pelo novo ciclo de notícias, os jornalistas correm menos e 

trabalham sentados, em mais um dos paradoxos trazidos pela grande aceleração. 

 

4. Instantaneidade e contexto: o paradoxo do jornalismo 

Em meio a este cenário acelerado do ―tempo real‖, porém, emergem iniciativas que pretendem 

mesclar a ânsia pela instantaneidade da informação à necessidade do público por construir um 

contexto no qual as notícias do dia a dia se encaixem, trazendo um relato coerente dos acontecimentos 

do presente e relacionando-os aos do passado e do futuro. Veículos e canais alternativos à imprensa 

tradicional vêm se aproveitando dos recursos trazidos pelas novas tecnologias e pelas fendas que se 

acumulam na credibilidade dos veículos de comunicação para tentar atender a uma possível 

inquietação do público em relação à forma como as notícias vêm sendo mostradas. 

Há inúmeros exemplos destas ações, que tanto podem ser individuais e independentes quanto 

profissionais, frutos de investimentos de corporações de notícias e entretenimento preocupadas em não 

perder seu público para as primeiras (algumas inciativas podem ser vistas na Tabela 1). No primeiro 

caso destacam-se podcasts temáticos e canais do YouTube. São gravações feitas por indivíduos que 

não são jornalistas profissionais, muitas vezes de longa duração, em que são comentados 

acontecimentos do cotidiano, bem como notícias de esporte, tecnologia, entretenimento. Já pelo lado 

das iniciativas institucionalizadas, destaca-se a aparente consolidação de newsletters independentes, 

que oferecem um resumo das principais notícias em uma linguagem ao mesmo tempo informal e 

informativa, dando contexto aos acontecimentos. Grandes empresas de comunicação também têm se 
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utilizado de novos formatos e linguagens, de newsletters diárias a sites em plataformas multimídia. 

Estas iniciativas acabam por construir um diálogo, possivelmente intencional, entre os serviços de 

notícias instantâneas – hoje já disponíveis em aplicativos para celular, fornecidos por veículos da 

imprensa tradicional, como UOL e G1, pertencentes ao Grupo Folha e às Organizações Globo, 

respectivamente – e as análises editoriais. Esta interlocução entre dois ritmos de leitura de notícias 

talvez possa ser vista como uma representação do paradoxo da aceleração, verificado por Colville, no 

campo do jornalismo. 

 

Tabela 1: Iniciativas para distribuição de conteúdo em novos formatos – levantamento preliminar  

Veículo  Assuntos / temas Distribuição 
Alinhamento 

institucional 

Aprofundamento, 

periodicidade e alcance 

Nexo Jornal 

Política, economia, 

comportamento, 

ciência, tecnologia, 

pesquisa acadêmica e 

outros 

Site, aplicativo e e-

mail. 

Assinaturas em 

sistema de 

paywall
11

. 

Independente.  

Fundado por Paula 

Miraglia, Renata 

Rizzi e Conrado 

Corsalette. 

Jornalismo de contexto.  

Publicação em fluxo contínuo. 

Dados sobre alcance não 

disponíveis. 

Canal Meio 

Política e economia, 

cotidiano, tecnologia, 

cultura e saúde. 

Newsletter por e-

mail. 

Gratuito para 

usuários 

cadastrados. 

Independente. 

Fundado por Pedro 

Doria e Victor 

Conceição. 

Resumo do dia anterior, ―para 

ser lido em oito minutos‖ 

(segundo os editores). 

Periodicidade diária (dias 

úteis).  

Dados sobre alcance não 

disponíveis. 

Vice 

Política, 

entretenimento, 

LGBTQ e outros 

Site da revista 

eletrônica, 

aplicativos e outros. 

Integra o grupo 

multinacional de 

origem canadense 

Vice Media, que 

abrange a revista 

eletrônica, 

produtora de 

vídeos, gravadora e 

editora. 

Fundado por 

Suroosh Alvi, 

Gavin McInnes e 

Shane Smith. 

Plataforma digital de conteúdo 

voltado para jovens. 

Publicação em fluxo contínuo. 

Dados sobre alcance não 

disponíveis. 

Buzzfeed 

News 

Política, 

comportamento, 

esportes, cultura pop, 

curiosidades. 

Rede 

multiplataforma 

que inclui site, 

aplicativos, páginas 

em redes sociais da 

internet e outras. 

 

Integra uma 

organização 

multinacional de 

notícias com sede 

em Nova York.  

Fundado por Jonah 

Peretti. 

Notícias curtas, em formato de 

listas. 

Publicação em fluxo contínuo. 

Dados sobre alcance não 

disponíveis. 
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Veículo  Assuntos / temas Distribuição 
Alinhamento 

institucional 

Aprofundamento, 

periodicidade e alcance 

UOL TAB 

Cotidiano, tecnologia, 

estilo de vida, 

comportamento. 

Site para 

smartphone com 

conteúdo 

multimídia. 

Iniciativa do portal 

UOL, que integra o 

Grupo Folha, um 

dos líderes de 

produção e 

distribuição de 

conteúdo no Brasil.  

Reportagens aprofundadas 

sobre tema único, com 

linguagem simples e amplo 

uso de recursos audiovisuais. 

Periodicidade semanal 

(publicado às segundas-

feiras). 

Dados específicos de alcance 

não disponíveis (o portal UOL 

tem 90 milhões de visitantes 

únicos/mês). 

Nerdcast 

Cultura pop (filmes, 

games, livros, 

quadrinhos) e temas 

de interesse geral 

(tecnologia, 

empreendedorismo, 

política internacional) 

Site, podcast e 

páginas em redes 

sociais da internet. 

Acesso livre ao 

conteúdo. 

Independente.  

Produzido por 

Alexandre Ottoni 

(―Jovem Nerd‖) e 

Deive Pazos 

(―Azaghal‖). 

 

Longa duração, em média 90 

minutos. 

Periodicidade semanal. 

1 milhão de downloads por 

episódio. 

Anticast 

Política, 

Comunicação, cultura, 

Filosofia, Design, 

Direito, Literatura, 

Cinema e outros.  

Agrega uma rede de 

iniciativas, como 

―Não Obstante‖, 

―Salvo Melhor Juízo‖, 

―Projeto Humanos‖ e 

outros. 

Podcast. 

Acesso livre ao 

conteúdo, oferece 

vantagens aos 

patronos (p. 

Independente.  

Criado por Ivan 

Mizanzuk, Marcos 

Beccari e Rafael 

Ancara.  

Longa duração, entre 60 e 120 

minutos, exceto o Projeto 

Humanos, que tem duração 

aproximada de 30 minutos. 

Periodicidade variada.  

Dados sobre alcance não 

disponíveis. 

B9 Podcasts 

Cultura pop, 

feminismo, 

tecnologia, literatura, 

criatividade, games e 

outros. 

Agrega uma rede de 

iniciativas, como 

―Mamilos‖, 

―Braincast‖, 

―Mupoca‖ e outros.  

 

Podcast. 

Acesso livre ao 

conteúdo, oferece 

vantagens aos 

patronos. 

Independentes.  

Vinculados ao site 

Brainstorm9, 

especializado em 

inovação e 

entretenimento, e 

fundado por Carlos 

Merigo.  

Média e longa duração, 

variando entre 30 e 90 

minutos. 

Periodicidade variada. 

Dados sobre alcance não 

disponíveis. 

 

 

 

5. Conclusões 

A contraposição das definições de contemporaneidade de Agamben e Sloterdijk apresentadas 

neste trabalho nos coloca frente a possibilidades distintas de entender o tempo à medida em que ele se 

realiza: enquanto o primeiro pensa o contemporâneo por meio de uma metáfora geográfica, a partir da 
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ideia de tomar distância, o segundo sugere uma mirada histórica, visto que a ideia de progresso 

pressupõe um encadeamento temporal dos fatos. Não se deve, no entanto, supor que Agamben 

desconsidera a dimensão temporal. Ao contrário, sua tomada de distância não significa deixar de estar 

em relação com o tempo, mas sim um estado de profunda relação com ele.  

Tratamos, ainda, de outras visões que se complementam na descrição de nosso tempo: ele seria 

feito, para os autores aqui apresentados, da mobilização infinita, do impulso para o progresso, da 

prontidão e dos controles. Nesse contexto, não é surpreendente o entendimento trazido por Almeida 

(2016) a partir dos estudos sobre culturas jovens realizados no âmbito do Cesap/Ucam (Centro de 

Estudos Sociais aplicados da Universidade Cândido Mendes). Dentre as principais conclusões 

apresentadas, podemos destacar o que a autora chama de ―desmobilizações jovens na 

contemporaneidade‖. Este contemporâneo movimento em direção ao não-movimento dialoga – em 

contraposição – com as utopias de progresso da modernidade: 

Procurar aceder o tema das desmobilizações jovens na contemporaneidade convoca-

nos, necessariamente, a uma interlocução com a era moderna e o seu estreito 

comprometimento com o movimento e com o progresso enquanto utopias máximas, 

fundadoras e pervasivas (Sloterdijk, 2002). Tal reflexão vem acompanhada da crítica 

desse autor aos exercícios subversivos contra o absolutismo da história e da 

socialização, permitindo-nos captar que ele não poupa críticas às teorias da História 

que a encaram como uma escalada cumulativa de episódios cujo telos é encarnado 

na palavra progresso. É, portanto, esse registro do progresso, da ideia de processo 

continuamente vertido na direção do futuro e de sua associação com o modelo 

cinético da modernidade que nos servirá aqui para melhor expressar as 

contrapartidas e ambiguidades que se alocam nas vertentes das paragens e 

inoperosidades contemporâneas. (...) Ao progresso, portanto, atribui-se não somente 

a ideia ―daquele passo‖, mas apenas enquanto aquele que leva ao incremento da 

―capacidade de dar passos‖ (idem, 2002). (Almeida, 2016, p. 32-33) 

 

Assim, segundo a autora, a ocupação tentacular que o capitalismo tardio promove sobre o tempo 

dos indivíduos acaba tendo como resultado o seu próprio esgotamento, lado a lado com seu sucesso. E 

é a partir das rachaduras detectadas na relação dos indivíduos – sobretudo os jovens – com o próprio 

tempo que se torna possível elaborar novas formas de vida, que privilegiem desmobilizações e 

desacelerações. 

Esta observação coincide com a proposta apresentada por Rushkoff (2013) em seu livro que 

trata do ―choque do presente‖
12

, movimento definido pelo autor como um conjunto de ameaças criadas 

pela ―obsessão pelo agora‖ vivenciada pela sociedade ocidental contemporânea, tais como o colapso 

das narrativas e o fato de que as profecias não seriam mais uma descrição do futuro, mas um guia para 

o presente. 

Para Rushkoff, ―se o fim do século XX pode ser caracterizado pelo futurismo, o século XXI 

pode ser definido pelo presentismo‖
13

(Rushkoff, 2013, pos. 2). Sua previsão é que emergirá um novo 

foco no momento, na experiência real e no real valor das coisas, em parte por conta da 

hipersensibilidade despertada nos norte-americanos em relação à sua própria impermenência como 

sociedade após os atentados de 11 de setembro de 2001.  
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O autor defende que estamos errando ao abraçarmos a tendência a viver em um ―presente 

distraído‖. Como antídoto para esta existência de presente, Rushkoff propõe que façamos uma pausa 

para desacelerar 

Sugiro uma intervenção em nosso próprio benefício – e sugiro que façamos isso 

imediatamente, no momento presente. Quando as coisas começam a acelerar 

totalmente fora de controle, às vezes a paciência é a única resposta. Pressione pausa. 

Nós temos tempo para isso.
14

(Rushkoff, 2013, pos. 4-5) 
 

Não se trata aqui de defender um passadismo nostálgico, desejoso da eliminação – impossível – 

das novas tecnologias e seus efeitos sobre o tempo humano, mas sim de buscar meios, tanto no 

jornalismo quanto nos demais aspectos da vida social, para que se encontre um equilíbrio entre a 

dispersão e a contemplação, entre o movimento e a desmobilização, entre a análise do presente-

enquanto-ele-acontece e um olhar contemporaneamente agambeniano para nosso tempo.   
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4 
Tradução livre. No original: This is because of the crucial point about this accelerated culture: it is not 

monolithic. There is still space for the kind of songs, or music, that you sink back into. Indeed, given the pressure 

of our working lives, there is more demand for this kind of product than ever. Again, it‘s a polarisation at work 

between fast and slow, with the mushy middle losing out. 
5 
Traduçãolivre. No original: ―An age of overwhelming cultural abundance will also be one of overwhelming 

superficiality.‖ 
6
Tradução livre. No original: ―The paradox of acceleration, as we have seen throughout this chapter, is that 

while it renders culture speedier and more superficial, it also provides space for complexity and quality to shine 

through. It also produces more people who are clamouring to be part of the cultural conversation – and gives 

them more chances to do it.‖ 
7
A expressão refere-se anotícias divulgadas simultaneamente ao momento em que ocorrem, ou após um intervalo 

mínimo de tempo. Em geral isso acontece em mídias digitais da internet ou em redes de televisão aberta e a 

cabo. 
8
Tradução livre. No original: ―This faster online news cycle, with its endless stream of reports, also helps to 

create a palpable sense that something is always happening, and that it must be responded and reported on.‖ 
9
Tradução livre. No original: ―What we probably will have to say goodbye to in such a world is the media‘s role 

as referee of what we read and what we don‘t.‖ 
10

 Traduçãolivre. No original: ―In the news industry, there are two commandments: to get the story right and to 

get the story fast.‖ 
11

Paywall é um sistema de assinatura de periódicos eletrônicos que permite a leitura de gratuita de um pequeno 

número de textos por período (normalmente a cada mês), liberando a leitura de todo o conteúdo apenas para 

assinantes pagantes. 
12

Referência ao clássico livro ―Choque do Futuro‖, do futurista Alvin Toffler, escrito em 1970. O choque futuro 

é, segundo Toffler, uma espécie de choque cultural, provocado não pelo efeito de uma cultura estranha sobre um 

visitante, mas sim pelo ritmo acelerado das mudanças em uma sociedade, pela imposição de uma cultura nova 

sobre uma velha. 
13

Tradução livre. No original: ―If the end of the twentieth century can be characterized by futurism, the twenty-

first can be defined by presentism.‖ 
14

Tradução livre. No original: ―I suggest we intervene on our own behalf—and that we do it right now, in the 

present moment. When things begin accelerating wildly out of control, sometimes patience is the only answer. 

Press pause. We have time for this.‖ 

 

 

 

O perigo da história única na abertura das Olimpíadas Rio 2016 - uma breve 

análise do discurso de celebração das diferenças da “rainha da diversidade” 

Regina casé
1
 

OHANA BOY OLIVEIRA
2
 

Resumo 

Com uma perspectiva interdisciplinar inspirada pelos estudos culturais, discutimos a complexidade das 

representações na Abertura Oficial das Olimpíadas Rio 2016 a partir da aparição de Regina Casé no 

evento e seu reconhecimento como ―rainha da diversidade‖ pela imprensa internacional. Para analisar 

o discurso de celebração das diferenças, relacionamos as discussões de Stuart Hall sobre a cultura 

como arena de disputas; as considerações de Homi K. Bhabha sobre a construção de estereótipos; e as 

reflexões de Chimamanda Ngozi Adichie sobre o perigo da história única; com uma breve trajetória 

televisiva de Regina Casé, atriz e apresentadora de programas da Rede Globo. As discussões são 

atravessadas pelos ensinamentos de Jesús Martín-Barbero sobre mediação, pensando a relação entre 

cultura, comunicação e política.  

 

Palavras-chave:Regina Casé; Olimpíadas Rio 2016; diversidade.  
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1. Introdução 

―A memória é uma ilha de edição‖. 

Waly Salomão 

 

Seguindo um caminho interdisciplinar, inspirada pelos estudos culturais e pela descolonização 

do pensamento, este artigo discute a complexidade das representações relacionadas à construção de 

estereótipos referentes ao Brasil, na Abertura Oficial das Olimpíadas Rio 2016. Para analisar o 

discurso de celebração das diferenças e de ―mestiçagem apaziguadora‖ (SOVIK, 2016), relacionamos 

as discussões de Stuart Hall (2016) sobre representação e cultura enquanto arena de disputas por 

atribuição de sentidos; as considerações de Homi K. Bhabha (2013) sobre a construção da alteridade e 

dos estereótipos; e as reflexões da escritora nigeriana contemporânea Chimamanda Ngozi Adichie 

(2009) sobre o perigo da história única
3
; com uma breve trajetória profissional de Regina Casé, atriz e 

apresentadora de programas de televisão na Rede Globo. 

Dessa forma, destacamos a escolha proposital da apresentadora que iria participar de uma 

celebração brasileira transmitida mundialmente: Regina Casé, que tem uma trajetória como 

apresentadora de programas televisivos desde 1991, em parceria com o antropólogo Hermano Vianna 

e o diretor de núcleo da Rede Globo Guel Arraes, nas atrações Programa Legal (1991-1992), Brasil 

Legal (1995-1998), Muvuca (1998-2000), Central da Periferia (2006), Esquenta! (2011-2017). De 

maneira geral, através dessas atrações em uma espécie de performance de ―etnografia midiática‖, a 

apresentadora se construiu, ao longo dos anos, como uma figura popular, atravessada pelo habitus de 

classe inspirado nas pessoas, histórias e aspectos vivenciados nesta trajetória televisiva. Entendemos a 

performance da mesma como uma artista que pretende fazer um ―trabalho de campo midiático‖, 

relacionando a discussão com o campo da antropologia.
4
 

Antes de começar a análise mais especificamente da presença de Regina Casé na abertura das 

Olimpíadas Rio 2016, são necessários alguns apontamentos teóricos sobre os perigos da história única, 

além da construção dos estereótipos e das representações dentro do discurso colonial. 

 

2.  O perigo da história única 

Chimamanda Ngozi Adichie
5
, em sua apresentação no TED Global 2009, começa seu discurso 

dizendo que é uma contadora de histórias e por isso traz relatos pessoais de sua infância, como por 

exemplo, o fato de ter começado a ler livros infantis britânicos e norte-americanos de maneira precoce. 

Tal fato a fez começar a escrever com apenas 7 anos, contando os tipos de histórias que lia, com 

personagens brancos de olhos azuis que passeavam pela neve. Essa fala é bastante representativa de 

como o universo simbólico de referências é fundamental na visão de mundo das pessoas, já que no 

contexto da Nigéria uma criança já começava a idealizar o que seria literatura apenas pelo contato de 

histórias que eram muito diferentes de sua realidade, já que na infância o contato com a leitura se deu 

através de contos estrangeiros. Houve uma mudança significativa nesse paradigma com a descoberta 
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de livros de autores africanos, quando ela passou a escrever sobre personagens que ela reconhecia, 

afirmando assim que a literatura africana a salvou do perigo da história única, tendo uma nova 

percepção sobre os livros e que pessoas como ela poderiam existir dentro da literatura também. 

Para exemplificar a complexidade dessa construção da história única, a autora conta outra 

situação que viveu na infância, para ilustrar o caso da África e a relação estabelecida com pessoas que 

não conhecem o continente em sua diversidade. Chimamanda revela que vem de uma família de classe 

média que tinha empregada doméstica, cuja família morava em uma aldeia rural, considerada pobre, o 

que gerou um sentimento de pena para com eles, que tinha um filho de 8 anos, o Fide. Até o dia que 

foram visitá-los e ela percebeu que eles faziam belos cestos com ráfia, o que a deixou atônita, por ver 

que eles criavam belas coisas, ao contrário do que sua história única sobre eles poderia supor, 

relacionada em geral à precariedade e à falta de recursos de vários tipos. Ao ir para os Estados Unidos 

estudar na universidade, percebeu que sua colega de quarto também tinha um história única sobre a 

África, relacionada em grande parte a catástrofes e mazelas sociais, o que gerava um sentimento de 

piedade para com ela. Tais percepções são fundamentais para a literatura mundialmente famosa de 

Chimamanda e também para repensar visões estereotipadas de mundo. 

Segundo a autora, a história única se consolida através da repetição da mesma história até que 

ela pareça realidade, processo que está intimamente ligado a questões de poder. ―A história única cria 

estereótipos‖, que são incompletos e roubam a dignidade das pessoas. Para finalizar, Chimamanda 

afirma que existe uma diversidade de histórias a serem escritas, lidas e contadas pois não há história 

única sobre nenhum lugar. Sendo assim, seguimos os apontamentos teóricos com Stuart Hall, 

referência nos estudos culturais britânicos. 

 

3. Construindo representações 

Como Stuart Hall, entendemos a cultura enquanto uma arena de disputas por atribuição de 

sentidos, tendo a representação como importante ferramenta para a construção social da realidade. 

Essa produção de sentido pela linguagem ―não é uma prática simples‖ (HALL, 2016, p. 28), pois a 

―representação é uma parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e 

compartilhados entre os membros de uma cultura‖ (HALL, 2016, p. 31), atuando tanto como conceito 

quanto como prática. Essa diversidade de produção de significados e compartilhamento de códigos 

estão em permanente embate, como um jogo complexo de conter e resistir.  

Há pontos de resistência e também momentos de superação. Esta é a dialética da luta 

cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e ocorre nas linhas complexas da 

resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, que transformam o campo da 

cultura em uma espécie de campo de batalha permanente, onde não se obtêm vitórias 

definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou 

perdidas (HALL, 2009, p. 239) 
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Além do caráter da disputa, importante ressaltar também que as representações são construídas, 

desconstruídas e reconstruídas, logo não são naturais, porque ―o sentido não é inerente às coisas, ao 

mundo. Ele é construído, produzido. É o resultado de uma prática significante‖ (HALL, 2016, p. 46). 

Dessa maneira, os sentidos são produzidos dentro de um contexto, com sua história e cultura e ―nunca 

podem ser finalmente fixados, estão sempre sujeitos à mudança, tanto de um contexto cultural ao 

outro, quanto em diferentes períodos. Não há, portanto, um ‗verdadeiro sentido‘ único, imutável, 

universal‖ (HALL, 2016, p. 60). Concordamos com tais afirmações e sabemos que por mais que não 

sejam totalmente fixas, muitas representações podem e são constantemente ratificadas para o 

fechamento de seus sentidos, resultando nos estereótipos, que serão analisados a seguir a partir de 

Homi K. Bhabha. 

 

3. A construção dos estereótipos e o discurso do colonialismo 

Homi Bhabha em seu livro O local da cultura traz importantes reflexões sobre a construção das 

identidades, dos estereótipos, das heranças do discurso do colonialismo etc. Considerando a 

colonialidade do poder, o autor afirma que o estereótipo é uma estratégia discursiva, que serve como 

forma de conhecimento e identificação. Segundo Bhabha, a força da ambivalência do estereótipo 

colonial está em três elementos: i) garantir sua repetição; ii) embasar suas estratégias de 

marginalização e iii) produzir efeito de verdade. Dessa forma, é preciso questionar o modo de 

representação da alteridade, justamente porque o estereótipo é um modo de representação complexo, 

ambivalente e contraditório, que tenta construir um regime de verdade, logo, resulta em uma 

construção arbitrária (BHABHA, 2013). 

A questão da diferença no discurso colonial como aparato de poder se apoia no reconhecimento 

e repúdio de diferenças raciais, culturais e históricas, ou seja, ―é uma forma de discurso crucial para a 

ligação das diferenças e discriminações que embasam as práticas discursivas e políticas de 

hierarquização racial e cultural‖ (BHABHA, 2013, p. 119). Por isso o autor afirma que este ponto da 

representação da diferença é sempre um problema de autoridade, que revela a tentativa de 

simplificação da mesma. 

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

dada realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de 

representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do outro 

permite), constitui um problema para a representação do sujeito em significações de 

relações psíquicas e sociais (BHABHA, 2013, p. 130). 

  

Para uma significação bem sucedida, o estereótipo requer ―uma cadeia contínua e repetitiva de 

outros estereótipos‖ (BHABHA, 2013, p. 134). Isso porque toda representação é uma incompletude, já 

que estereo, em sua origem, significa único, fechado, sendo o estereótipo portanto um tipo único fixo. 
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Complementando a discussão, voltamos com Hall, que também fez contribuições sobre a construção 

de estereótipos, que 

(...) referem-se tanto ao que é imaginado, fantasiado, quanto ao que é percebido 

como ‗real‘, e as reproduções visuais das práticas de representação são apenas 

metade da história. A outra metade – o significado mais profundo – encontra-se no 

que não está sendo dito, mas está sendo fantasiado, o que está implícito, mas não 

pode ser mostrado (HALL, 2016, p. 200). 

Nesse sentido de questionar as representações e os estereótipos, também queremos pontuar 

novas epistemologias através de autoras e autores que fujam do pensamento hegemônico ocidental, 

ressaltando as ambivalências e contradições. Rumo às novas consciências, destacamos a chicana 

Gloria Anzaldúa e sua proposta de consciência mestiça, que leva em consideração a diversidade e 

flexibilidade das identidades e não sua fixidez, tendo tolerância com as ambiguidades. Considerando a 

preocupação com a descolonização do pensamento e do conhecimento científico, evidenciamos o 

trabalho de Grada Kilomba no combate ao racismo e outros resquícios perversos dos processos 

colonizadores. Junto com Bhabha e Hall, tais teóricas escreveram importantes lições para quebrar com 

uma estrutura de pensamento maniqueísta e manipuladora. Continuando nossos questionamentos, 

seguimos com a trajetória de nosso sujeito de pesquisa. 

 

4. Breve trajetória televisiva de Regina Casé 

Para contextualizar a escolha da artista na participação da abertura de um evento que buscou 

enaltecer a cultura brasileira, é preciso fazer uma breve descrição da trajetória audiovisual de Regina 

Casé, destacando seus trabalhos como apresentadora e atriz, demonstrando como as performances 

construídas ao longo de sua carreira tem uma certa culminância na celebração da alcunha de ―rainha 

da diversidade‖ após sua aparição na abertura das Olimpíadas Rio 2016. 

Sua carreira como atriz foi iniciada com o grupo Asdrúbal trouxe o trombone
6
, que tinha uma 

trupe composta por Hamilton Vaz Pereira, Evandro Mesquita, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia 

Travassos, dentre outros, onde atuou em diversas peças
7
. Na televisão, marcou presença na novela 

Guerra dos Sexos (1983), de Sílvio de Abreu, no papel de Carlotinha Bimbatti, além dos programas 

Sítio do Pica-Pau Amarelo e Chico Anysio Show. Em Cambalacho (1986), interpretou Albertina 

Pimenta, a Tina Pepper, uma cantora inspirada na estadunidense Tina Turner. Um dos grandes 

destaques de sua carreira foi o programa de humor e sátira à própria televisão, TV Pirata (1988-

1992)
8
. Ainda na televisão, interpretou a nordestina Rosalva na novela As Filhas da Mãe (2001) e 

participou das minisséries ―Amazônia: De Galvez a Chico Mendes‖ (2007), de Glória Perez, e Som & 

Fúria (2009), de Fernando Meirelles. Fez participação especial nas novelas Vereda Tropical (1984), 

de Carlos Lombardi, e Ciranda de Pedra (2008), de Alcides Nogueira.  

Como apresentadora, sua trajetória televisiva está marcada pelas seguintes atrações: Programa 

Legal (1991-1992), Brasil Legal (1995-1998), Que história é essa? (2001-2002), Cena Aberta (2003), 

Muvuca (1998-2000), Um pé de quê? (2000-2017) Central da Periferia (2006), Esquenta! (2011-
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2017), além de quadros apresentados no programa Fantástico [Na Geral (1994), Cidadania (2002-

2003), Brasil Total (2003-2005), Adolescentes (2004), Novos Velhos (2004) e Crianças (2005), 

Mercadão de Sucessos (2005), Central da Periferia -Minha Periferia é o Mundo (2007), Vem com 

tudo! (2009), Fonte da Juventude (2016)]. 

Fez participações em alguns filmes do cinema nacional como atriz
9
, mas salientamos aqui 

alguns personagens considerados populares que Regina Casé interpretou mais recentemente, nos 

filmes Eu, tu, eles (2000), onde interpretou a nordestina Darlene; Made in China (2014), onde 

interpretou uma vendedora de loja do comércio popular do Rio de Janeiro e Que horas ela 

volta?
10

(2015), onde representou a empregada doméstica pernambucana Val, ganhando prêmios por 

sua atuação. Os trabalhos realizados tanto no cinema quanto na televisão, em geral, estão relacionados 

ao humor, a cultura popular, a uma determinada ideia de brasilidade, a personagens considerados 

peculiares mas que representam alguns tipos brasileiros que em geral não apareciam na televisão como 

protagonistas. Descreveremos brevemente os programas que mais se relacionam à construção dessa 

performance. 

Programa Legal inaugurou a participação de Regina Casé como apresentadora de programas de 

televisão, trazendo uma maneira particular de contar diversas histórias, utilizando ainda seu lado atriz, 

para mostrar anônimos e famosos de todo o país. Em parceria com o ator Luiz Fernando Guimarães, o 

Programa Legal surpreendeu ―com muitos elementos novos na tela brasileira. Misturava 

documentário, dramaturgia, jornalismo, etnografia – tudo permeado por grandes doses de comicidade 

e humor, que já eram marcas características dos apresentadores/atores‖ (CHAVES, 2007, p. 17). 

 Brasil Legal, que possui muitas referências do Programa Legal, apresentava de forma 

divertida as características dos brasileiros, através de viagens pelo país e pelo mundo em busca de 

pessoas que narrem suas histórias e ―revelem‖ o Brasil para o Brasil. Os episódios eram temáticos, 

trazendo uma narrativa fragmentada e uma mescla de personagens, situações, cidades e imagens. ―A 

partir de seus personagens, do território percorrido, de sua edição, Brasil Legal parecia retratar a 

própria fragmentação e hibridez do país‖ (CHAVES, 2007, p. 28). 

Muvuca trazia em seu nome um sentido popular que designa multidão e/ou muita gente reunida. 

Entretanto, ele se distingue um pouco dos outros trabalhos, pois seu foco estava nas entrevistas, em 

sua maioria, com celebridades, que aconteciam em um casarão chamado Muvuca. Dessa vez, não era 

Regina Casé quem ia à casa das pessoas, era o inverso que acontecia. O programa misturava talk-show 

e reportagens especiais, reunindo pessoas de diversos universos. As entrevistas aconteciam ―em 

diversos cômodos da casa (banheiro, cozinha, varanda), dependendo do entrevistado e da ocasião. 

Apesar dos famosos serem maioria nas entrevistas, Regina também aproveita diversas oportunidades 

para dialogar com anônimos‖ (CHAVES, 2007, 32). 

 Em Central da Periferia, com o foco nas periferias brasileiras, podemos observar influências 

de outros trabalhos, como a série Cidade dos Homens (2002) na qual dirigiu alguns episódios e o 

próprio Brasil Legal. De certa maneira, ficava mais perceptível a busca pela visibilidade e 
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reconhecimento das pessoas que moram nas periferias de diversos locais do país, ao apresentar 

atrações musicais de muito sucesso nesses lugares, mas que não apareciam nos meios midiáticos 

hegemônicos. O programa ―resume-se a um grande palco montado em bairros periféricos das capitais 

do Brasil, onde foram gravadas previamente entrevistas e pequenas reportagens que são intercaladas 

com as imagens dos shows no produto final editado‖ (CHAVES, 2007, p. 48). 

 O Esquenta!,que passou de esporádico em temporadas até a grade fixa de programação, tinha 

o formato de programa de auditório, com a presença de plateia, e se caracterizava por apresentações 

artístico-musicais, entrevistas com convidados com os mais variados temas, em geral relacionados à 

ideia principal da ―festa‖ e do ―samba‖, representados no palco do estúdio. Porém, diferentemente das 

atrações anteriores (embora tenha pontos de convergência com elas), o Esquenta!foi criado a partir de 

uma encomenda específica da emissora: o mesmo deveria ser um programa dominical de auditório, 

exibido no horário de almoço (geralmente entre 12h e 15h), durante o verão, nos meses de janeiro, 

fevereiro e março (OLIVEIRA, 2015).  

Por conta desta investigação, que dá continuidade a outras pesquisas, consideramos que a 

apresentadora é representada como possível ―tradutora e intérprete‖ da diferença, como aquela 

autorizada a fazer a mediação entre o universo da televisão e os territórios nos quais busca os 

elementos para os programas, majoritariamente compostos por espaços estigmatizados tais como 

favelas, periferias, subúrbios e comunidades tanto do Rio de Janeiro, quanto do Brasil e do mundo. Na 

maioria das vezes, esse contato com tais territórios é configurado em um tom de informalidade, 

através de entrevistas que pretendem ser conversas cotidianas, com o menor distanciamento possível 

entre a apresentadora e o entrevistado (OLIVEIRA, 2016). Tais elementos, portanto, embasam a 

construção da categoria ―antropóloga midiática do popular‖, ainda em desenvolvimento, para definir 

uma das performances de Regina Casé ao longo desses anos de trajetória televisiva na Rede Globo. 

Passemos agora ao evento a ser analisado neste artigo. 

 

5. Descrição da abertura das Olimpíadas Rio 2016 

Para contextualizar os acontecimentos da apresentação da abertura das Olimpíadas Rio 2016, é 

preciso destacar alguns momentos
11 

que interessam a esta investigação. A cerimônia ocorreu no dia 5 

de agosto de 2016 no Estádio Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, com a presença de diversos 

artistas brasileiros com renome internacional e outros novos talentos. A celebração teve um caráter de 

exaltação da festa, da alegria, com mensagens contra a intolerância e violência, além de um apelo pela 

preservação da natureza, com comentários de Galvão Bueno e Glória Maria na transmissão da Rede 

Globo. O diretor-geral da cerimônia foi Andrucha Waddington
12

e alguns dos diretores criativos 

foramFernando Meirelles e Daniela Thomas, com coreografia de Deborah Colker. Paulinho da Viola 

cantou o hino nacional e logo no início, resgatando a ideia do descobrimento do Brasil, houve uma 

encenação do ―encontro‖ do homem branco português com os indígenas que aqui habitavam, com os 
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negros sendo representados trazendo sua força de trabalho, sem considerar obviamente que vieram dos 

países do continente africano em navios negreiros para serem escravizados no país. 

Em referência a Santos Dumont, foi encenado um voo com o 14 Bis. A modelo Gisele 

Bundchen desfilou ao som da música Garota de Ipanema, enaltecendo um determinado tipo de mulher 

brasileira e a bossa nova. Após uma transição de cenário, a cantora Ludmilla apareceu cantando o Rap 

da Felicidade, hino funkeiro em um cenário de favela colorida, dançante, fazendo o passinho. As 

atrações musicais continuaram com Elza Soares que cantou o Canto de Ossanha; Zeca Pagodinho e 

Marcelo D2 que cantaram Deixa a vida me levar; Karol Conka e MC Soffia que cantaram um rap 

ressaltando a força da mulher brasileira, com um fundo de imagens de capoeira; e em seguida veio a 

Gang do Eletro com a música Treme Treme do tecnobrega do Pará. 

Eis que nesse momento surge Regina Casé, vestida com uma roupa branca com brilhos, dizendo 

―Chega, parou, stop fighting!‖ e continua ―A gente tá aqui hoje pra buscar nossas semelhanças e 

principalmente pra celebrar as nossas diferenças‖. ―A festa agora vai esquentar, salve Jorge!‖, 

convidando para o palco Jorge Ben Jor, que cantou País Tropical, na companhia de Regina Casé 

dançando. Após a apresentação desses artistas, houve ainda a entrada das delegações dos países e 

Wilson das Neves cantando e homenageando as grandes referências do samba; Caetano Veloso, 

Gilberto Gil e Anitta cantando Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. Por último, diversas escolas de 

samba do Rio de Janeiro entraram no Maracanã finalizando a festa com um grande carnaval ao som 

das baterias do grupo especial. 

 

6. “Rainha da diversidade” 

Escolhemos essa alcunha da impressa internacional para Regina Casé para nomear esta parte 

onde será analisada a presença da mesma neste evento de grande visibilidade. Para exemplificar a 

escolha da temática deste artigo, compartilho minha experiência enquanto telespectadora da abertura 

das Olimpíadas Rio 2016. Estava acompanhando a transmissão pela televisão com amigos. Em um 

determinado momento, estávamos conversando que, aquela alegria toda, cheia de cores, mostrando a 

―vitalidade‖ do brasileiro, parecia o Esquenta!. Eis que segundos depois surge Regina Casé. Como já 

imaginava, buscando matérias para escrever a pesquisa, percebi que não foi só uma impressão pessoal, 

mas que houve repercussão na internet e em sites de redes sociais de maneira geral, acerca deste 

aspecto. Por ter analisado tal programa televisivo na minha dissertação
13

, identifiquei na abertura 

determinados elementos que fazem parte de um tipo de estética de celebração da cultura popular 

brasileira, com coresfortes, muita luz, figurino com brilhos e paetês, similar ao carnaval (festa popular 

brasileira tão conhecida mundialmente). 

Outra chave de interpretação envolve os próprios convidados recorrentes do Esquenta!,que não 

por coincidência se apresentaram na abertura dos jogos: Jorge Ben Jor (que cantou País Tropical, não 

por acaso), Gang do Eletro (trazendo a música do Pará), Zeca Pagodinho (importante representante do 
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samba carioca), Marcelo D2 (símbolo mais pop do movimento hip hop carioca), artistas que fazem 

parte de determinado imaginário carioca e/ou corroboram com a ideia de brasilidade. Parte da fala da 

apresentadora na abertura reflete tal concepção do ―tudo junto e misturado‖, um dos lemas do 

Esquenta!: ―Estamos aqui para celebrar nossas semelhanças e principalmente celebrar nossas 

diferenças‖
14

, Tal frase contribui com o argumento de que esse posicionamento foi construído ao 

longo da trajetória artística de mais de 25 anos, o que permitiu que a apresentadora ocupasse esse lugar 

privilegiado, como é possível ver em uma publicação norte-americana destacando a figura de Regina 

Casé como ―a melhor esquentadora pré-olímpica já vista‖, logo considerada por eles a ―rainha da 

diversidade‖
15

 Esse reconhecimento foi comentado pela artista: 

Eu fiquei super feliz. Esse momento da Rio 2016 foi um momento incrível. Eles 

entenderam que pela minha trajetória e o estilo de programa que eu já fiz e faço eles 

me colocaram como a rainha da diversidade, aquela que valoriza todas as culturas e 

não só a oficial. Fiquei honrada e achei bacana que eles tiveram essa percepção 

(grifos nossos). 

 

Em vídeo dos bastidores da cerimônia
16

de abertura, a apresentadora afirma que ―o que a gente 

promove o tempo todo é: amar quem é igual a você é molinho, eu quero ver amar quem é diferente de 

você‖. Regina finaliza dizendo que quando você consegue essa proeza, você experimenta um amor 

que é o melhor do mundo. Tal afirmação complementa seu discurso de celebração das diferenças. 

Diversos acontecimentos e atrações da abertura foram destaques na impressa
17

 e em uma coluna de 

revista, Bruno Astuto comentou sobre a participação de Regina Casé: 

É que antes da cerimônia ser transmitida ao vivo para um público estimado em cerca 

de 3 bilhões de pessoas, Regina fez interações com a plateia que lotava o estádio do 

Maracanã, meia hora antes do início da festa. Entre as brincadeiras que serviram 

para descontrair a multidão, ela sugeriu que o público usasse o banheiro e retocasse 

a maquiagem antes da transmissão e entoou mantras de boas energias, como se 

estivesse meditando. O Maracanã, nesse momento, veio abaixo. 

 

É perceptível o reconhecimento dessa trajetória profissional marcada pela valorização da 

diversidade cultural brasileira, seja no país ou no exterior
18

. Podemos afirmar, portanto, que a 

performance da artista ao longo da carreira na televisão corrobora com uma ideia de Brasil 

multicultural, com ―tudo junto e misturado‖ e dizendo ―xô preconceito!‖ (lemas do Esquenta!), que 

valoriza a cultura brasileira em sua pluralidade. Porém, como sabemos que as intenções e propósitos 

com que determinadas representações são defendidas também são ambíguas, devemos sempre estar 

atentos a quais interesses elas atendem, levando em consideração que o meio de comunicação onde 

tais narrativas são veiculadas é um conglomerado midiático hegemônico, que visa manutenção do 

poder político, além de lucros, conforme a estrutura da indústria cultural na qual está inserida. Além 

disso, existem também as próprias limitações da compreensão do que se entende como popular, como 

Brasil e como periferia. Recuperando Bhabha, ―é somente pela compreensão da ambivalência e do 

antagonismo do desejo do Outro que podemos evitar a adoção cada vez mais fácil da noção de um 
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Outro homogeneizado, para uma política celebratória, oposicional, das margens ou minorias‖ 

(BHABHA, 2013, p. 96). 

No caso da abertura das Olimpíadas Rio 2016, temos uma representação de favela colorida e 

potente, sem mostrar os conflitos, os embates e o sangue derramado todos os dias nesses territórios. 

Esse foi um dos pontos de crítica tanto à abertura das Olimpíadas como tem sido em relação ao 

próprio Esquenta!,e aos outros trabalhos apresentados por Regina Casé (OLIVEIRA, 2015). 

Endossamos esse posicionamento, entendemos as críticas e achamos fundamental que as mesmas 

continuem acontecendo, por isso continuamos pesquisando dentro desta temática.  

Esse aspecto, inclusive, pode ser debatido a partir da discussão sobre um discurso de 

mestiçagem apaziguadora (SOVIK, 2016), onde determinadas representações recorrentes no 

programa, que propõem o protagonismo de determinados sujeitos subalternizados, parece interditar 

mudanças sociais mais profundas, apaziguando os conflitos e contribuindo para a manutenção do que 

já está estabelecido, seguindo a lógica carnavalesca de ―harmonização das desigualdades‖ 

(CAVALCANTI, 2006). 

Para demonstrar a complexidade desta situação, trazemos um contraponto, após ler os 

comentários de determinadas matérias de portais de notícias. A ―bolha em redes sociais e/ou 

acadêmica‖ na qual vivemos muitas vezes nos impede de enxergar o tamanho da intolerância e mesmo 

dos microfascismos que nos rodeiam. Alguns exemplos referentes à aparição da apresentadora na 

abertura
19

ilustram esse panorama: ―Regina Casebre‖, ―Culto à favelização‖, ―Apresentadora que 

recebe funkeiros como se fossem músicos e ainda quer enaltecer‖, ―samba, regina casebre, rio de 

janeiro, funk NÃO REPRESENTAM O MEU BRASIL‖ etc. É visivelmente problemático como esses 

comentários perigosos estão presentes tanto no discurso da estigmatização da cultura popular quanto 

no da criminalização da pobreza, ratificando, com expressões de ódio, o preconceito de classe com 

determinados segmentos da população.  

Resgatando Jesús Martín-Barbero, ―os tempos não estão para síntese‖ (MARTÍN-BARBERO, 

2004, p. 18), então é preciso complexificar o mundo, se esquivando do maniqueísmo para entender as 

ambivalências. Ou seja, nos questionamos sobre como fazer críticas a determinado tipo de 

representação estereotipada, que mesmo sendo problemática, encontra certo respaldo da mídia, por 

exemplo, ao enaltecer a realização de uma grande festa com a cara do Brasil. Essas mesmas 

representações, que quando analisadas no anonimato dos comentários do portal G1, escancaram um 

preconceito de classe com a maioria da população, que se encontra nas classes populares, em seu 

sentido mais precário de não ter acesso a serviços públicos e direitos constitucionais garantidos. 

Consequentemente, ainda percebemos a violência simbólica com a qual é tratada a cultura relacionada 

ao samba e ao funk, principalmente quando produzido por sujeitos oriundos de territórios 

estigmatizados, neste caso favelas, periferias e comunidades do país. 
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7. Diferenças ou desigualdades? 

Em artigo sobre uma campanha publicitária, Liv Sovik (2009) analisa algumas mudanças da 

imagem do Brasil no exterior, ao perceber a promoção da identidade cultural brasileira por uma marca 

de cerveja, inicialmente ligados a ginga, ao ―jeitinho brasileiro‖, a favela como lugar de diversão, 

atualizando estereótipos do exotismo brasileiro. Essa abordagem, com um olhar distanciado da 

realidade do país, também nos interessa nessa análise específica de como uma determinada figura 

famosa, que enaltece os aspectos festivos do Brasil, não ficaria de fora de uma representação, como 

um ditado diz, ―para inglês ver‖.  

 Para tanto, nesta investigação, procuramos analisar seu reconhecimento como ―rainha da 

diversidade‖
20

 pela mídia internacional, considerando também as repercussões positivas e negativas de 

sua participação. Aliando os campos da comunicação, da cultura e da política, influenciados por Jesús 

Martín-Barbero (2009), refletimos como a perversidade do passado colonial brasileiro e o presente 

dissimulado de ―harmonização das desigualdades‖ (CAVALCANTI, 2006) produzem uma 

determinada imagem do país e afetam a possibilidade de um outro futuro. 

―Estamos aqui para celebrar nossas semelhanças e principalmente celebrar nossas diferenças‖
21

, 

foi a frase proferida por Regina Casé, no meio da cerimônia de Abertura das Olimpíadas Rio 2016, 

antes de apresentar o músico Jorge Ben Jor. Utilizando teóricos conscientes dos perigos da história 

única e das transformações significativas da diáspora, dentre eles um jamaicano e um indiano, 

procuramos discutir como as representações positivadas de uma determinada ideia de Brasil acabam 

mostrando apenas um lado da história, por mais que o mesmo seja colocado como história oficial. A 

repercussão na mídia de um ―discurso contra o preconceito e a violência‖
22

 corrobora para uma 

valorização da diversidade cultural do país de maneira superficial, sem se aprofundar nos diversos 

problemas que dificultam a superação do alto índice de desigualdade social no Brasil, por exemplo, 

que está diretamente ligado à manutenção do poder já estabelecido. 

Considerando que a memória é uma ilha de edição, tal como afirmou Waly Salomão, 

entendemos que a elaboração de determinados registros de uma história, destacando seus momentos 

positivos, sem demonstrar os conflitos, acaba reiterando um discurso de festa, potência e diversidade 

que, apesar de poder contribuir com uma valorização simbólica de recursos naturais e humanos do 

país, no sentido de ser ―brasileiro com muito orgulho, com muito amor‖, também acaba apagando 

outras histórias, por não encarar de frente alguns aspectos perversos que permeiam a sociedade 

brasileira como o racismo, o machismo, a desigualdade social, dentre outros problemas.  

Sabemos que a proposta dos megaeventos não é complexificar as representações a serem 

apresentadas ao público em uma situação como essa, porém entendemos que é cada vez mais 

importante o trabalho dos movimentos sociais, ativistas, militantes, pesquisadores e acadêmicos em 

geral no sentido de não aceitar o apaziguamento de tantas opressões, discutindo formas e estratégias 

para desnaturalizar processos que são culturais, sempre lembrando a poesia de Bertolt Brecht:―nada 

deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar‖. 
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“Unidos da Netflix”:Cotidiano e apropriação criativa  

de elementos culturais entre “Netflixers”
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Resumo 

A proposta desse artigo é refletir sobre a apropriação criativa do consumo cultural pela perspectiva das 

artes de fazer de Certeau. Para tal, faz-se uma breve análise de inspiração netnográfica a partir dos top 

comments de dois posts temáticos de carnaval, da página @NetflixBrasil, na rede social digital 

Facebook, observando-se questões intrínsecas ao método e apropriações daquele ambiente online 

feitas por seus usuários.  

 

Palavras-Chave: Cultura; Cotidiano; Netnografia; Netflix; Facebook. 

 

Introdução 

O trabalho propõe uma breve discussão sobre alguns ângulos de aproximação entre cultura, 

comunicação e consumo. Pensa-se, nesse sentido, como as lógicas sociais tribalizada e midiática-

digital contribuem com as apropriações criativas, individuais e coletivas, de elementos culturais.  

Assim, aborda as inversões discretas na relação entre ―netflixers‖ e modos ―tradicionais‖ de 

fruição do fenômeno carnavalesco, com a proposição de um ―bloco da Netflix‖, metáfora para o 

consumo intenso de audiovisual pela plataforma durante o carnaval. Elas se multiplicam e propagam 

em interações entre usuários, que têm lugar na página da empresa na rede social digital Facebook, 

@netflixbrasil, e são abordadas e analisadas com um olhar netnográfico. 

Esse artigo é parte de um estudo mais amplo e pretende-se como investigação parcial do objeto, 

na pesquisa sobre consumo transmídia de ficção seriada audiovisual, a partir da análise de interações 

interpessoais e com o perfil da empresa de usuários da Netflix que acompanham sua página oficial 

brasileira na rede social online (MERCKLÉ apud MARTINO, 2015: 72-75) Facebook, a qual está em 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2016/08/revista-time-elege-regina-case-uma-das-melhores-atracoes-da-cerimonia-de-abertura-da-olimpiada.html
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desenvolvimento no PPGMC/UFF e inscrita no grupo ―Mídias, redes e jovens: usos e apropriações em 

contextos digitais‖.  

Na pesquisa, investiga-se como as relações de consumo mudam com e nas novas mídias, com 

base em experiências de consumo coletivo e transmídia de ficção seriada audiovisual pela juventude. 

O propósito do estudo é, então, compreender como esses sujeitos sociais aproveitam o ambiente da 

página no e como parte do processo de consumo dos produtos midiáticos exibidos pela Netflix, em 

grupo. Pretende-se, assim, estudar esse consumo de mídia (convergente, transmídia e coletivo) e suas 

imersões no cotidiano de consumidores, ou seja, as relações de consumo e suas influências nos modos 

de viver o cotidiano. 

 

Culturas... Digitais 

Pensando o conceito de cultura, Geertz fala aciona a metáfora de teias de significados tecidas 

pelos homens, que os prendem, conectam uns aos outros. Desse modo, mais do que uma rigidez 

legislativa, coloca-se como ciência interpretativa. É, então, construída coletivamente pelos sujeitos 

enquanto buscam, em suas vidas cotidianas, significados para as práticas sociais.  

Para o antropólogo, a cultura se fundamenta, então, ―em estruturas de significado socialmente 

estabelecidas‖ (GEERTZ, 2008: 9). Nesse sentido, está atada à concepção de um social, já que os 

sentidos, símbolos, experiências, valores e modos de leitura do mundo em comum ajudam a 

pavimentar a configuração e manutenção de relações sociais. A cultura auxilia, assim, a fundamentar 

os afetos, percepções e relações do social. 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 

demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 

a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado. (GEERTZ, 2008: 4) 

 

No contexto midiatizado e digitalizado, essa ―cola social‖ estrutural e estruturante passa, em 

ampla medida, para metade da população mundial (INTERNET WORLD STATS), pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação. Contribuem, assim, para a constituição de mundos 

midiatizados, fragmentos de mundos da vida ou sociais, dependentes constitucionalmente de uma 

articulação por comunicação midiática e marcados por inventários de conhecimento intersubjetivos 

relacionados, práticas sociais específicas e adensamentos culturais. Compostos por rede de comu-

nicação além da territorial, existem em várias escalas esão entrelaçados entre si (HEPP, 2014: 53-55), 

modificando as formas de aproximação com o que é cultural. 

Lo que la trama comunicativa de la revolución tecnológica introduce en nuestras 

sociedades es un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos – que 

constituyen lo cultural – y las formas de producción y distribución de los bienes y 

servicios. (MARTÍN-BARBERO, 2002: 33) 
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Seguindo essa perspectiva de entrelaçamento entre tecnologias, culturas e sociedades, Castells 

fala da Internet como sociedade, com a especificidade de suas bases materiais e tecnológicas. Como 

também faz parte e ajuda a construir a ideia do social, para o autor, seu ponto distintivo encontra-se na 

estruturação dele apoiada em redes informacionais para conectar indivíduos, instituições, nações. 

Qual é, pois, a especificidade da Internet, se ela é sociedade? A especificidade é que 

ela constitui a base material e tecnológica da sociedade em rede; é a infraestrutura 

tecnológica e o meio organizativo que permitem o desenvolvimento de uma série de 

novas formas de relação social, que não têm sua origem na Internet, que são fruto de 

uma série de mudanças históricas, mas que não poderiam desenvolver-se sem a 

Internet. Esta sociedade em rede é a sociedade que eu analiso como uma sociedade 

cuja estrutura social foi construída em torno de redes de informação a partir da 

tecnologia de informação microeletrônica estruturada na Internet. (CASTELLS, 

2010: 286-287) 

 

Assim, ao refletir sobre uma cibercultura (a cultura em ambientes e lógicas digitais) Kozinets 

defende que as novas tecnologias se agregam a percepções e modos de se relacionar com o mundo que 

já existiam. O novo é, então, inovador até onde as estruturas de significado e interpretação permitem, 

pois, ―a tecnologia do computador e seu relacionado banco de práticas e tradições estão cada vez mais 

se fundindo com sistemas de significado novos e já existentes.‖ (KOZINETS, 2014: 18). 

 
[Dessa forma] (...) a cibercultura leva a co-presença das mensagens de volta a seu 

contexto como ocorria nas sociedades orais (...) Ela se constrói e se estende por 

meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação 

permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados 

em uma renovação permanente. (LEVY, 1999: 15) 

 

Desse modo, ―práticas e formações sociais complexas que constituem os comportamentos 

online originam-se, ao menos em parte, nas tradições, limitações e trajetórias distintas da cultura do 

computador.‖ (KOZINETS, 2014: 18). Elas bebem, portanto, ao menos parcialmente, de hábitos e 

condutas culturalmente propagados, desenvolvidos em mundos analógicos ou digitalizados em menor 

escala.  

Meu ponto de vista é que, de uma perspectiva comparativa, não existe muita coisa 

que seja peculiar a muito do que acontece no ambiente online. A cultura existe, e 

sempre existiu, em um estado de fluxo constante cujas transformações foram 

orientadas por nossas invenções, as quais nós simultaneamente moldamos e 

guiamos. (KOZINETS, 2014: 19) 

 

É exatamente por essas correspondências entre comportamentos em comunidades online e 

―versões‖ offline desses modos de olhar o mundo, que se nota uma multiplicidade de costumes e de 

sentidos instaurados e apreendidos. Essa pluralidade de posicionamentos dos sujeitos que, em muitos 

momentos, se chocam em mundos digitais refletem a diversidade de pontos de vista, interesses, 

experiências e valores que coexistem em uma cultura.  
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A cultura é, assim, viva, dinâmica. Não está estagnada nem dada a priori com ampla aceitação. 

Seu movimento (menos circundante e mais espiralizado) degluti e ressignifica manifestações ora 

marginalizadas, absorvendo-a sob condições específicas.  

Nesse transcurso, aquilo que foge ao hegemônico é puxado para dentro dele segundo regras 

específicas enquanto outro ―opositor‖ é deixado de fora. Com isso, de certa forma, tenta-se destituir o 

contra ou anti-hegemônico de seu papel de oposição ao lugar comum. 

Esse processo é contínuo e segue, larga e abertamente, interesses do mercado de oferta e 

consumo de bens simbólicos midiatizados. Por essa razão, talvez seja melhor falar em culturas, no 

plural, compreendendo que são muitas, pois são muitos os modos de perceber o mundo. Aliás, mesmo 

que dialoguem, não devem se sobrepor nem, menos ainda, se impor uns aos outros.   

O processo cultural não deve ser considerado como simplesmente adaptativo, 

extensivo e incorporativo. (...) E poderemos ver isso melhor, juntamente com um 

reconhecimento mais geral das pressões e limites insistentes do hegemônico, se 

desenvolver modos de análise que em lugar de reduzir as obras a produtos 

terminados, e as atividades a posições fixas, sejam capazes de discernir, de boa fé, a 

amplitude finita, mas significativa de muitas obras de arte, como formas 

significativas persistentes e variáveis, é portanto especialmente relevante. 

(WILLIAMS, 1979: 117) 

 

Um olhar sobre fenômenos culturais online 

Kozinets pensa a cultura de forma semelhante a Geertz. Defende, assim, a noção de que se 

configura como um sistema simbólico e de significados. Ademais, acredita estar fundamentada, 

principalmente, na linguagem, que funciona como elemento coesivo do grupo. 

Nessa perspectiva, as peculiaridades de determinados contextos tecnológicos, tais como, os 

ambientes online, com as culturas digitais, suas relações comunicativas e formações comunitárias, 

devem ser pensados partindo dos tradicionais olhares para discussões culturais, mas compreendendo 

suas especificidades. Isso requer uma abordagem especial, para lidar com fenômenos especiais. 

Se aceitarmos como definição inicial que a cultura é aprendida e consiste em 

sistemas de significado, sistemas simbólicos dos quais a linguagem é o principal, 

podemos indagar a respeito das características particulares carregadas em contextos 

tecnológicos específicos, tais como em comunidades online ou por meio de 

comunicações mediadas por computador. (KOZINETS, 2014: 18) 

 

Para o autor, ―[n]ossos mundos sociais estão se digitalizando, com talvez centenas de milhões 

de pessoas interagindo por meio das muitas comunidades online e suas ciberculturas associadas.‖ 

(KOZINETS, 2014: 9). Por esse motivo, é necessário que os instrumentos para acessar e examinar 

essas configurações da sociedade levem em conta as mudanças e permanências, promovendo um 

diálogo entre passado e presente, para melhor compreensão e interpretação das culturas digitais. 

 Propõe-se, assim, a netnografia como abordagem de pesquisa que não transpõe, mas adapta e 

desenvolve os procedimentos etnográficos para ambientes digitais. De tal modo, ela leva em 

consideração os particularismos do online, em que as dinâmicas comunicacionais e a interlocução 
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entre pesquisador e sujeitos de pesquisa são interpostas por elementos distintos (AMARAL et al, 

2008: 34).  

Em relação ao trabalho de campo mais tradicional, debruçar-se sobre comunicações mediadas 

por tecnologias digitais, estudando seus fenômenos culturais, como as comunidades online 

(KOZINETS, 2014: 61-62), tem diferenças fundamentais. Dentre elas, a alteração da natureza da 

interação (tanto coagida quanto liberada) por especificidades do meio tecnológico em que é realizada, 

o anonimato, a acessibilidade à participação (de quem tenha acesso à tecnologia, à rede e às 

habilidades em seus usos) e o facilitado arquivamento dos dados no meio digital (KOZINETS, 2014: 

69). 

As bases da etnografia, tais como, a imersão e especificação do grupo estudado devem, então, 

ser mantidas na netnografia (POLIVANOV, 2013: 9), que adapta, para as modulações digitais, os 

procedimentos etnográficos fundamentais – planejamento, entrada, coleta e interpretação de dados e 

restrições éticas (KOZINETS, 2014: 60). 

O uso do termo netnografia, nesse caso, representaria a tentativa do pesquisador de 

reconhecer a importância das comunicações mediadas por computador nas vidas dos 

membros da cultura, de incluir em suas estratégias de coleta de dados a triangulação 

entre diversas fontes online e offline de compreensão cultural, e de reconhecer que, 

como entrevistas ou semiótica, a netnografia tem seus próprios conjuntos de práticas 

e procedimentos exclusivamente adaptados que a distinguem da conduta de 

etnografia face a face. (KOZINETS, 2014: 62) 

 

A Unidos da Netflix se une ao Império da Maratona
3
 

A principal contribuição da perspectiva (n)etnográfica para pesquisas sobre objetos digitais é o 

estudo dos usos e negociações das redes nas práticas cotidianas (HINE, 200 apud AMARAL et al, 

2008: 37). No caso estudado nesse artigo, ela ajuda na aproximação e tentativa de compreensão de 

uma ―des-(r)estabilização‖
4
 da relação consumo-cultura, com ressignificação de um ―marco cultural‖ 

via consumo de audiovisual na Netflix, modificações na relação com uma situação mais ou menos 

demarcada na cultura do país e (re)midiatizada com auxílio da empresa de streaming.  

O propósito dessa análise de inspiração netnográfica é, assim, identificar os usos, individuais e 

coletivos, da página como parte do ―consumo cultural do calendário carnavalesco‖, através da fruição 

de produtos audiovisuais exibidos pela Netflix em temporalidade, localidade e sequencialidade 

negociada entre consumidores e plataforma ou entre grupos de consumidores (unidos por um 

relacionamento afetivo) e plataforma. 

Essa escolha temática se deve à percepção, a partir do objeto de pesquisa, de vinculações 

cultura-comunicação-consumo, as quais aplicam, quase sempre, apropriação e negociação entre 

produtores e receptores. Nesse sentido, para romper com o maniqueísmo rigoroso entre as noções e 

posições de produção e recepção de bens culturais, parece vital pensar o consumo associado a 

―processos de comunicação e recepção de bens simbólicos. (...) [Pensá-lo como] processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos.‖ (CANCLINI, 2005: 60). 
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Para tal, foram selecionados os dois primeiros posts que tematizam o carnaval, publicados, 

respectivamente, nos dias 09 e 10 de fevereiro desse ano, na página @NetflixBrasil, na rede social 

digital Facebook. Eles visam, prioritariamente, à nutrição do relacionamento entre usuários e 

simpatizantes do serviço de streaming com a marca-mãe, através de referências a séries originais dela 

―traduzidas‖ para o momento carnavalesco (fantasias e samba-enredo).  

Acredita-se, portanto, que se vinculam ao ―movimento crescente de especialização 

comunicativa do cultural, agora organizado em um sistema de máquinas produtoras de bens 

simbólicos ajustados a seus ―públicos consumidores‖.‖ (MARTÍN-BARBERO, 2009: 13). Dessa 

forma, ajudam a reforçar os vínculos afetivos de consumidores com a Netflix, estimulando a 

participação nos ambientes de diálogo com a marca (suas páginas e perfis em redes sociais online).  

Por conseguinte, incentivam o consumo de seus produtos – tanto por motivações de 

entretenimento/ diversão, quanto pelo diálogo com sujeitos que falam uma ―língua comum‖, associada 

aos artigos televisuais exibidos pela plataforma e a temáticas neles desenvolvidas, isto é, pelo gozo e 

pela inserção no grupo. 

Devido ao limite de espaço do artigo, dentro desses posts, recortou-se os comentários iniciais à 

postagem original, bem como, os primeiros ―re-comentários‖ (respostas de outro usuário ou da página 

a uma ―fala‖) por eles gerados, abertos com o filtro de relevância ―top comments‖. Esse é um recurso 

da rede social digital Facebook que permite aos mais relevantes aparecerem no topo.  

Pela acelerada dinâmica de ambientes online e, em especial, dessa rede social, parece 

pertinente, ainda, circunscrever que o momento da coleta de dados foi o dia 10 de fevereiro de 2018, 

por volta de 16h. 
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O primeiro post apresentado (figura 1) traz a adição de um álbum de fotos à página 

@NetflixBrasil. Ele conta com imagens recortáveis dos rostos de personagens de séries audiovisuais 

originais da empresa e um pequeno texto sugerindo-as como máscaras para compor fantasias de 

carnaval. 

Quando aos comentários e seus desdobramentos, a maioria é de apoio ao ―Carnaflix‖, um 

feriado de carnaval aproveitado fora do ―circuito‖ de blocos, mas em práticas de binge-watching 

associadas ao serviço de streaming.  

Ademais, constata-se aprovação das máscaras ofertadas, inclusive, com pedidos de máscaras de 

mais personagens, além da declaração de uma usuária já ter pensado na ideia de fantasias de 

personagens de séries anteriormente a postagem. Logo, contabilizando-se as interações nos prints, 

incluindo da própria página, esse assunto é o mais recorrente, aparecendo trinta e sete vezes.  

Em um ―ranqueamento‖ temático, em segundo lugar, com nove aparições, vêm as interações 

denotando a compreensão de uma ―gramática‖ e seus sentidos possíveis, a qual é intrínseca ao grupo 

de espectadores-fãs de produtos audiovisuais produzidos, distribuídos e/ou exibidos pela Netflix. 

Dividem-se em: quatro conversas sobre uma personagem de série original da empresa (incluindo uma 

―fala‖ da página); quatro declarações de usuários que dizem estar se divertindo com a conversa que ali 

se desenrola (sentimento para o qual é necessário, primeiramente, compreender do que se trata o 

diálogo); e uma referência cruzada com outra série original da marca – Black Mirror, pela ideia do 

relacionamento com uma plataforma de streaming. 

Além desses, cinco interações personificam a marca, discutindo um potencial ―relacionamento‖ 

com ela ou o recebimento de ―aulas‖ dela. Em outro, ainda, observa-se a alusão a discussões ―em alta‖ 

nas redes sociais digitais naquele momento, isto é, referências externas aos produtos audiovisuais 

relacionados à Netflix, mas compartilhadas e compreendidas pelo grupo, pois muitos de seus membros 

participam de ambientes digitais comuns, como as redes online. 

Figura 1 
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Nessa conversa, há, ainda, quatorze marcações, em que terceiros são convidados àquela  cena 

discursiva. São, assim, proposições, convocações de novos usuários para a interlocução ali em curso. 

 

 

 

 

 

 

 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 750 

 

 
 

 

 

O segundo post analisado (figura 2) é uma espécie de vídeo clipe, editado especialmente para a 

página brasileira da empresa na rede social online, dada a relação cultural nacional com o carnaval, 

necessária como base para a compreensão da paródia, a qual é executada, especificamente, naquela 

linguagem e naquele formato. Ele é constituído por uma música, cuja letra narra a história de fundo da 

série original Netflix, Stranger Things, um ritmo de samba enredo e, para completar a composição, 

imagens da série. É desenhado, portanto, como se se tratasse de um trailer para divulgação do seriado 

audiovisual. 

Adicionalmente, há, no post, um pequeno texto escrito, simulando um grito de guerra de 

puxador de escola de samba. Esse, que tradicionalmente, precede o canto do samba-enredo pelo 

intérprete no espetáculo de desfile em um sambódromo,
5
 antecipa a apresentação aos usuários da 

página do ―samba-enredo‖ tematizado em Stranger Things. 

Em relação aos comentários e seus desdobramentos, há, basicamente, os de apoio (novamente) a 

um ―Carnaflix‖, com as práticas de binge-watching na plataforma de streaming; ou, ainda, aqueles 

exaltando o dito ―samba enredo‖ sobre a série. Eles somam trinta e cinco inserções.  

Nos demais comentários e ―re-comentários‖, observa-se seis reclamações ou pedidos de novos 

conteúdos audiovisuais na plataforma ou de renovações daqueles já disponibilizados. Isso é bastante 

frequente em interações entre usuários e a página, conforme observado em outras análises de posts 

dela e suas reações.  

Há, ainda, uma reclamação de natureza técnica, também já observada em outros momentos, mas 

com recorrência infinitamente menor. Outro ponto de destaque nas interações discursivas estudadas é 

o emprego do recurso de marcação, tão intenso quanto no post anteriormente apresentado (acionado 

trinta e duas vezes). 

 

 

Figura 2 
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“Carnaflix” como arte de fazer cotidiana 

Essa ressignificação da festa carnavalesca pela lógica de consumo de audiovisual 

(mercadológica, do lado da empresa e de fruição, do lado dos consumidores) pode ser observada como 

uma apropriação criativa, ―reconfiguração das mediações em que se constituem os novos modos de 

interpelação dos sujeitos e de representação dos vínculos que dão coesão à sociedade.‖ (MARTÍN-

BARBERO, 2009: 14).  

Reforça, assim, o cotidiano como espaço de resistência – nas astúcias, nos usos criativos, nas 

artes de fazer. Logo, a experiência de reconfiguração do Carnaval por usuários da página, com a 

evocação de um ―bloco‖ daqueles que ficarão em casa e sua propagabilidade, com o envolvimento de 

mais pessoas no diálogo, sejam aqueles que já faziam parte dele, sejam os convidados por marcação 

(recurso da rede social online) se torna mais uma ―[d]Essas ―maneiras de fazer‖ [que] constituem as 

mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção 

sociocultural.‖ (CERTEAU, 2017: 41). 

Para Benjamin (...) pensar a experiência é o modo de alcançar o que irrompe na 

história com as massas e a técnica. Não se pode entender o que se passa 

culturalmente com as massas sem considerar a sua experiência. Pois, em contraste 

com o que ocorre na cultura culta, cuja chave está na obra, para aquela outra a chave 

se acha na percepção e no uso. (MARTÍN-BARBERO, 2009: 80) 

 

Ela é, então, inversão discreta por subversões internas, podendo (ou não) se dar com rejeições 

ou transformações nos procedimentos de consumo. Metaforiza a ordem dominante, fazendo-a 

funcionar em outro registro. Desse modo, modifica o sistema de consumo cultural, sem deixá-lo, via 

formas de consumo que conservam a diferença no próprio espaço organizado pelo ocupante, tais 

como, as transformações nas práticas, as ressignificações e os usos por outros meios e para outros fins, 

que não os dos produtores (CERTEAU, 2017: 89). 

Portanto, o que se vê não são transformações a nível macro, mas apropriações criativas pelos 

consumidores. Reapropriações essas que questionam a perspectiva de passividade, o ―enigma do 

consumidor-enfinge‖.  

Ele não estaria, assim, afastado do produto, excluído da manifestação, sem direitos de autor 

(CERTEAU, 2017: 88). Pelo contrário, faz usos dos produtos culturais, engendrando o cotidiano como 

lugar de resistência, inventividade, criação e artes do fazer.  

Põe em curso, de tal forma, negociações, estratégias e táticasna apropriação (e processamento) 

criativa dos conteúdos culturais (CERTEAU, 2017: 90-92). As estratégias são organizadas pelo 

postulado de um poder; as táticas, determinadas pela ausência de poder.  

Chamo de ―estratégia‖ o cálculo das relações de força que se torna possível a partir 

do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ―ambiente‖. Ela 

postula um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e portanto capaz de 

servir de base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. (...) 

Denomino, ao contrário, ―tática‖ um cálculo que não pode contar com um próprio, 

nem portanto com uma fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A 

tática só tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem 
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apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde 

capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e assegurar uma 

independência em face das circunstâncias. (...) Muitas práticas cotidianas (...) são do 

tipo tática. E, também, de modo mais geral, uma grande parte das ―maneiras de 

fazer‖. (CERTEAU, 2017: 45-46) 

 

Considerações 

A página @NetflixBrasil, na rede social digital Facebook, se torna, então, um lugar propício ao 

encontro de consumidores com objetivos próximos. Promove uma ―união de unicidades‖, que pode 

formar algo maior e mais potente, pois a lógica computacional (redes) e a estruturação da sociedade 

em grupos mais ou menos coesos estão relacionadas.  

Dessa maneira, as produções de sentido dos sujeitos dão base à vida social e o cotidiano reflete 

uma pluralidade de valores. Os diálogos e implicações relacionais dos sujeitos sociais se dão, assim, 

não nos grandes projetos (estruturais e estruturantes), mas nas vivências cotidianas e nas atuações 

humanas. Elas não se encaixam em estruturas, mas estão diluídas no cotidiano e se dão mais em 

experiências e problematizações, as quais produzem conhecimento sobre esses mesmos sujeitos.  

Logo, nos usos e apropriações de objetos culturais e, principalmente, nas relações de socialidade 

a eles articuladas, a mensagem que fica é essa, a qual circula em uma página ―não oficial‖ da Netflix 

na mesma rede social online e em outras ―esquinas‖ naquele e em demais ambientes digitais: respeito. 

Seja igual ou diferente, o que importa é o respeito ao outro, faça ele parte da mesma tribo ou não.  

E, complementa-se: esse respeito mútuo deve perpassar não apenas o carnaval, mas todos os 

dias do ano, pois a apropriação criativa de elementos culturais não incorre em necessidade de 

sufocamento do outro para poder existir. Pelo contrário; a beleza da cultura, especialmente quando 

engenhosamente acessada com astúcias cotidianas, está em sua multiplicidade. 
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Os limites da visibilidade: um estudo sobre projetos sociais em Niterói, São 

Gonçalo e Rio de Janeiro
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Resumo 

O trabalho tem como objetivo analisar os limites e as dificuldades vivenciados por projetos sociais, 

das comunidades periféricas de Niterói e São Gonçalo, na divulgação e midiatização de seu conteúdo 

para ganhar visibilidade e novos parceiros. Para realizar este estudo acompanhamos as reuniões de 

criação e articulação da Rede Criativa, rede que, desde 2016, reúne cerca de 30 artesãos autônomos de 

comunidades de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, com o objetivo de fortalecer seu potencial 

empreendedor para a geração de renda. Percebeu-se que apesar das possibilidades oferecidas pelas 

NTCIs a falta de recursos ainda aparece como um obstaculizador para a visibilidade dos projetos 

sociais. 

 

Palavras-chave:NTICs, Projetos Sociais e Rio de Janeiro. 

 

 

Introdução: 

 Vivemos constantes mudanças nos processos de sociabilização que podem ser consideradas, 

entre outros fatores, como reflexo da influência das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTICs). A Internet: meio de comunicação mediada por computadores que interagem entre si e 

estabelecem um modo de organização social a partir da integração do mundo em redes globais, 

aparece como o principal elemento de comunicação da sociedade contemporânea e ela é capaz de 

integrar, em um mesmo sistema, diferentes modalidades (tais como: televisão, rádio, jornais e mídias 

sociais).  

 A Internet é o meio de comunicação e de relação essencial sobre o qual se baseia uma nova 

forma de sociedade que nós já vivemos, aquela que eu chamo de sociedade em rede. (Castells, Internet 

e sociedade em rede in Por uma outra comunicação, p.256, 2003)  

 De acordo com Gomes (2001) a Internet como um instrumento de comunicação a partir da 

conexão de computadores, difere dos meios de comunicação convencionais ( televisão, rádio e mídia 

impressa) devido, entre outros motivos, a possibilidade de interconexão e transmissão de notícias 

isentas de intermediadores, ou seja, a relação entre mediador e receptor das mensagens é 

constantemente construída, transformada e reproduzida. ―Qualquer sujeito pode se tornar emissor, 

qualquer receptor pode se tornar emissor e vice-versa, qualquer receptor pode se transformar em 

provedor de informação e distribuindo-a por rede ou simplesmente repassando informações 

produzidas por outro.‖ (GOMES,2001). Assim, quando utilizada como um instrumento no qual a 

pluralidade de opiniões divergentes advindas de diferentes emissores amplia a rede de informações 

sobre a realidade social e política, pode atuar como potencializadora da independência dos cidadãos 

frente aos media convencionais sobre distintos temas e leituras dos caminhos que seguem os debates 

travados a respeito da coisa pública. A percepção unilateral do modo como se lê o mundo, quebra-se 
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quando uma teia de informações, postadas por fontes alternativas, possibilita a visão a partir de 

diferentes pontos de vista e inúmeras abordagens sobre o mesmo tema.  

  Dentro do contexto de informação que caracteriza a sociedade contemporânea, a Internet atua 

como um segmento de intenso fluxo informacional em que a presença de mediadores da informação é 

descaracterizada, isto é, receptor pode ser emissor e ambos podem ocupar a posição de mediador.  

 Muitas são as experiências que apontam o sucesso e os impactos do uso das Novas 

Tecnologias de Informação por parte de projetos ou movimentos sociais na expectativa de  expandir os 

espaços de informação, articulação e visibilidades, entretanto, outros tantos não conseguem o mesmo. 

De acordo com Pierre Levy (2003), a Internet permite a liberdade de expressão, a transparência, o 

acesso a informações e a inclusão nunca antes permitida por nenhum outro meio de comunicação. 

Entretanto, percebemos alguns limites ao estudar os projetos e iniciativas de áreas periféricas de 

Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. 

 Este artigo está dividido, além da introdução, em outras três partes. A primeira tem como 

finalidade descrever as principais características dos projetos sociais. Em seguida refletir-se-á sobre as 

relações desses grupos com as NTICs, resgatando a literatura sobre as visões positivas e negativas 

acerca da Internet e, a terceira e última parte, as considerações finais seguida de um posfácio. 

 

Projetos sociais em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. 

A Rede Criativa: 

Foi a partir do projeto Rede de Retalhos, iniciado em 2012 no Sesc São João de Meriti, que 

emergiram os primeiros movimentos da Rede Criativa. O projeto de São João conseguiu reunir os 

principais artesãos do município da Baixada Fluminense, que passaram a atuar como grupo, ganhando 

visibilidade e novas oportunidades de articulação de parcerias para exposição e venda de produtos, 

muito além das possibilidades que cada artesão tinha atuando individualmente. Em 2015, o projeto foi 

replicado em outras unidades do Sesc no Estado do Rio de Janeiro, incluindo Niterói e São Gonçalo. 

Ambas unidades promoviam encontros mensais visando a formação e fortalecimento de redes de 

artesãos, além de ofertar cursos e oficinas de aprimoramento de produtos, visão empreendedora e 

estratégias de escoamento da produção. O interesse dos artesãos de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí era 

tanto que muitos frequentavam o projeto nas duas Unidades Sesc. Em 2016, o Rede de Retalhos foi 

descontinuado e o grupo manteve as atividades através do projeto Sesc+ Social. Porém, perceberam a 

necessidade de ampliar as exposições e a comercialização para além dos muros do Sesc RJ, optando 

por continuarem o trabalho com as ―próprias pernas‖, criando A Rede Criativa. 

Formada por aproximadamente 30 integrantes, a Rede Criativa conta com pessoas que, à 

margem do mercado formal de trabalho, desenvolveram perfil empreendedor e complementam a renda 

familiar através da comercialização de seus produtos e serviços. As reuniões acontecem mensalmente, 

ainda em parceria com o Sesc Niterói, por meio da cessão de espaço, mediação dos encontros e 
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facilitação dos processos de criação de identidade e pilares conceituais que norteiam sua forma de 

atuação.  

A Rede desenvolve seus trabalhos pautada na filosofia africana Ubuntu, que em sua essência 

defende uma ética social sustentada pelo respeito, solidariedade, empatia e pela importância do 

relacionamento entre pessoas, compreendendo que o que afeta seus semelhantes lhe afeta diretamente, 

ao ponto que as características de um indivíduo se constroem a partir da sua relação de humanidade 

com outros indivíduos. Como preconiza a filosofia, uma pessoa é uma pessoa a partir de outros 

indivíduos (Louw, 1998). Em um contexto político, como a gestão de uma rede, o Ubuntu enaltece o 

sentimento de união e pertencimento de um grupo, compreendendo-o como uma unidade, além de 

pressupor a escuta e consenso em processos de tomada de decisão. 

Os conceitos da Economia Criativa, Colaborativa e Solidária, também são praticados pela 

Rede, que compreendeu as mudanças e tendências da economia no século XXI, bem como a 

necessidade de constante criação e inovação dos produtos. 

Diferentemente dos modelos de produção e comercialização industriais e de massa, a Rede 

Criativa visa promover relações produtivas igualitárias, fortalecendo o que chamam de ‗o elo mais 

fraco da cadeia‘, além de considerarem as condições sociais e ambientais, buscando o bem-estar de 

todos os envolvidos nos processos de produção e comercialização. A mitigação de impactos 

ambientais e redução do descarte excessivo e a utilização de matérias primas reaproveitadas e 

recicladas, também são premissas do grupo. Neste processo são valorizados o produtor, o território e a 

cultura local, buscando-se a construção de formas éticas de comercialização e consumo, princípios 

básicos da Economia Solidária (França, 2003) que fundamentam os trabalhos da Rede. 

Como metodologia de gestão, os participantes se organizaram em Grupos de Trabalho (GTs), 

dividindo tarefas e responsabilidades e atuando em 4 diferentes frentes: Comunicação, responsável 

pela divulgação e redes sociais; Articulação, GT encarregado pela captação de parceiros e espaços 

para vendas, exposições e realização de eventos; Social, encarregado pela comercialização de palestras 

e oficinas ministradas pelos integrantes; e por fim, o GT Fiscal, que realiza a gestão dos recursos 

financeiros.  

Dentre os produtos confeccionados estão: acessórios e bijuterias, artesanato étnico, arte em 

tecido (utensílios de cozinha, cama, mesa e banho e objetos decorativos), gastronomia, fios e linhas 

(bordado, crochê, tricô e customização de roupas), pedraria (bijuteria e acessórios), moda infantil, 

moda feminina e artesanatos diversos (luminárias, chaveiros, sabonetes, peças decorativas, entre 

outros). Cada produto é único e fruto do processo criativo do artesão. 

Atualmente, A Rede Criativa conta com espaços fixos de exposição no Sesc Niterói e Centro 

Universitário Anhanguera, além de participarem, de forma esporádica, da Feira do Lavradio, no 

município do Rio de Janeiro, e organizar em feiras em grandes condomínios residenciais.  
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MPA - Movimento de Pequenos Agricultores: 

 Em paralelo à Rede Criativa, foram estudadas as formas de divulgação e visibilidade do 

Movimento de Pequenos Agricultores (MPA). O MPA é um movimento nacional, organizado em 19 

estados do Brasil, composto por famílias camponesas, que tem por objetivo a produção de alimentos 

saudáveis para as populações de ambos campo e cidade, preconizando autonomia alimentar e a relação 

direta entre produtores e consumidores. Por meio da agroecologia, e resgatando os modos de vida e 

cultura camponesa, utilizam formas coletivas de produção de alimentos, sem veneno, sem exploração 

do trabalho, em equilíbrio com o meio ambiente, respeitando a diversidade de cada região e a 

sazonalidade. A comercialização ocorre através de feiras, eventos, pontos de venda ou entregas, 

organizados diretamente pelo MPA, descartando a presença de intermediários e tornando as relações 

comerciais mais vantajosas e humanizadas. 

No estado do Rio de Janeiro, o MPA é representado pelo Raízes do Brasil, um espaço 

organizado para integrar a agroecologia e a vida urbana através de eventos que promovem a 

alimentação saudável e atividades culturais. 

A casa Raízes do Brasil é localizada em Santa Teresa, no centro da cidade do Rio de Janeiro e 

promove café da manhã e almoço camponeses aos sábados, eventos comemorativos pontuais e a venda 

direta dos produtos in natura, como verduras, frutas e legumes, e produtos processados, tais como 

geleias, embutidos e cosméticos. Tudo orgânico e feitos de forma artesanal. Os produtos também são 

comercializados através da cesta camponesa, em que, por meio de site próprio
4
  o consumidor escolhe 

os produtos e ponto de retirada mais próximo de sua residência.  

 

Os limites da visibilidade 

Percebemos por parte dos grupos estudados, na relação com as NTICs, diferentes estágios e 

dificuldades para ampliar a visibilidade de suas ações e a consequente utilização dos potenciais da 

rede. Antes de descrevê-los consideramos importante fazer alguns apontamentos sobre a literatura 

acerca das visões positivas e negativas sobre a Internet. 

A Internet pensada a partir do que comumente é chamado de visão (ciber)positiva pode 

ampliar a democracia devido (1) a ampliação do acesso às informações, (2) a democratização de 

informações, ou seja, qualquer um pode ser produtor de notícias, e (3) liberdade de expressão. Por 

outro lado, há o que muitos chamam de  (ciber)negativa, que vão chamar atenção para a questão da (1) 

vigilância de dados e imagens dos usuários (estudos apontam, por exemplo, o uso de dados dos 

consumidores para impulsionar o mercado de grandes instituições comerciais), para (2) a 

fragmentação das identidades sociais, os grupos possuem liberdade para falar entre e para seus iguais, 

e (3) a modulação, que como uma continuação da vigilância e da fragmentação, corresponde a 

articulação de dados a partir de algoritmos formando bolhas informacionais. Não é porque o processo 

é mais democrático que leva a democratização. 
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O acesso à informação versus o acesso ao conteúdo de páginas de mídias estruturadas, 

permitem relacionar com o conceito de ambivalência de Bauman, que define o termo a partir de um 

pensamento crítico sobre a modernidade e a construção e valorização da razão ocidental que  

pretendeu organizar o mundo eliminando tudo o que poderia ser estranho ou anormal. Segundo o 

autor, ambivalência corresponde ao contrário da ordem, ao incerto, a um sentimento de desconforto 

frente a impossibilidade de ordenar o mundo. Ela pode instigar os seres humanos modernos a atuar  

diante de situações de aceitação mecânica ou guiadas pela moral binária (certo e errado, bem e mal).   

...a ambivalência coloca-se como a possibilidade de o homem civilizado moderno 

vivenciar a  experiência do sem sentido dos esforços civilizatórios na construção 

de utopias, de sociedades centradas na coletividade, na racionalidade científica, nos 

dispositivos da técnica,  onde os desejos, as necessidades, as angústias de cada 

indivíduo são suprimidas em nome da perfeição, da salvação do homem de rebanho, 

da segurança alcançada pela previsibilidade e domínio sobre o tempo e o espaço, 

sobre padrões comportamentais estatisticamente  definidos. (BAUMAN, 1999: 28) 

  

 Assistimos, inseridos em uma era digital, rápidas transformações e proliferações de 

conhecimentos atrelado a grupos ainda excluídos socialmente. Na sociedade em rede a ambivalência 

através das possibilidades da rede e a angústia de grupos que não conseguem integrar-se a rede. 

Juntamente a necessidade de atuação de forma autônoma em relação ao Sesc RJ - o que 

originou a Rede Criativa - os participantes identificaram a necessidade de alcançar maior  visibilidade 

e divulgação para além do ―boca a boca‖ que já ocorria naturalmente. Foi nesse momento que 

contrataram um designer para o desenvolvimento de logomarca, página no facebook, website e vídeos 

de apresentação no youtube.  

Essa contratação ainda dependeu da parceria e apoio do Sesc RJ, o que evidencia uma das 

maiores dificuldades do grupo, a escassez de recursos financeiros e capital para investimento no 

próprio negócio. 

A criação da logomarca foi um acontecimento marcante que impulsionou a Rede de forma 

significativa. Com uma identidade visual definida surgiu uma nova forma de apresentação e 

divulgação do trabalho, com criação de folder, página no facebook, entre outros, atribuindo um caráter 

mais profissional e atrativo ao público.  

Os folders impressos são utilizados pelo GT de Articulação para apresentar o grupo a 

possíveis parceiros e locais de exposição em visitas presenciais.  

A página de facebook e website também cumprem o papel de apresentação da Rede Criativa e 

foram criados com a intenção de auxiliar na comercialização sob encomenda, o que na prática não 

acontece. 

Os artesãos possuem em sua maioria idade entre 50 e 60 anos, e apresentam pouca ou, em 

alguns casos, nenhuma familiaridade com as NTICs. De acordo com a Rita Santos, integrante dos GTs 

Comunicação e Fiscal, muitos não têm nem a prática de utilização de e-mail e, por isso, todo o 

processo de criação e desenvolvimento das ferramentas foi realizado pelo designer, que, 

posteriormente, ministrou oficinas introdutórias sobre como dinamizá-las e manuseá-las.  



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 759 

Nas palavras de Rita: ―Devido a falta de conhecimento meu e dos meus colegas sobre como 

mexer nas redes sociais e com tecnologia, eu acho que precisamos de uma pessoa só para dinamizar as 

postagens do Facebook e site. Nós não temos conhecimento para mexer nas ferramentas, precisamos 

de alguém que faça pela a gente‖. 

A falta de hábito e habilidade com as redes sociais foi apontada como a principal dificuldade 

na área de comunicação, impedindo a projeção da marca, divulgação e articulação de parcerias. No 

geral, as ferramentas ficam desatualizadas e subaproveitadas, se tornando o maior desafio deste grupo. 

Atualmente, a Rede conta com uma pessoa que atualiza a mídia social – Facebook -  semanalmente, 

frequência que não proporciona a interação imediata necessária para articulação de vendas ou 

ampliação do número de seguidores. O responsável, também, possui pouca familiaridade com a 

ferramenta, dependendo da ajuda de familiares.  Essa dificuldade pode ser percebida ainda no relato de 

Rita que afirma: ―Eu sei dar meus pulos e consigo fazer postagens, mas a maioria não sabe. A maioria 

não sabe fazer anúncio e nem tirar fotos boas. Eu mesma sou péssima com fotos e nunca consigo fotos 

bonitas para divulgar meus produtos‖. 

Em relação ao site, nenhum artesão possui habilidade para fazer sua manutenção, e sua função 

se resume apenas à apresentação da Rede e de alguns produtos confeccionados no momento de criação 

do site, sem possibilidade de atualização frequente.―O site foi criado justamente para conseguirmos 

vender, para recebermos encomendas e ampliarmos as vendas, mas isso ainda não aconteceu porque 

não sabemos como mexer. Ele acaba ficando parado‖, complementa Rita. 

O Whatsapp também é utilizado e acaba sendo a ferramenta mais popular entre os 

participantes, sendo o principal canal de divulgação de novos produtos e datas de eventos, superando 

inclusive a página do Facebook. Isso devido à facilidade de acesso e de manuseio do aplicativo. Por 

outro lado, o alcance fica restrito à rede de relacionamento mais próxima dos artesãos, público que 

tende a consumir os produtos sem tanta necessidade de divulgação. 

 Foi apontado pelo grupo o desejo de vendas online, como ocorre na empresa Elo7, porém, a 

liderança do GT de Comunicação não tem conhecimento sobre como concretizar tal iniciativa ou sobre 

como aproveitar o site já existente como canal de comercialização. 

Quando indagada sobre as possibilidades de ampliação da visibilidade, Katia Amorim, uma 

das responsáveis pela comunicação, responde: ―Eu tenho pesquisado e tenho visto muitas pré-vendas 

na internet. A pré-venda acontece muito com brechó e roupas que as pessoas estão desapegando, 

nunca vi com artesanato. A pessoa posta nas redes sociais o que está vendendo, com foto e preço e os 

interessados fazem uma fila através dos comentários. Depois se marca um local público, próximo ao 

metrô ou local mais central para a concretização da venda. Na verdade eu não tinha pensado nisso 

antes, essa nossa conversa foi ótima, acabei de ter essa grande ideia!‖  

Diferentemente da Rede Criativa, o MPA no Rio de Janeiro possui estratégias consolidadas e 

significativas de divulgação por meio da internet e redes sociais.  
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O movimento nacional possui identidade visual reconhecida, um website que, de maneira 

geral, contempla todos os estados e página no Facebook com mais de 25 mil seguidores. Já o Raízes 

possui Instagram, duas páginas do Facebook e um site específico para a Cesta Camponesa. Entre 

Instagram e Facebook, são mais de 2.600 seguidores que interagem com postagens e curtidas, 

praticamente diárias. Além das ferramentas utilizadas, o Movimento está em processo de planejamento 

de um canal do Youtube, pois, segundo eles, hoje, a internet pede formas mais interativas e dinâmicas 

do que as postagens. 

De acordo com a Melissa Canadá, responsável pela comunicação do Raízes do Brasil e 

integrante do comitê nacional, panfletos e folders ainda são boas formas de divulgação, porém, a 

maneira mais eficaz de atingir o público é através das redes sociais.  

―Os quase 3 mil seguidores surgiram de forma orgânica, sem utilização de recursos para 

impulsionar as postagens. De acordo com a equipe do Raízes, a maior dificuldade para a ampliação da 

visibilidade e conquista de clientes é que as próprias redes sociais seguram postagens, filtrando 

conteúdos e não exibindo tudo ao público na mesma proporção. Às vezes uma postagem de muita 

relevância tem apenas 3 visualizações, enquanto outras de conteúdo superficial bombam‖, conta 

Melissa. E completa com a ‗sedução‘ midiática do Facebook para conquistar um maior público ―Até 

hoje todos os nossos seguidores são orgânicos, nunca pagamos nada! Mas, o Facebook fica o tempo 

todo oferecendo os serviços, mostrando quantos mil seguidores poderemos alcançar com o pagamento. 

Então, chegamos num momento em que estamos estudando direcionar o dinheiro gasto com panfletos 

e folder para o impulsionamento de postagem‖, conclui ela. 

Atualmente, o Movimento se sente encurralado em relação às redes sociais, e avalia que o 

investimento financeiro no impulsionamento de postagens se faz necessário, pois todos os esforços 

espontâneos e gratuitos vêm sendo feitos e as perspectivas de ampliação da capilaridade estão 

diminuindo. O manuseio das redes sociais para que empreendimentos comprem seus serviços de 

postagens patrocinadas, anúncios, impulsionamento entre outros, se apresenta como o principal 

desafio para a ampliação da visibilidade do MPA no Rio de Janeiro e coloca o movimento numa 

situação ambígua. Ao mesmo tempo que a filosofia do Raízes promove a relação direta entre o 

pequeno produtor, retirando os atravessadores do circuito e praticando relações comerciais mais justas 

e transparentes, a divulgação para que cheguem até o consumidor chegou ao limite em que se faz 

necessário a compra de serviços, não tão transparente, que os conectem de forma mais incisiva ao 

fornecedor. 

 

Considerações finais e novas questões 

Pode-se constatar, a partir do acompanhamento das reuniões, que apesar dos artesãos 

possuírem clareza de seus objetivos, eles apresentavam dificuldades para a construção de uma 

identidade e de estratégias de divulgação e articulação de parcerias, com recursos básicos acabam 

passando a imagem de iniciantes no ramo. Percebemos que há um potencial nas NTICs que 
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possibilitam maior visibilidade, mas, em alguns casos, devido a falta de recursos como formação, 

habilidade para utilizar as ferramentas disponíveis, acesso e estrutura constatamos alguns limites no 

desenvolvimento da visibilidade a partir do uso da Internet. 

A Internet nasceu com princípios revolucionários e hoje esses princípios foram capturados 

pela dinâmica capitalista, na qual a comunicação permite uma interação mas baseia-se na 

individualidade onde as práticas coletivas são construídas a partir de perfis individuais. 

Nesse contexto percebemos que a falta de habilidade com as mídias sociais e o acesso a 

recursos são os maiores desafios dos grupos estudados para impulsionar a visibilidade dos grupos. 

 

Posfácio 

 A realização do estudo e alguns questionamentos permitiu ao grupo reflexões que 

impulsionaram certas atitudes inovadoras. A partir das entrevistas do presente artigo há agora uma 

nova pauta das discussões da Rede Criativa que corresponde às estratégias de visibilidade. Cada 

artesão anunciará seu produto por meio de fotos, breve descrição e preço, aguardando comentários de 

solicitação de compra e fila de espera. Para a concretização da venda, serão estabelecidos horários e 

locais semanais de encontro. 

 Outra possibilidade que emergiu a partir da pesquisa e do diálogo deste trabalho correspondeu 

a de atuação intergeracional. Após a Rede Criativa apontar a necessidade de uma pessoa que dinamize 

as mídias sociais, assumindo que não têm condições de dominar todas as ferramentas, o Sesc RJ 

identificou a oportunidade de trabalho integrado com os grupos de jovens que também frequentam o 

Sesc Niterói. Os jovens têm muita familiaridade, domínio e gosto pelas ferramentas e estão ávidos por 

experiências que possam contribuir para sua entrada no mundo do trabalho. Atuar em uma Rede de 

artesãos profissionais é uma ótima oportunidade. Estão sendo estudadas oficinas criativas conjuntas 

entre o grupo de artesãos e o de jovens para o desenho de estratégias contínuas de divulgação, registro 

fotográfico e audiovisual dos produtos. 

 Nesse sentido, o estudo de um projeto social ultrapassou os espaços da pesquisa acadêmica, a 

percepção dos limites de visibilidade vivenciados por estes grupos e a problematização em conversas 

com os seus integrantes permitiu uma ação prática e um impacto para além dos espaços acadêmicos 

demonstrando a importância do diálogo constante com a comunidade oportunizando o trabalho de 

forma intergeracional.  
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Resumo 

A pesquisa investiga as ruínas e os rastros discursivos da história de resistência ao golpe civil-militar 

de 1964, no Brasil, por parte de militantes políticos na cidade de Juiz de Fora, durante as décadas de 

1960 e 1970, cujas formas narrativas foram capazes de se entranhar pelas frestas dos discursos 

hegemônicos e escaparem ao seu controle, conseguindo, assim, o intuito de dizer o que fora proibido, 

porquanto o passado funciona como âncora identitária. Ao empreendermos a perquirição dos sentidos 

do silêncio como algo que significa e que se distingue do implícito, que precisa do ―dito‖ para colocar-

se sob o sentido, foi-nos possível pensar o silêncio como agente da censura que diz respeito ao que não 

pode ser enunciado em determinadas circunstâncias. 
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1. A força do que é frágil 

Durante a ditadura civil-militar brasileira, diante do silêncio da imprensa sobre as 

transgressões aos mais simples direitos humanos, os presos políticos lançaram mão de estratégias para 

romper os limites das penitenciárias e denunciar publicamente a tortura e as violações aos direitos 

humanos a que eram submetidos. A força dessas formas precárias de comunicação, como bilhetes e 

cartas manuscritas, chama atenção quando comparadas com o cenário contemporâneo em que a 

facilidade da troca de mensagens via dispositivos digitais móveis permite que presos se comuniquem 

com grande facilidade com pessoas que vivem do lado de fora das instituições penitenciárias. 

A investigação relata as histórias de vida que se tornaram conhecidas através da pesquisa nos 

processos da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM), e da leitura dos testemunhos 

de sobreviventes da ditadura, colhidos pela Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora (CMV-

JF, 2017), que revelou informações preciosas para a compreensão daquele período sob uma ótica 

nova, que desvela a humanidade daqueles que resistiram não como heróis, mas como anônimos. A 

investigação nas hemerotecas e arquivos digitais, à procura dos legados da imprensa, também foi 

reveladora das memórias possíveis em um cenário de censura e repressão. 

A imprensa brasileira não demoraria a perceber que, ao apoiar o golpe, de fato, tinha 

legitimado o caminho para a instauração da ditadura. Depois do Ato Institucional nº 5, em dezembro 

de 1968, a censura e as perseguições aos jornais, rádios e TVs destruíram as poucas vozes dissidentes 

e estimularam a omissão ou, mesmo, a adesão. Em Juiz de Fora, uma das principais cronistas do 

Diário Mercantil, Cosette de Alencar, em plena década de 1970, interpretava as denúncias contra a 

ditadura como uma inverdade e que 

Não há lugar, no momento, para outra coisa que não seja a chamada ―imagem do 

Brasil‖ no exterior. Consta que há uma campanha soez contra nosso País, campanha 

naturalmente financiada pelos que se viram prejudicados pela guinada heroica por 

nós dada em 1964. Vencidos aqui dentro, estes inimigos do Brasil entregaram-se, 

agora, à vileza de uma trama contra o bom nome do País, a ponto de conseguirem 

preocupar as autoridades brasileiras. […] Começando por forjar um espantoso 

genocídio brasileiro, nossos inimigos tão logo viram desmoralizada esta acusação 

estapafúrdia, criaram tópicos novos: a tortura dos presos políticos, a perseguição ao 

clero católico, a ditadura violenta governando o país garroteado (ALENCAR apud 

MUSSE, 2008, p. 186). 

Dessa forma, ao recuperarmos o conteúdo dos processos militares, em que são narrados os 

julgamentos de vários presos políticos, observa-se a incapacidade da imprensa em relatar as denúncias 

que os próprios presos explicitavam durante as audiências nos tribunais militares, tentando aproveitar 

a presença de jornalistas para fazer chegar à opinião pública as mensagens de resistência. Para esses 

presos, que tentavam denunciar os abusos dos quais eram vítimas, não houve respaldo dos jornalistas, 

assim, eles próprios tiveram, então, que se organizar para criar suas redes de comunicação. E essas 

redes é que possibilitaram que as denúncias de tortura ganhassem o exterior. 

 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 764 

2. Espaço de resistência 

A penitenciária regional José Edson Cavalieri, localizada no bairro Linhares, em Juiz de Fora, 

foi inaugurada no dia 22 de janeiro de 1966 (DM, 04/01/1966, s.p.) e funcionaria, a princípio, como 

órgão técnico de recuperação de delinquentes, conforme declarou seu primeiro diretor, Silvio de 

Andrade Abreu (DM, 25/01/1966, p. 5). Todavia, em 1967, a penitenciária passou a receber também 

os presos políticos, porquanto, a partir de 1964, sob a repressão do golpe civil-militar, os variados 

tipos de instituição penal começaram a atender às pretensões da polícia política. A penitenciária era 

um local de reclusão e, não, de interrogatório, portanto, não há registros conhecidos de que ali tenham 

sido cometidas torturas. De acordo com Ribeiro (2007), mesmo sem a violência dos centros de 

interrogatório, a rotina era opressora.  De forma geral, a configuração da penitenciária era a seguinte: 

[...] o local tinha o formato da letra ―U‖ e estava dividido em alas, sendo que uma 

delas ficou destinada ao isolamento daqueles que ingressavam na instituição. A ala 

feminina possuía o pátio reservado e a convivência das mulheres era isolada dos 

demais. As celas eram todas individuais e com portas de ferro, com uma pequena 

entrada com frestas. Possuíam uma privada turca com uma pequena torneira, 

acoplada no cano. A janela para o pátio era um buraco pequeno e gradeado, com as 

laterais em aclive, dificultando a visão (RIBEIRO, 2007, p. 46). 

A Penitenciária de Linhares, além de receber os presos já condenados, também passou a abrigar 

os que aguardavam julgamento e respondiam a processos na Auditoria da 4ª CJM, o que caberia, de 

fato, a um presídio. Devido ao grande número de indiciados, em Juiz de Fora, Linhares foi de enorme 

praticidade para comportar todos eles, gerando uma grande movimentação no local, principalmente a 

partir de 1969, com a promulgação do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968. As alas da 

penitenciária passaram, então, a ser ocupadas, majoritariamente, por guerrilheiros urbanos, em sua 

maioria brancos, jovens, estudantes universitários, de classe média, de diversos movimentos 

(RIBEIRO, 2007). Em suas memórias, o expresso político Maurício Paiva relata o clima entre os 

presos. Para ele, havia, de uma parte, ousadia e resistência, de outra, apenas resignação. 

Estávamos à disposição da Justiça Militar de Juiz de Fora, que abrangia a área de 

Minas Gerais, Goiás e Brasília, e aguardávamos a definição final de nossas penas 

nos morosos julgamentos.  Este, na maioria dos casos, um espetáculo com epílogo 

previamente definido, para alguns não tinham maior significado.  Com efeito, a 

julgar pelas peças acusatórias e pelo absoluto cerceamento do direito de defesa, 

havia quem tivesse razões de sobra para convencer-se de que teria pena para cumprir 

na outra encarnação.  Perdido, perdido e meio – não é bem isso, mas fica assim 

mesmo: os que estavam na expectativa de ter mais anos de condenação do que de 

vida, pouco se importaram em declarar, na primeira audiência do julgamento, que 

não reconheciam àquele Tribunal autoridade moral e política para julgá-los e que, 

em qualquer caso, encarariam a pena como um galardão por sua luta contra a 

ditadura militar. E, de fato, o galardão ficou um pouco mais pesado, com a abertura 

de outros processos por desrespeito ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar. Esta 

irreverência e ousadia foi, no entanto, uma exceção.  A imensa maioria dos presos 

alimentava a esperança de uma pena leve, havendo até os que estavam certos de 

poder em breve tomar um chopinho e tirar outros atrasos lá fora (PAIVA, 1986, p. 

58). 
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A entrada de mulheres na penitenciária iniciara-se em 01 de outubro de 1969, e finda em 

setembro de 1971, com a extinção da ala feminina, ocorrendo suas transferências temporárias para 

outros locais, entre eles, a Penitenciária de Mulheres, de Belo Horizonte. Depois da saída das 

―companheiras‖, os presos da ala masculina passaram a ocupar também o espaço que era delas. Após 

quase dois meses trancafiados nas celas, eles conseguiram novamente o direito ao banho de sol, 

horário que era destinado para as discussões políticas, pois nos intervalos das reuniões, que pareciam 

intermináveis, os presos políticos aproveitavam ―para fazer ginástica, correr um pouco, desintoxicar os 

músculos e desenferrujar as juntas‖ (VIANA, 1979, p. 22). Nessas ocasiões forjou-se a resistência, 

porquanto os presos políticos criaram pequenas redes colaborativas de informação, constituídas por 

cartas, bilhetes, panfletos e jornais clandestinos, tentando romper o cerco da censura e do arbítrio, e 

enfrentando o silenciamento da imprensa local e nacional a respeito das violências a que eram 

submetidos. 

3. Rede de comunicação interna 

Apesar da separação física, os presos, homens e mulheres, conseguiam se comunicar, às vezes, 

até mesmo de forma poética, através da cantoria. É um fato bastante ilustrativo sobre essa rede de 

solidariedade a recepção que Carmela Pezzutti teve, quando de sua segunda detenção na penitenciária, 

uma vez que 

Ao retornar da audiência na Auditoria Militar, Carmela foi retirada do isolamento e 

colocada no pavilhão de outras presas, de onde saíra nove meses antes. Fora com 

efeito, o tempo de um parto.  Extremamente doloroso. No pavilhão dos homens, na 

outra ala do presídio, ouviram-se então os gritos das companheiras: 

- Ângelo, Murilo, a Carmela chegou, está aqui! 

Ângelo e Murilo receberam surpresos a novidade.  Eles sabiam que a mãe havia sido 

presa no Rio.  Mas só naquele momento tomavam conhecimento da boa nova. Pelo 

resto daquele dia, Carmela, Ângelo e Murilo mataram as saudades com os gritos que 

se cruzavam entre os pavilhões. E, também assim, trocaram algumas informações 

que podiam ser captadas por qualquer ouvinte eventualmente interessado.  Ao cair 

da noite, os presos recolhidos às celas, como se todos, ensaiados, estivessem 

aguardando os primeiros versos da homenagem do dia, fez-se repentinamente 

silêncio e, junto à grade da janela que dava para o pátio interno, ouviram-se as vozes 

de Ângelo e de Murilo: ―Hoje, eu quero a rosa mais linda que houver, Quero a 

primeira estrela que vier; Para enfeitar a noite do meu bem...‖ (PAIVA, 1996, p. 82). 

 

O convívio de Carmela com os filhos, na prisão, duraria pouco tempo, pois logo chegaria à 

penitenciária a informação do sequestro do embaixador alemão, e a exigência de que 40 presos 

políticos fossem libertados, entre eles, os filhos de Carmela. 

Todo o presídio madrugou naquele dia. E, através das conversas entre as celas e dos 

gritos entre os pavilhões, foram se difundindo as informações captadas por um preso 

no rádio do PM que fazia a guarda na guarita fronteira à sua cela.  Na lista dos 40 

presos cuja liberdade era exigida pelos sequestradores, havia seis de Linhares, todos 
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da Colina, entre os quais Ângelo e Murilo. Deveriam ser enviados para a Argélia. 

(PAIVA, 1996, p. 84). 

 

As precárias, mas eficientes redes de comunicação tinham permitido não só a sobrevivência ao 

cárcere, como a divulgação e a recepção de mensagens do exterior. 

Contudo, é preciso ressaltar que nem sempre os presos políticos detidos na Penitenciária de 

Linhares conseguiram evidenciar suas denúncias. O caso do manuscrito Até sempre 3 é emblemático, 

porquanto a sua apreensão dá a dimensão de como o Estado lidava com as táticas de guerrilha da 

informação, durante a ditadura civil-militar. A apreensão desse manuscrito deu origem ao Processo 

32/70, um processo jurídico-militar que findou sem levar nenhum acusado à condenação, mas, no 

âmbito deste trabalho, revela o embate entre a frágil estrutura da resistência e a força do aparato da 

repressão. Ao mesmo tempo, chama atenção outro dado relevante, pois era no espaço dos tribunais que 

alguns presos políticos denunciavam as torturas a que tinham sido submetidos, na esperança de que, 

naquele momento, com a legalidade da justiça e com a legitimidade da imprensa, pudessem denunciar 

as violências e também a maneira como tinham sido conseguidas as confissões mentirosas, durante os 

interrogatórios policiais. No caso do manuscrito Até Sempre 3, não conseguindo a visibilidade de seus 

protestos na imprensa, os presos redigiram um manuscrito, relatando detalhes do interrogatório 

coletivo ocorrido durante os trâmites do Processo 73/69. 

Durante 27 horas, entre os dias 19 e 20 de março de 1970, na sede da Auditoria da 4ª CJM, em 

razão do Processo 73/69, ocorreu o interrogatório coletivo de 12 presos políticos, ligados ao Grupo 

Colina, detidos na Penitenciária de Linhares. Esse processo possui como objeto de acusação, a 28 réus, 

a provocação de guerra subversiva, sabotagem e terrorismo, agrupamento paramilitar, propaganda 

subversiva, posse ilícita de armamentos, apologia de crime contra a segurança nacional, motim, 

tentativa de homicídio qualificado e favorecimento real. A sessão foi presidida pelo juiz-auditor 

Mauro Seixas Telles. 

Em função da grande extensão dos depoimentos prestados no processo, citaremos aqui apenas 

parte dos testemunhos de dois dos 12 presos políticos interrogados, cujos testemunhos foram 

transcritos no manuscrito Até Sempre 3. De acordo com Ângelo Pezzuti, 

[...] os depoimentos dos indiciados são produto de uma montagem levada a cabo 

pela polícia, muitas vezes inconscientemente, através de dados colhidos em 

informações às vezes esparsas, que servem para a montagem da estória; que foi 

dessa forma que a polícia obteve informações e os depoimentos que informam a 

denúncia; que o depoimento dado na Delegacia de Furtos e Roubos e confirmado no 

12º RI é totalmente inverídico; que esse sistema de interrogatório não vicia apenas o 

IPM, como o IPM é considerado uma instrução preliminar sob o qual se baseia e em 

torno do qual gira todo o processo na Junta Militar, não só porque a denúncia é 

oferecida pelas conclusões do IPM, como as testemunhas arroladas pela acusação 

são pessoas que participaram do interrogatório [...] em que as testemunhas são os 

próprios interrogadores; [...] que o interrogatório montado nessas condições vicia 

todo o processo subsequente, atingindo até os próprios princípios da justiça militar; 
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[...] que na Delegacia de Furtos o interrogado foi torturado com outros 

companheiros, sendo para tanto utilizado o pau-de-arara, os choques elétricos, a 

hidráulica; [...] que as pessoas que participaram dessas torturas, com relação ao 

interrogado, foram os indivíduos da DFRBH, Pereira, Saraiva, José Maria, Cecildes, 

delegado Mário Rocha, e que estavam presentes ao ato de tortura o delegado Lara 

Rezende e o Dr. Luiz Soares da Rocha, superintendente da polícia do estado de 

Minas Gerais, que autorizou e orientou essas torturas; que na PE da Guanabara, 

também foram torturados mais ou menos pelos mesmos métodos; que verificaram o 

interrogado e seus companheiros que as torturas são uma instituição, vez que o 

interrogado foi instrumento de demonstrações práticas desse sistema, em uma aula 

de que participaram mais de 100 (cem) sargentos e cujo professor era um oficial da 

PE chamado tenente Ayton; [...] que não considerará a pena que lhe for imposta 

como uma punição, pois não se considera réu de uma justiça que não emana de 

nenhuma autoridade que ele, interrogado, reconheça; que só reconhece a justiça que 

provem de valores da luta revolucionária do seu povo; [...] que o que se vê não só 

nesse tribunal, como em outros lugares, é o confronto entre a verdade revolucionária 

e a mentira reacionária; que, por fim, quer declarar que o sistema de terror ainda 

perdura dentro da Penitenciária de Linhares. (PROCESSO 73/69, p. 929-932). 

O detento Júlio Antônio Bittencourt Almeida, que foi preso em flagrante, por 

desrespeito, depois do interrogatório, declarou na sessão 

Que as acusações constantes da denúncia são totalmente falsas; [...] que foi 

informado dos fatos constantes da denúncia e que são atribuídos através de seus 

torturadores; [...] que conhece o seu depoimento, todo obtido sob tortura o qual é 

negado ―in totun‖; que apresenta como motivo particular da acusação que lhe pesa a 

necessidade dos elementos da repressão de mostrar serviço de qualquer maneira; [...] 

que quer declarar ainda que o presente regime é ilegal e ilegítimo e contra todas as 

leis e que este Tribunal não representa o poder das leis e sim o poder contra as leis e 

por isso não tem autoridade nem jurídica e nem moral para julgar. (PROCESSO 

73/69, p. 941-944). 

Dois dias depois, em 21 de março de 1970, o jornal juiz-forano Diário Mercantil noticiou o 

fato de maneira abreviada e não mencionou as contundentes denúncias feitas pelos detentos durante o 

interrogatório, como é possível verificar abaixo. 

CONSELHO PERMANENTE OUVIU MEMBROS DO GRUPO ―COLINA‖ 

Num ambiente de grande tensão, a que se aliou o visível cansaço dos juízes, do 

promotor Simeão de Faria Filho e dos demais funcionários da justiça, 14 acusados 

foram ouvidos, e alguns dos depoimentos duraram mais de 3 horas cada um. 

Segundo informação da Auditoria, são 28 acusados, mas nem todos se encontravam 

presentes, e outros são apontados como criminosos em outros processos. 

DESACATO 

Às 5h30 da manhã de ontem, quando era ouvido pelo Conselho, Júlio Antônio 

Bittencourt de Almeida disse um impropério para os juízes, tendo sido chamado a 

atenção, mas o acusado afirmou ―que não tenho satisfações a dar‖, sendo novamente 

advertido. Logo depois, os juízes resolviam dar voz de prisão a Júlio Antônio, 

chamando à Auditoria o delegado Damião Mendes, para autuar o acusado, sob 

alegação de desacato à autoridade. Antes do episódio que envolveu Júlio Antônio, os 

seus companheiros Ângelo Pezzuti e Afonso Celso Lana Leite também afirmaram 

que não reconheciam autoridade no Conselho para julgá-los. Afonso foi mais longe, 
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dizendo que a sua condenação ―seria um galardão de ouro que guardaria para o resto 

da vida‖. (DM, 21/03/1970, p. 8). 

 

No dia 2 de abril, fora apreendido, na Penitenciária de Linhares, o manuscrito Até Sempre 3 que 

relata, em detalhes, o que ocorrera no julgamento do Processo 73/69. A partir dessa apreensão abriu-se 

o Processo 32/70, e com a junção das várias informações espalhadas ao longo das 683 páginas do 

processo, foi-nos possível reconstituir a história de resistência desses presos políticos. 

De acordo com o laudo emitido pelos peritos grafotécnicos do DOPS-BH, o manuscrito Até 

Sempre 3 consta de uma peça de 11 folhas de papel branco, tipo seda, sem pautas, numeradas de 12 a 

24, grampeadas, com capa em papel de cor amarela, manuscritas à caneta esferográfica de carga azul, 

em caracteres imitativos tipográficos apresentando como título os seguintes dizeres: 

ATÉ SEMPRE 3 – CADERNO ESPECIAL – REVISTA QUINZENAL: DEBATES 

– FEVEREIRO – MARÇO/1970 – A DITADURA NO BANCO DOS RÉUS – H. 

Expect. (PROCESSO 32/70, p. 381). 

A apreensão desse manuscrito ocorrera na ocasião da visita aos presos políticos. Neste dia, com 

a presença de 20 pessoas na sala de entrevistas, entre visitantes e detentos, a vigilância era exercida 

por um sargento da PM e três guardas civis. Os irmãos Ângelo e Murilo receberam a visita de seu pai, 

Theofredo Pinto da Silva, acompanhado da esposa e duas tias paternas. Os familiares levaram 

alimentos em uma caixa de isopor. Durante a visita, as tias procuraram se inteirar de detalhes do 

interrogatório acontecido no mês anterior. Ângelo contou, então, que ele e seus companheiros tinham 

feito um ―jornalzinho‖ que reproduzia a sua atuação no julgamento. Diante do interesse das tias, o 

preso disse que tentaria conseguir ―passar‖ o manuscrito para o pai (PROCESSO 32/70, p. 187).  

Ao fim da visita, os detentos, acompanhados de um guarda civil, levaram o que lhes fora trazido 

para o Coletivo, organizado pelos presos, e onde tudo era depois compartilhado. Em seguida, Ângelo 

solicitou ao guarda para devolver as bolsas e as sacolas à família. O policial viu que o preso segurava 

um papel dobrado, que passou ao pai, por baixo da caixa de isopor, na despedida. Theofredo 

prontamente colocou os papéis dentro da caixa e exclamou ―Aqui dentro só tem gelo‖. Mas, ao chegar 

ao carro, na área externa, o pai de Ângelo e Murilo fora interpelado por um policial. A princípio, disse 

que não havia nada na caixa, somente o gelo restante. Mas o policial exigiu a caixa e, assim, verificou 

o documento, que se encontrava camuflado entre o gelo. Theofredo foi obrigado a devolver o 

manuscrito, que foi apreendido, mas a família foi liberada logo em seguida. 

No dia 4 de abril de 1970, o diretor da penitenciária enviou ao comandante da 4ª RM, general 

Itiberê Gouveia do Amaral, o manuscrito Até Sempre 3. Em seguida, foi determinada a instauração do 

IPM e designado o capitão Arthur Verlangieri como encarregado do inquérito. Theofredo, que tinha 

viajado para Araxá, foi surpreendido com a solicitação de seu comparecimento à capital mineira e, 

logo após, a sua prisão efetuada por membros do DOPS-BH, e o retorno a Juiz de Fora. 
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Segundo Ângelo Pezzuti explicaria, mais tarde, o título do manuscrito ―Até sempre‖ é uma 

saudação
4
e o ―3‖ se refere ao número do exemplar, porquanto devem ser computados os exemplares 

dos murais anteriormente expostos no refeitório. A primeira página do manuscrito expõe um editorial 

assinado por H. Expect, em que o autor acusa a ditadura civil-militar de imperialismo, relatando que 

durante a sessão do interrogatório coletivo houvera um clima tenso, em que todos os responsáveis pelo 

julgamento estavam submissos aos ―milicos‖, e que os réus tiveram suas defesas obstruídas desde a 

penitenciária de Linhares, onde lhes foram confiscados os relatos escritos que haviam preparado para 

entregar no tribunal. Nesse editorial, afirma-se a tentativa de reconstituição dos aspectos mais 

importantes ―[...] do memorável início de sumário de culpa da ditadura‖ (PROCESSO 32/70, p. 24), e 

conclui chamando o tribunal militar de farsa. Verifica-se que os interrogados construíram um discurso 

de conformidade em suas avaliações e julgamentos, negando o teor de seus interrogatórios anteriores, 

formulados sob tortura e coação, além de denunciarem os responsáveis pelas sevícias em diversas 

instituições e os maus-tratos na penitenciária, desafiando, no próprio tribunal militar, o governo 

ditatorial instituído com o golpe. 

A partir dos autos do Processo 73/69, em que constam os depoimentos referidos no manuscrito 

Até Sempre 3, foi possível fazer um cotejamento entre os dois discursos, o oficial e o marginal, e 

perceber suas semelhanças com leves diferenças de tom. É interessante ressaltar que, de maneira 

audaciosa, as denúncias foram feitas dentro do tribunal do júri, incomodando as grandes patentes 

militares presentes na ocasião. Quatro presos políticos negaram as torturas e as coações, e disseram ter 

abandonado as atividades criminosas; todavia, a maioria confirmou as torturas e as coações, além de 

questionar o tribunal, sendo que um dos réus acusou a penitenciária de Linhares de não respeitar os 

direitos humanos, sendo detido em flagrante (PROCESSO 73/69, p. 927-964). 

 

4. O IPM e o Processo 32/70 

A primeira ação do capitão Verlangieri, encarregado do IPM, é emitir, em 15 de abril de 1970, 

um mandado de prisão contra Theofredo da Silva e, no dia 25 de abril, em virtude da suspeita de 

existência de outros informes e/ou objetos proibidos em poder dos presos políticos e comuns, realizar 

uma diligência na penitenciária de Linhares, em que foi possível, segundo o capitão, caracterizar a 

continuada atividade delituosa por parte dos detentos. No dia 7 de maio de 1970, após várias 

diligências, o agora major Verlangieri publica seu relatório, enviando-o ao general comandante, 

indiciando todos os envolvidos. Afirma o major que 

Os grupos subversivos, a partir de 1969, quando recolhidos à Penitenciária Regional 

de Juiz de Fora (Linhares), passaram a adotar nova técnica de estruturação, a fim de 

se amoldarem à tática revolucionária, ditada pelas condições carcerárias. 

Inicialmente apenas montaram grupos destinados a debater temas durante os 

coletivos, normalmente dirigidos pelos militantes que atuariam como 

―profissionais‖; posteriormente dedicaram-se a fabricar panfletos e documentos 

sobre torturas de presos. Logicamente esta atuação visava ao recrutamento de 
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militantes, e a preparação da massa popular para a subversão através da técnica 

conhecida da ―agitação e propaganda‖. O documento ―Até Sempre 3‖ tinha a 

finalidade de sintetizar as várias posições adotadas pelos presos. Seu texto procurava 

criar um clima de ódio entre familiares e militares, sempre ressaltando a necessidade 

de atestarem sua profissão de fé comunista e seu desprezo pelos tribunais de 

julgamento (PROCESSO 32/70, p. 219-220). 

 

Em razão da apreensão do manuscrito Até Sempre 3, o Ministério Público Militar acusou, em 23 

de julho de 1970, os civis Theofredo Pinto da Silva, Ângela Maria Pezzuti, Ângelo Pezzuti da Silva, 

Murilo Pinto da Silva e, posteriormente, Erwin Rezende Duarte, de propaganda subversiva e apologia 

de crime contra a segurança nacional (PROCESSO 32/70, p. 232). O julgamento de Theofredo, 

Ângela e Erwin, presidido pelo juiz-auditor Mauro Seixas Telles, ocorreu no dia 10 de agosto de 1971, 

de 13h30 às 20h, na sede da Auditoria da 4ª CJM, em audiência pública, em que o Conselho 

Permanente de Justiça do Exército emitiu a sentença, concluindo que, como o manuscrito Até Sempre 

3 não conseguira amealhar a publicidade desejada, o que consumaria o delito, resolveu-se entender 

que o fato não chegou a ferir a norma penal. Assim, por unanimidade, o Conselho julgou 

improcedente a denúncia. 

Os irmãos Ângelo e Murilo não foram sentenciados, pois foram banidos anteriormente do 

território nacional
5
. Posteriormente, foi extinta a punibilidade de Ângelo, em razão de sua morte 

ocorrida na França, em 1975
6
. Em 03 de setembro de 1979, oito anos após o encerramento do Processo 

32/70, o Conselho Permanente da Auditoria da 4ª CJM decretou extinta a punibilidade de Murilo da 

Silva
7
, em face da Lei nº 6.683/79, a Lei de Anistia. De toda a família, apenas Ângela Pezzuti da Silva 

ainda está viva, residindo em Belo Horizonte. 

A recuperação das narrativas sobre o manuscrito Até sempre 3, como outros frágeis, mas 

contundentes veículos de comunicação utilizados pelos presos para denunciar e resistir à ditadura 

civil-militar, abrem um campo de investigação pouco conhecido e que revela detalhes importantes 

para a compreensão da história recente do país.  

 

5. Considerações finais 

Ao resgatar parte dos registros de resistência ao golpe civil-militar de 1964, no Brasil, por parte 

de militantes políticos e de outros ativistas, na cidade de Juiz de Fora, durante as décadas de 1960 e 

1970, através de pesquisas em processos jurídico-militares, dos depoimentos cedidos à Comissão 

Municipal da Verdade de Juiz de Fora (CMV-JF, 2017), e em periódicos jornalísticos, foi-nos possível 

reconstruir a história do período. A pesquisa enveredou na análise de pequenas redes colaborativas de 

informação, em especial o manuscrito Até Sempre 3, que procurou romper o cerco da censura e do 

arbítrio, e enfrentar o silenciamento da imprensa local e nacional a respeito de histórias de violação de 

direitos humanos. Apesar de ter sido apreendido, o frágil manuscrito revela a coragem dos presos 

políticos na tentativa de denunciar publicamente os abusos e torturas a que eram submetidos. A 
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dimensão dos processos em que essas tentativas de denúncia são narradas revelam o zelo das 

autoridades militares em investigar e punir qualquer desvio ao controle do Estado. A investigação 

documental dos Processos 73/69 e 32/70 possibilitou uma nova compreensão da história recente do 

país. 

É necessário ressaltar que o acesso aos acontecimentos narrados por estratégias alternativas de 

comunicação se deu também a partir dos arquivos da própria repressão que fez um minucioso trabalho 

de controle e vigilância que nos possibilitou essa pesquisa. Se os arquivos são instituições de memória 

cultural, igualmente o são lugares de memória investidos de uma aura simbólica que ultrapassa sua 

mera aparência material e sua funcionalidade, cujos documentos refletem as atividades que lhes deram 

origem; portanto, é preciso compreender e analisar suas contradições, seu velamento e seu 

desvelamento, pois foram produzidos na vigência de regimes de exceção, cuja hipertrofia documental 

constitui uma de suas características. 

No que concerne à relação do manuscrito Até Sempre 3 com o jornal Diário Mercantil, conclui-

se que, apesar das acusações proferidas pelos presos políticos, registradas nos autos do Processo 

73/69, a imprensa se calou diante das sérias denúncias de sevícias, assassinatos e desrespeito às leis. O 

silenciamento e, em alguns casos, a adesão foram a marca característica da grande mídia durante a 

ditadura civil-militar, comportamento contestado pela chamada mídia alternativa, as organizações não-

governamentais, e ações isoladas ou coletivas de militantes e presos políticos. 

Por conseguinte, é preciso que se deixe bem claro que não é que os profissionais da imprensa 

não soubessem ou fossem censurados pelo sistema repressivo, mas que muitos profissionais se 

calaram por medo, enquanto outros foram coniventes com os crimes cometidos. Dessa forma, a crítica 

à imprensa e aos poderes constituídos deve ser constante, porquanto ao empreendermos a perquirição 

dos sentidos do silêncio como algo que significa e que se distingue do implícito, que precisa do ―dito‖ 

para colocar-se sob o sentido, foi-nos possível pensar o silêncio como agente da censura que diz 

respeito ao que não pode ser enunciado em determinadas circunstâncias. 
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Espelho, espelho meu: quem é mais fã que eu? : Uma breve análise sobre 

o grupo de facebook „„Marvel & DC Tretas‟‟
1
 

RAYANA MICCOLIS CARLOS
2
 

 

Resumo 

Neste trabalho, buscamos compreender a dinâmica articulada diariamente pelos fãs no grupo de 

Facebook ‗Marvel & DC Tretas‘
3
, buscando explorar a rivalidade que se constrói no mundo virtual 

dos fandoms e o que isso significa para a identidade de seus participantes. O objetivo desse artigo é 

enriquecer os debates sobre as interações em comunidades virtuais ao explorar essas disputas, 

metodologicamente inspirados na netnografia, sob a perspectiva da distinção e gosto defendido pelos 

próprios fãs através dos memes em defesa dos seus fandoms e identidades. 

 

Palavras-chave: Fandom; Comunidades; Identidade; Gostos; Memes 

 

 

Introdução 

O advento da internet na década de 90 fomentou a discussão sobre uma possível mudança nos 

padrões tradicionais de comunicação. A popularização do computador pessoal impactou de maneira 
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significativa a forma como os fãs interagiam dentro de sua própria comunidade. O mundo virtual foi 

escolhido como a veículo mais eficaz na travessia da comunicação. Dentro da world wide web, os 

fóruns de debate trouxeram mais rapidez e frequência nas interações. Antes de toda a facilidade 

proporcionada pelo mundo virtual, as comunidades de fãs se encontravam e mantinham suas relações 

esporadicamente, em encontros locais, grandes convenções organizadas por outros fãs e através de 

cartas. Neste contexto, a internet se tornou a grande responsável por unir pessoas ao redor do mundo 

que partilhavam os mesmos gostos.  

Encurtando distâncias, agilizando respostas, entregando notícias no clique de um botão e 

possibilitando a entrada de novos participantes – que antes eram restringidos pelas barreiras físicas –, a 

internet fez com que os grupos se tornassem comunidades gigantescas nas redes sociais. Em 2018, os 

grupos de facebook são canais de discussão e informação horizontalizados. Fãs de todas as partes 

podem se conectar para propor discussões que vão desde a morte de um personagem até 

compartilharem cenas bônus de filmes que ainda estão no cinema. 

A internet garantiu que os limites físicos não fossem mais capazes de dificultar as relações 

entre fãs, até mesmo o acesso a conteúdos correlatos aos filmes, séries e histórias em quadrinhos 

passou a estar ao alcance deles de maneira mais rápida. A utilização das redes sociais por esse nicho 

potencializou formas de participação, gerando interações mais características do próprio fandom. E 

apesar de todas as evidentes facilidades trazidas pela internet, devemos evitar apenas exaltar as 

qualidades que, aparentemente, criaram um espaço comunitário democrático e acolhedor.  

Dentro desses espaços, virtualmente habitados por milhares de pessoas, há constantes embates 

sobre Marvel Cinematic Universe
4
 e DC Extended Universe

5
. Fãs investem tempo na criação de posts 

e memes numa queda de braço sem fim sobre qual universo é melhor, ou tem os melhores herois. 

Contextualizando o objeto a ser observado por esse artigo, o grupo ‗Marvel & DC Tretas‘, que conta 

com mais de 190 mil membros, tem uma média de 116 postagens por dia, cuja  maior parte se 

relaciona com essa rivalidade de mercado absorvida e fomentada pelos fãs. 

Nossa observação e análise de alguns posts, recolhidos diretamente do grupo, visam explorar a 

ideia de que essas comunidades são constituídas de tradições consequentes das relações entre os fãs, 

abordando hierarquia e as disputas simbólicas dentro das comunidades virtuais, a fim de compreender 

a cultura dos fãs e suas práticas participativas. 

Nessa perspectiva faremos uso de uma metodologia inspirada na netnografia para 

compreender os memes
6
 selecionados. De maneira não participante, observamos a dinâmica online já 

estabelecida. Foram selecionadas duas postagem mais relevantes (de acordo com as próprias 

interações da comunidade virtual) que relacionavam apenas os filmes Vingadores: Guerra Infinita (que 

estreou no Brasil 26 de abril de 2018), e Liga da Justiça (que estreou 16 de novembro de 2017) e seus 

personagens. Tais postagens demonstravam algum juízo de valor sobre qual dos universo seria melhor 

ou teria os melhores herois. 
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Analisaremos essas postagens com intuito de entender a importância da defesa do universo 

ficcional preferido por um fandom como identidade coletiva e por consequência, defesa da identidade 

individual e gosto dos membros da comunidade. Essa observação procura entender como eles o fazem 

através do humor, por meio de memes. Esse recorte foi escolhido por envolver os lançamentos 

cinematográficos mais recentes de ambos os universos já mencionados. 

 

Fandom: reino de identidades, gostos e disputas 

Antes que tratemos desse reino, é latente a necessidade de diferenciar o que é o fã do que é o 

fandom. Essa diferenciação tem por intenção explicar a complexa, porém real, cadeia de envolvimento 

emocional com os produtos midiáticos. Há indivíduos que acompanham os filmes de herois 

simplesmente para estarem atualizados nos lançamentos. Por outro lado, há aqueles que o fazem 

vestidos como os personagens daqueles filmes. Ainda assim, determinar quem é ou não um fã ou se 

faz parte de um fandom está distante de ser simples: 

Em outras palavras, o investimento emocional intenso num texto midiático que é 

completamente singular pode criar um fã, mas não faz do indivíduo parte de um 

fandom maior, enquanto uma pessoa agindo como fã pode não se definir assim. Pode 

ser útil, então, considerar os eixos sobrepostos mas não independentes de investimento 

e envolvimento como dois fatores que podem definir o engajamento do fã (BUSSE, 

2006, s.p., tradução livre). 
 

Por essa questão, entendemos que o investimento de tempo e envolvimento emocional dentro 

das comunidades virtuais é capaz de nos ajudar a delinear os fãs que estão dentro do fandom. Fãs que 

comentam ou publicam em defesa do MCU ou DCEU se consideram parte de um grupo, portanto se 

engajam em defesa do fandom. 

A denominação fandom, cunhada pelos próprios fãs, é consequência de um produto cultural e 

toda dinâmica criada ao redor dele. Os fãs são consumidores caracterizados pela intensidade e 

peculiaridade, seu comportamento foi tratado como patológico em seus modos próprios de fruir da 

cultura e de se relacionar com outros indivíduos por décadas. A percepção midiática, num primeiro 

momento, era de um grupo excluído da cultura dominante, que estava ‗‗envolto num estigma social‘‘ e 

muitas vezes caracterizado como ‗‗inarticulados e acéfalos‘‘ (JENKINKS, 2006, s.p.). Era descrito 

como consumidor irracional que valorizava produtos culturais vistos como inferiores e por essa 

obsessão ignorava a importância de experiências reais. 

Segundo Jenson (1992, p.16), a patologia diagnosticada pelos estudos de mídia seria o sintoma 

de uma disfunção social moderna. A modernidade seria responsável por um sujeito fragmentado e 

incompleto que encontra no fandom um preenchimento psicológico do que falta à sua realidade. Essa 

fragmentação, no entanto, seria imprescindível na construção da identidade individual, porém ligada à 

estrutura social (ENNE, 2010. p.16), o que se compreende ‗‗como ambiguidade constitutiva da 

modernidade, o indivíduo, necessariamente, construirá seu estilo de vida com outros indivíduos e 

estilos de vida‘‘ (idem, p.22).  
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 Portanto, a vida do fã está enraizada com a sociabilidade e dinâmica que se desenvolvem 

dentro das comunidades virtuais das quais ele participa, bem como sua vida é afetada pelos estilos 

com os quais entra em contato online. As relações são mediadas pela internet, foram criadas pelo 

consumo comum de cultura e estão num espaço de sociabilidade que influencia a construção da 

identidade. Porém, diferente do prisma patológico, na atualidade, ser fã de algum produto midiático e 

construir relações em consequência já faz parte do cotidiano. 

 Antes retratados na mídia como inadequados, sem habilidades sociais e alheios à realidade, os 

‗nerds‘ – como eram chamados os jovens fãs de jogos, quadrinhos e os universos relacionados – hoje 

já são classificados em diversas categorias distintas e a narrativa ao seu redor vem se transformando. 

Reconhecemos que muito do imaginário relacionado à figura do antigo nerd – e num geral sobre o 

conceito de fã – é constituído do que se vê na indústria cultural estadunidense. A transformação da 

figura alienada do nerd em um fã que se relaciona, consome e interage de maneira natural com um 

produto cultural perpassa pela construção de personagens menos caricatos em programas de televisão, 

bem como a percepção nerd/fã como potência de consumo. O filme Guerra Infinita, por exemplo, 

arrecadou cerca de 2 bilhões de dólares além de quebrar vários recordes dentro da indústria 

cinematográfica
7
.Esse consumo de produtos culturais reverbera nas conversas entre amigos e 

conhecidos fora do mundo virtual. O fã carrega consigo o produto cultural e o distribui na realidade, 

diferentemente do público comum, aquele que apenas acompanha os produtos culturais com 

regularidade. 

Antigamente, o consumidor ideal assistia televisão, comprava produtos e não 

respondia. Hoje, o consumidor ideal fala bem do programa e ajuda a divulgar a 

marca. O ideal antigo pode ter sido a ‗batata de sofá‘; o novo ideal é quase que 

certamente o fã (JENKINS, 2007, p. 361, tradução livre). 

 

A construção da identidade individual e de coletividade desse fã não pode ser afastada da 

realidade permeada pela cultura da mídia. Para Kellner (1995, p.5) as nossas próprias identidades e 

senso de individualidade são forjados pelo consumo: 

[...] nosso senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade; e de 

‗nós‘ e ‗eles‘. As imagens da mídia ajudam a moldar nossa visão do mundo e nossos 

valores mais profundos: o que consideramos bom ou ruim, positivo ou negativo, 

moral ou mal. (Kellner, 1995, p. 5, tradução livre). 
 

Portanto, o consumo de produtos culturais ajuda a delimitar o self do fã, além de qual grupo 

estão colocados, trazendo um senso de pertencimento e por consequência desenhando uma linha bem 

distinta de quem está a parte de sua coletividade. A limitação do que integra ou não o fandom  envolve 

diversas contradições e disputas. Segundo Campanella (2012, p.5) existem ‗‗forte hierarquia, aliança e 

rivalidade constituindo a organização de algumas dessas comunidades‘‘. O conceito de capital 

simbólico (BOURDIEU, 1983) se mostra essencial para compreender como o consumo de mídia atua 

na construção das identidades e na identificação de indivíduos com grupos. Vivemos atribuindo valor 

simbólico a produtos culturais, jamais seria uma dinâmica diferente entre dois grupos que, mesmo 
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tendo em comum o gosto pelo universo dos quadrinhos e super herois, acabam imersos em 

hierarquizar quais produtos culturais são superiores. 

Para se pensar a hierarquização é preciso compreender que nossa perspectiva sobre os fãs é de 

que são pessoas competindo por status, ao defenderem suas identidades as diferenciando das demais, 

através de seu conhecimento. Tal distinção acaba por valorizar, por exemplo, os fãs que demonstram 

conhecimento aprofundado das histórias que dão origem aos universos cinematográficos. Essa 

distinção é explicada por Bourdieu (2007) como uma maneira de compreender, para além de fatores 

econômicos, as práticas de consumo numa estrutura relacional. Mais do que isso, segundo ele, o gosto 

aproxima e afasta aqueles que experimentam os bens culturais. 

 

Comunidades virtuais: o campo de batalha dos fandoms armados com memes 

 

 Apesar da associação feita com a palavra comunidade, esse espaço virtual é o equivalente a 

uma arena cujos limites são constituídos apenas pela escolha de não interação ou engajamento dos 

membros. Entender esses espaços como campo de batalha talvez pareça um tanto contundente para 

explicar a dinâmica que acontece no mundo online. No entanto, a comunidade ‗Marvel & DC Tretas‘, 

auto-intitulada ‗‗o maior grupo de tretas de super herois‘‘, construiu sua popularidade com base na 

rivalidade existente entre os fãs de Marvel e DC. O grupo, que está vinculado à página
8
 de mesmo 

nome, em julho de 2018 conta com mais de 190 mil membros, dos quais 82% homens, 17,9% 

mulheres e 0,1% de personalizados. Há mais de 618 mil envolvimentos dos membros nas postagens do 

mês de junho de 2018
9
. 

 Longe de ser uma comunidade harmoniosa, evidentemente por sua proposta, as disputas são 

acaloradas facilmente por qualquer trailer ou imagem de divulgação dos próximos lançamentos da 

MCU e DCEU. Apesar disso, não são o único recurso a movimentar a comunidade. Frequentemente, 

imagens comparativas entre personagens equivalentes de ambos os universos são postadas e vem 

acompanhadas de um legenda provocativa como ‗‗A única certeza do universo é que Thanos é surrado 

pelo Darkseid. Fato incontestável.‘‘
10

. Não há qualquer tipo de comprovação para essa afirmação, algo 

como um crossover feito pelas empresas de quadrinho ou dentro dos universos cinematográficos; 

muito menos há uma expectativa por parte dos outros membros para que seja justificada a declaração. 

Palavras como essas, que claramente expressam a opinião do usuário como ‗fato incontestável‘ apenas 

servem ao propósito de hierarquizar uma opinião, mantendo a lógica de rivalidade já existente.   

As disputas recorrentes dentro desse espaço revelam uma dinâmica estabelecida por 

afinidades individuais, porém fomentadas diariamente pela coletividade. Ou seja, o gosto de cada 

membro que escolhe postar no grupo é defendido ferozmente pelo próprio além de ser apoiado ou 

rechaçado por outros membros, sejam eles aliados ou rivais. Nesse campo de batalha virtual, as 

bandeiras defendidas são Marvel e DC, os fãs são o povo das nações, o gosto e identidade são os 

motivos e a munição é o discurso. 
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 A observação não participante nesse espaço nos permitiu ver como os embates entre os dois 

fandoms se articulam diariamente.  ‗Marvetes‘ e ‗dczetes‘ – nomenclaturas cunhadas pelos próprios 

participantes com intuito pejorativo – se provocam no mundo online, indo além da defesa de 

personagens e universos ficcionais.As opiniões expostas no mural da comunidade acerca dos filmes, 

séries e quadrinhos desempenham, dentro desse contexto, ‗‗papel chave nas construções identitárias 

dos fãs‘‘ (CAMPANELLA, 2012. p.5). Milhares de pessoas congregam com a finalidade de defender 

suas identidades expondo seus gostos por meio de argumentos frequentemente elaborados e 

sustentados ou disputados por outros fãs através de curtidas e respostas. Em uma perspectiva mais 

ampla, cremos que analisar essa interação é capaz de esclarecer em parte as complexas dinâmicas de 

associação e dissociação existentes entre grupos de fãs que, se observados à distância, podem ser 

erroneamente classificados como um único grupo. Qualquer pessoa que não esteja envolvida nas 

articulações, nem imersa na dinâmica de rivalidade criada pelos fandoms pode defini-los todos como 

meros aficionados por filmes, quadrinhos e herois. Observadores desatentos poderiam colocar todos 

em uma mesma caixa por desprezarem as nuances únicas das personalidades que os aproximaram 

criando a coletividade chamada fandom. Muitas vezes não levado em conta o envolvimento emocional 

que atravessa os fandoms. 

[o] fandom de mídias é mais uma interação de uma longa série de práticas culturais 

em que as pessoas apropriam elementos e narrativas da cultura popular para fazer 

sentido de sua vida e articular suas experiências (THE JANISSARY COLLECTIVE, 

2014, p. 77, tradução livre). 

 
A apropriação de elementos culturais para dar sentido às experiências e à própria vida se 

traduz no meio virtual. Escolher se entre Marvel ou DC é, para o fã, um conjunto de gostos e 

identidade, estar de um dos lados pode ser, à primeira vista, defesa contundente de seu fandom, mas as 

raízes são muito mais profundas. A nosso ver, o estabelecimento de uma hierarquia entre os 

participantes dentro da comunidade é mais uma forma de espelhar a suposta superioridade dos gostos 

individuais gestados na vida real. Como defende Campanella (2012, p. 5) o estabelecimento de 

reputações ‗‗é materializado na forma de posicionamentos críticos‘‘. Ao se aliar a um dos lados dessa 

disputa, defendendo a superioridade de Darkseid sobre Thanos - por exemplo -, cria-se uma crítica não 

só ao personagem e seu universo fictício. Implicitamente, é diminuída e desprezada qualquer 

explicação para afinidade do fã rival com o outro personagem, portanto se institui rejeição pelo gosto e 

a identidade dos outros fãs.Com isso, é importante compreender que nesse campo de batalha, a 

munição virtual é criada pelos próprios fãs: 

[...] as comunidades virtuais de fãs não são apenas espaços de troca, de engajamento e 

de participação em discussões que tratam de aspectos de produtos midiáticos 

específicos, mas também, e sobretudo, espaços de intensa produção e apropriação 

criativa por parte dos fãs. (AUXÍLIO; MARTINO; MARQUES, 2013).  

 
A apropriação criativa dos produtos culturais para expressar ideias ou opiniões não é algo 

novo, muito menos deve ser atribuído integralmente à internet. Contudo, os memes se tornaram 
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ferramenta comum nas redes sociais, sendo uma forma de comunicação efetiva que pode ser criada por 

qualquer um, potencializando as interações nas comunidades virtuais. A espontaneidade desse 

fenômeno atraiu os olhos da comunidade acadêmica e aqui pretendemos observar como essa 

ferramenta é utilizada para defender gostos e em última instância o caráter coletivo do fandom. A 

gênese de um meme está enraizada em produtos culturais diversos como filmes, livros, séries e 

histórias em quadrinhos. Essa intertextualidade é resumida por Kristeva (2005, p.68) como absorção e 

transformação de um texto em outro texto. Ou seja, memes nada mais são que referências a outros 

elementos da cultura. Bakhtin (2004) discorre mais profundamente sobre a característica dialógica das 

leituras. Assumindo a existência de um discurso interior ao leitor e um discurso exterior, não os trata 

como antagônicos, mas os encaixa como duas partes de um processo mantendo uma interação dialética 

mútua. Para o autor, toda leitura implica numa responsividade e um juízo de valor. Ou seja, fruir 

determinado ‗‗texto‘‘ – e por texto entendemos qualquer produto cultural –, o leitor se posiciona em 

relação a tal, podendo concordar, rejeitar, ou até criar informações em cima daquele produto 

consumido.   

 A aceitação ou rejeição, em relação aos produtos culturais, são expressadas pelos fãs na 

internet e é importante ressaltar a relevância dela na produção e transmissão do resultante deste 

processo dialógico. A responsividade de muitos fãs não é guardada para eles mesmos, mas exposta no 

mundo virtual através dos memes. O fandom tem criatividade e habilidade para criar ou recriar algo 

que remete a um produto cultural. Os memes sobre os filmes, séries e herois dos universos ficcionais 

tem como partida algo já existente e é mergulhado na comédia. No entanto, a compreensão de ‗‗certos 

códigos e padrões torna-se importante para o fã se identificar e se divertir com a piada‘‘ 

(ESCALANTE, 2016. p.23 e 24) ou até mesmo discordar da opinião emitida através daquele meme. 

‗‗Por isso, ao elaborar um meme, pode-se utilizar referências estritamente internas à obra; ou a outros 

produtos de entretenimento‘‘ (ESCALANTE, 2016. p. 24) a fim de que esse meme comunique e cause 

no receptor algum tipo de compreensão e, consequentemente, engajamento. Em outras palavras, 

‗‗interpretar e saber fazer memes são práticas de comunicação que requerem do usuário conhecimento 

de cultura pop, política, atualidades, entretenimento‘‘ (ESCALANTE, 2016, p.94). Essa necessidade 

para interpretar os memes pode ser percebida com o exemplo abaixo: 
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Figura 12Meme retirado do grupo Marvel & DC Tretas, postado originalmente no dia 13/05/2018 

 

A postagem original no facebook gerou 910 reações e 435 comentários durante o período de 

engajamento no grupo. A legenda ‗‗Procede?‘‘ acompanhava o post original e apesar da uma possível 

neutralidade nessa pergunta, cremos que a intenção era instigar outros usuários a debaterem sobre a 

afirmação contida na imagem. O meme acima foi criado pelo próprio criador do post através de um 

aplicativo de edição de imagens chamado PhotoGrid, como é possível observar pela marca d‘água 

deixada no canto inferior direito da imagem e por seu nome também contida ali
11

. O usuário gastou 

seu tempo procurando duas imagens que reunissem o que ele chama de trindade Marvel (Homem de 

Ferro, Capitão América e Thor) e trindade da Justiça (Batman, Mulher Maravilha e Super Homem), as 

colocou juntas e embutiu uma legenda, acreditamos, a fim de posicionar seu lado mediante aquele 

grupo. ‗‗A verdade é que a trindade da Justiça é melhor e mais forte que a da Marvel‘‘ (grifo meu) 

pode ter vido acompanhada de uma imagem que pode sugerir equidade entre os personagens, mas a 

opinião exposta pelo autor é tratada como verdade e explicita uma inferioridade do trio da Marvel.  

Um dos primeiros comentários também retrata a opinião do membro J, que ao entender a 

mensagem do meme, disse: ‗‗Man, só eu acho que o Thor sola o Super?‘‘, caracterizando a preferência 

dele pelo personagem da Marvel em detrimento do personagem da DC. Em resposta a esse 

comentário, o membro P respondeu: ‗‗Até hoje não achamos uma capacidade cromossomial (sic) 

inferior a sua.‘‘ O membro R já despreza a inferência da imagem ao responder ‗‗Pena que ninguém te 
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perguntou‘‘. Assim se seguem centenas de comentários que, muitas vezes, se apoiam apenas nas 

opiniões pessoais dos membros do grupo e não fazem uso de nenhuma justificativa relacionada aos 

universos ficcionais. É importante fazer o adendo de que mesmo que os memes tratem sobre os 

personagens, os usuários do grupo não se atém a discutir suas preferências. Frequentemente levam as 

disputas do campo do gosto para o campo pessoal, fazendo uso de meme e comentários que atacam os 

outros usuários, como foi o comentário do membro P. 

 A dinâmica de discussões pautadas em gosto é o grande motor do grupo. Diariamente há 

membros que fazem enquetes baseadas nas reações do próprio facebook, é possível encontrar centenas 

de postagens que pedem uma curtida para o Batman ou um amei para o Homem de Ferro para mostrar 

que é melhor. Algumas dessas postagens são feitas como uma grande competição chaveada dos herois, 

quase uma copa do mundo onde passa pra próxima fase o herói que tiver mais fãs dispostos a interagir 

com aquele post. Tudo isso imbuído de uma distinção pessoal dos próprios membros que, ao reagirem 

com curtida ou amei, estão deixando clara a preferência que tem por um personagem ou outro. Além 

disso fica evidente a necessidade de que os membros saibam quem são os herois e tenham estabelecido 

algum tipo de relação com aquele personagem. E não necessariamente haverá uma discussão 

aprofundada sobre as características que levam um membro a ter afinidade com herói a ou b nos 

comentários. Podemos observar esse tipo distinção na postagem abaixo: 

 

Figura 13Meme e comentários retirados do grupo Marvel & DC Tretas, postado originalmente no dia 

14/05/2018 
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A postagem original no facebook gerou 781 reações e 170 comentários durante o período de 

engajamento no grupo. A legenda ‗‗fazer oq (sic) né‘‘ acompanhava o post original e diferente do 

primeiro meme não se apresentou como um convite a debater a afirmação mas se coloca numa 

posição, acreditamos, de superioridade. Não podemos afirmar a autoria do meme como do criador do 

post (membro R), por não ter as mesmas características de nome como marca d‘água, mas podemos 

depreender uma consonância de opinião e gosto em relação ao que é afirmado na imagem.  

‗‗MCU tem 19 filmes. Apenas 3 deles são ruins. DCU tem 5 filmes, 4 deles são ruins e tem 1 

só até que legalzinho‘‘. Na imagem o autor deixa explícita sua preferência pelo universo 

cinematográfico da Marvel, mesmo considerando três dos 19 filmes ‗‗ruins‘‘. Além de seu gosto, ele 

também deixa escancarada sua rejeição por todos os filmes do universo DC, considerando apenas um 

deles como ‗‗legalzinho‘‘. Nos comentários outros três membros (A, L e N) se colocam em posição 

contrária a opinião do membro R. O membro A logo expõe que 7 dos 19 filmes do MCU são ruins: 

‗‗MCU tem Thor 1 e 2, Iron man 2 e 3, vingadores 2, guardiões 2 e ragnarok de ruim‘‘. Em resposta, o 

membro R comenta em tom de deboche: ‗‗Vingadores 2, Guardiões 2 e Ragnarok são ruins? Kkkk ata 

(sic).‘‘ 

Em momento algum da troca de comentários os usuários se preocupam em justificar suas 

preferências pelos filmes ou pelos universos em geral. Há apenas a colocação de opiniões. Levando 

em consideração que essa já é a dinâmica existente no grupo, os próprios membros já atribuem  

opiniões dos outros a gostos vistos de maneira negativa, como é observado no último comentário do 

membro N ao mencionar o membro R: ‗‗Coitado é de tu q (sic) acha algumas dessas porcarias boas‘‘ 

(grifos meus). Esse comportamento preenchido de rivalidade é nítido no ambiente online, todos os dias 

centenas de pessoas apresentam memes para expor seus gostos e se distinguirem dos demais. Claro 

que existem membros que expressam neutralidade ou reconhecem os pontos positivos de ambos os 

universo, mas vemos esse tipo de comportamento também como uma forma de expressão os gostos e 

opiniões desses indivíduos, pois não só estão defendendo seus gostos mas também a construção 

identitária que esses lhe forneceu. 

 

Conclusão 

Esse artigo tinha como objetivo enriquecer os debates sobre as interações em comunidades 

virtuais ao explorar disputas entre fandoms diferentes, essas muitas vezes ignoradas na literatura por 

olhar para os fãs como um bloco homogêneo, pacífico e indissociável. Portanto, no início buscamos 

construir uma linha ao redor do que é fã e fandom. Chegamos ao entendimento que investir tempo e 

envolvimento emocional dentro das comunidades virtuais é uma maneira de recortar quem são os fãs 

que estão dentro do fandom. Logo, os fãs que comentam ou publicam em defesa do MCU ou DCEU 

foram considerados parte de um grupo, portanto se engajam em defesa do fandom. 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 782 

Partimos da perspectiva do consumo de produtos culturais como delimitante o self do fã, além 

de também estabelecer em qual grupo esse fã se encaixa. Contudo também reconhecemos que a 

limitação do que integra ou não o fandom é controverso. Segundo Campanella (2012, p.5) existem 

‗‗forte hierarquia, aliança e rivalidade constituindo a organização de algumas dessas comunidades‘‘. E 

aqui utilizamo-nos do conceito de capital simbólico de Bourdieu (1983) para compreensão da 

construção das identidades e na identificação de indivíduos com grupos. Ainda tratamos sobre a 

hierarquização dos gostos ao tratamos distinção que acaba por valorizar, por exemplo, os fãs que 

demonstram conhecimento aprofundado das histórias que dão origem aos universos cinematográficos. 

Essa distinção é explicada por Bourdieu (2007) como uma maneira de compreender, para além de 

fatores econômicos, as práticas de consumo numa estrutura relacional. Mais do que isso, procuramos 

entender como o gosto aproxima e afasta aqueles que experimentam os bens culturais. 

Acreditamos que as interações encontradas nas comunidades virtuais relacionadas às disputas 

entre gostos distintos que escolhem congregar num mesmo espaço virtual tem a ver com as 

‗‗construções identitárias dos fãs‘‘ (CAMPANELLA, 2012. p.5). De modo a compreender a disputa já 

em curso dentro da comunidade Marvel & DC Tretas, propusemos a observação da defesa das 

identidades e gostos através dos memes. Logo, a conclusão pertinente aqui tem a ver a sectarização de 

um grupo que, na superfície, divide a mesma característica de consumir e gostar dos universos 

ficcionais de super herois e quaisquer produtos culturais derivados como séries e filmes, no entanto é 

composto por diversas identidades individuais que nem sempre estarão em conformidade. O gosto e a 

identidade ancorada nele passam a ser responsáveis pela rivalidade dentro de comunidades virtuais 

tendo em vista a defesa dessas identidades individuais projetadas em espaço coletivo. 

Para compreender a defesa dessas identidades na comunidade, nos enveredamos na literacia 

por trás dos memes. Isto é, a engrenagem de compreensão que possibilita as disputas aqui 

exemplificadas brevemente. Só quem conhece o conteúdo original que serviram de inspiração para as 

montagens vai compreender as referências que os idealizadores do meme tentaram mostrar.  

Embora seja possível identificar vários discursos críticos acerca dos interesses individuais dos 

outros fãs, é difícil delinear um quadro homogêneo da comunidade em questão. As análises das 

disputas internas na Marvel & DC Tretas, abordadas brevemente neste artigo, sugerem que o 

estabelecimento de reputações e hierarquias através dos gostos e construções identitárias é a maneira 

que o indivíduo encontra para se colocar em destaque dos demais, mas também para delimitar quem 

são ou outros indivíduos que podem ocupar o mesmo espaço que ele. Em suma, a rivalidades entre os 

fandoms precisa ser reconhecida e estudada de forma a superar a ideia de que todos os fãs são iguais e 

seus gostos são os mesmos. É preciso analisar com mais atenção as diversas identidades que compõe e 

movimentam os fandoms. 
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Federal Fluminense (IACS/UFF). 
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bacharelado em Ciência Política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UniRio. E-mail: 

rmiccolis@gmail.com. 

3
 Link do grupo: https://www.facebook.com/groups/301577680188370/ 

4
 Marvel Cinematic Universe (MCU) é uma franquia centrada em filmes e séries produzidas pela Marvel 

Studios. 
5
 DC Extended Universe é uma franquia centrada em filmes e séries, distribuídos pela Warner Bros Pictures. 

6
 A expressão meme é usada para definir um categoria de imagens, vídeos ou GIFs relacionados ao humor, muito 

comum na internet 

7
https://www.omelete.com.br/filmes/vingadores-guerra-infinita-confira-todos-os-recordes-do-filme-ate-o-

momento 
8
 Link da página: https://www.facebook.com/MarvelDCTretas/ 

9
 Todos os dados percentuais e sobre interação foram fornecidos pela moderação da comunidade no momento 

em que foi exposta a necessidade das informações para a finalização do artigo. 

10
 Legenda de uma imagem onde os personagens citados aparecem lutando. Darkseid (vilão da DC) aparece 

dando um soco no rosto de Thanos (vilão na Marvel). Postada no dia 17/07/2018 

11
 A tarja preta foi adicionada por mim a fim de preservar a identidade do membro responsável pelo meme. 

 

 

 

Memórias mediadas pelo audiovisual: uma interseção entre   

passado, presente e futuro 
REGINA CARMELA

1
 

 

Resumo 

Verifica-se na atualidade uma explosão do uso do audiovisual  por meio das redes sociais.  

Concomitante a este fenômeno, percebe-se também a criação de inúmeras imagens relativas às 

experiências cotidianas que são, instantaneamente compartilhadas, principalmente, por celulares. Essa 

produção, armazenamento e difusão dos instantes vividos, significativos ou não, mas selecionados à 

luz da percepção do momento, alimentam o campo de estudos da memória social. Nesse trabalho 

buscamos alinhar os estudos da memória social e cultural, pelo viés da antropologia digital. Esta 

última, dialoga perfeitamente com os eventos comunicacionais da atualidade, e ambas nos ajudam a 

refletir panoramicamente, sobre os processos de construção da memória individual, social e cultural, e 

as representações dessas experiências e criações sociais.  

 

Palavras-chave: memória social, antropologia digital, grupos sociais, memória. 

  

 

Introdução 

Nos Estudos Interdisciplinares de Comunidades e Ecologia Social, do Programa EICOS-

UFRJ, um dos princípios fundamentais da pesquisa em desenvolvimento (social, comunitário, local, 

endógeno) é o da abordagem participativa. Segundo D‘Ávila, fundadora do Programa 

...a ideia é que os sujeitos da pesquisa possam ser incluídos na produção dos 

resultados, tornando-se co-autores do processo. Dentro dessa perspectiva, a 

produção do conhecimento se produza na parceria com a comunidades e/ou grupos 

pesquisados. (D‘ÁVILA, 2008, p.79) 

  

https://www.facebook.com/groups/301577680188370/
https://www.omelete.com.br/filmes/vingadores-guerra-infinita-confira-todos-os-recordes-do-filme-ate-o-momento
https://www.omelete.com.br/filmes/vingadores-guerra-infinita-confira-todos-os-recordes-do-filme-ate-o-momento
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Neste sentido, uma das ferramentas de pesquisa utilizadas no Laboratório de Imagens do EICOS é o 

vídeo. Inicialmente utilizado como ―agente sensibilizador e mobilizador dos grupos‖ (D‘ ÁVILA, 

2008), logo se percebeu a força da ferramenta como instrumento de sensibilização e participação no 

desenvolvimento das pesquisas. A técnica utilizada é o videofedback que consiste ―no retorno ao 

pesquisado, das imagens captadas‖ o que provoca segundo D´Ávila (2008) ―reflexão e participação‖. 

A partir dos inúmeros trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Imagens, desde a década de 90, o 

uso do vídeo saiu do lugar de apenas instrumento de pesquisa, para objeto de pesquisa. Desde então ―o 

Laboratório de Imagens vem desenvolvendo pesquisas sobre a utilização do vídeo enquanto 

ferramenta de pesquisas psicossociológicas.‖ (D‘ ÁVILA, 2008. p. 299). 

  Essa perspectiva é importante para a compreensão deste trabalho posto que se busca construir 

uma reflexão sobre a produção e manutenção da memória e da identidade de grupos sociais, mediante 

o uso crescente da internet e dos smartphones. Como as memórias estão sendo registradas e 

armazenadas? Como os grupos estão refletindo sobre a transmissão futura das memórias individuais e 

coletivas? Como está sendo feita a mediação da memória? Qual o lugar no futuro da manutenção e 

propagação das experiências  sociais?   

 A percepção da mudança na forma de armazenamento e propagação das memórias e das 

construções identitárias, tende a alterar-se com o avanço das tecnologias. Embora Van Dijck (20017) 

reconheça o campo da memória coletiva proposto por Halbwalchs, ela avança para a visada da 

memória cultural proposta por Aleda Assmann, que baseada nos princípios norteadores do conceito de  

memória coletiva propõe  

...a memória cultural como um fim de uma estrutura complexa, que também envolve 

a memória individual, social e política - passando de um nível puramente privado ao 

nível institucionalizado e ritualizado da lembrança. Ela propõe uma transformação 

perfeita da memória individual para a cultura, cujo resultado nunca é um 

reservatório fixo, mas um vetor relacional que se conecta com os outros, do privado 

ao público e do indivíduo ao coletivo. (VAN DIJCK, 2007, p. 25-26) 

  

Assim, as memórias podem ser entendidas como um recurso para o aumento de nossa capacidade de 

armazenamento, funcionando para além de um reservatório estático de manutenção das experiências. 

As memórias, extrapolando o encapsulamento dentro do indivíduo, desde a escrita ou da narrativa 

verbal, incorporam formas culturais, numa mistura de referentes pessoais e coletivos. Sendo assim, 

produzimos lembranças, esquecemos e produzimos novamente memórias, numa ressignificação 

contínua em busca de sentido. Essa produção / reprodução / criação se moveu no decorrer da história 

da humanidade entre a oralidade, escrita, objetos, lugares até a chegada das ferramentas digitais. 

Desses processos, deriva-se o conceito de memórias mediadas,  como sendo ―as atividades e objetos 

que produzimos e nos apropriamos por meio de tecnologias de mídia, para criar e recriar um sentido 

de passado, presente e futuro de nós mesmos em relação aos outros‖.
 2
 (VAN DIJCK, 2007, p. 21)  

 Esse enlace entre a produção e a criação de novos sentidos geram, em última análise, a criação 

de  novas condições sociais. Parece estar havendo uma espécie de tessitura em que o aumento das 
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possibilidades de mídias e plataformas, combinações de modos de comunicação ocorrem não somente 

pela maior integração entre as mídias sociais, mas em um processo a que Daniel Miller (2016) 

denomina movimento de ubiquidade, ou seja, uma espécie de atravessamento das diversas 

plataformas. A ubiquidade independe do meio, é o dinamismo e a relação de comunicação entre as 

pessoas,  os novos usos que se faz desses meios, que conduzem à  produção de novas socialidades. 

Esse enlace entre a produção de novas socialidades e o processo de produção de memória, perpassa 

também, sob o ponto de vista antropológico, o trabalho com o conceito que Candau (2012) 

compreende como metamória,ou seja  

...a  representação que cada indivíduo faz de sua própria memória, o conhecimento 

que tem dela, e, de outro, o que diz dela, dimensões que remetem aos ―modo de 

afiliação de um indivíduo ao seu passado e igualmente‖, como observa Michael 

Lamek e Paul Antze, a construção explícita da identidade. A metamória é, portanto, 

uma memória reivindicada, ostensiva. (CANDAU, 2012, p.23) 

  

A representação da memória perpassa diferentes maneiras de construção e reconstrução. Ainda assim, 

segundo Candau (2012), a relação entre memória e identidade se dá de forma que a segunda se expressa através 

de relatos, discursos, imagens que se projetam  a partir da natureza do acontecimento recordado, do contexto 

sincrônico do acontecimento e do contexto sincrônico da rememoração. Esses processos ocorrem na 

coletividade, afluência em que relatos e imagens criam e reforçam, ou ainda diluem e fragmentam as identidades 

e/ou novas identidades que se criam. Entendendo como o autor que admite ser difícil dar conta das ambiguidades 

do jogo entre construção, reconstrução da memória e identidade, reconhecemos sobretudo, sua importância na 

amplitude  do jogo das forças sociais e culturais, pois 

 ...as memórias fortes, potentes, hierarquizadas, unificadoras, onipotentes, até mesmo 

totais, aniquilam-se atualmente diante de memórias talvez mais fracas ou menos 

amplas. (...) ao mesmo tempo, a construção de identidades poderosas e estáveis, 

estas, por sua vez, cedendo lugar às identidades plurais, fragmentadas e móveis.  

(CANDAU, 2012, p. 204) 

 

Essa aplicação localizada a que se refere Candau (2012), limitada a grupos cada vez mais 

fragmentados, nos coloca desafios paradoxais na produção e difusão das memórias, diante do uso dos 

dispositivos digitais que  

também alteram nosso senso de memória coletiva, criando uma nova forma ou 

combinação de faculdades internas e externas para a retenção de informações. 

Vemos uma expansão radical não só na fotografia e na comunicação visual, mas 

também, talvez, de forma mais dramática, em nossa capacidade de compartilhar. 

(MILLER, 2016, p.206) 

  

Neste movimento contínuo de construção e reconstrução de meios, matéria e memória 

caminhamos ao lado da compreensão de Miller (2016) no que toca a ampliação das formas de 

armazenamento e difusão, sem perder de vista a percepção das transformações identitárias que se 

desdobram daí.  

 A partir dos ângulos conceituais propostos acima, o processo desse trabalho envolve pesquisa 

e produção fílmica do tema Memória e Identidade e das questões relacionadas à produção, 
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armazenamento e difusão através de diferentes mídias. A metodologia  exploratória de cunho 

etnográfico utiliza como ferramenta o vídeo, por meio de filmagem com o celular. A filmagem se dá 

inicialmente pela pesquisadora na obtenção dos dados e estímulo à reflexão. Em seguida, o grupo 

pesquisado filma as formas de representação do processo de produção e armazenamento de suas 

memórias. Aqui os recursos da antropologia fílmica são tomados como princípios metodológicos, pois 

a compreensão da antropologia fílmica nos conduz à percepção de que o objeto é o homem, como ser 

social e cultural 

…considerado no continuum do que deixa ver e ouvir, o que o torna, dessa maneira, 

acessível à reprodução animada das manifestações concretas, visuais e sonoras. Em 

suma, o homem de quem apreendemos aquilo que exprime a partir daquilo que 

mostra (FRANCE, 2000, p.18). 

  

Nesta concepção o objeto é duplo, a ferramenta filme também pode ser objeto, pois tanto a imagem do 

homem como o homem em si produzem o conhecimento. A exploração se dá na observação daquilo 

que produziu, nesse caso a disponibilidade temporal é relativa 

…pouco importa que o período de inserção preparatório à filmagem seja longo ou 

curto. O essencial é que o pesquisador esteja pronto para enfrentar o tempo de 

inserção que as pessoas filmadas lhe impõem, ao invés de impor-lhes o seu, pois em 

material de inserção, a pessoa filmada dita as leis. (FRANCE, 2000, p.27) 

 

 Para isso, na obtenção de dados e na produção fílmica, a observação e escuta sensíveis 

nortearam o trabalho, assim como o processo participativo e dialógico com os partícipes da pesquisa.   

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

ETAPA 1 Convite   

 Os estudantes do Colégio Agrícola CIA José Francisco Lippi, no interior da cidade de 

Teresópolis-RJ, foram convidados pela professora/pesquisadora para participarem da pesquisa. 

Importante esclarecer que sou professora na escola, e os jovens convidados são meus alunos. Houve, 

primeiramente uma enquete para saber quem gostaria de participar e, dez estudantes se mostraram 

interessados. Foi pedido que trouxessem seus celulares com memória suficiente para gravações. 

 

ETAPA 2 A roda filmada 

 Chegando ao colégio, no dia combinado, os jovens já me esperavam próximo ao prédio da 

sala dos professores. Dirigi-me à sala de aula para encontrar-me com eles. Chegando lá outros 

quatorze me esperavam perguntando se poderiam também participar, ao que foram aceitos. O grupo 

formou-se assim, com 24 jovens, sendo dez rapazes e quatorze moças, da seguinte faixa etária:  

Idades 16 anos 17 anos 18 anos 19 anos N/I 

 04 10 03 02 05 
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 Em princípio, combinamos que conversaríamos na biblioteca, mas por consenso decidimos 

pelo jardim, visto o dia estar ensolarado e, sendo inverno gostaríamos de aproveitar o sol. Fizemos a 

roda sentados no gramado. Apresentei a eles em pormenores o tema e a proposta do trabalho. A 

decisão de como seria feita a filmagem das respostas com o celular foi tomada conjuntamente. 

Decidimos que eu filmaria um a um com meu celular, pois isso facilitaria a captação dos dados 

posteriormente. Pedi que após cada pergunta, eles pensassem um minuto em silêncio, sem fazer 

comentários em voz alta para que o colega também pudesse refletir, sem ser influenciado pela reflexão 

do 

outro. 

Foi 

assim, 

inicia

da a 

sessão 

de 

pergu

ntas, 

simult

aneam

ente à 

filmag

em 

com o 

celula

r. 

Todas 

as 

image

ns abaixo foram geradas pela pesquisadora.  

 

       Ao final das perguntas e respostas conversamos sobre o que ouvimos e dissemos: os meios de 

produção do passado, as experiências pessoais e coletivas, percepções pessoais de suas memórias e 

sobre os meios de armazenamento. 

 

ETAPA 3  Criação do filme com celular 

 

 

 

FIGURA 1: RODA DE CONVERSA FILMADA 
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Proposta: Criar um filme com o celular mostrando como as memórias são armazenadas. Os jovens se 

dividiram em três grupos. Além dos celulares para filmagem, foi oferecido o laboratório de 

informática do colégio, assim como a biblioteca. Foi também solicitado que cada filme deveria ter 

duração em torno de um a três minutos. Poderia ser editável ou não. Optaram pela não edição, para 

isto foi  necessário, após a criação da ideia, ensaios antes da filmagem. A professora/pesquisadora fez 

uma breve orientação sobre filmagem com o celular. Após isso, me retirei e não acompanhei a criação, 

ensaios e filmagem, esta foi uma opção da pesquisadora, baseada em France (2000) em não impor-lhes 

minhas impressões ou observações, para que emergisse tanto a criação fílmica, quanto a reflexão da 

roda de conversa. Cada grupo escolheu o seu cenário, seu recorte e formas de filmagem. Ao final das 

filmagens houve um processo de dispersão do grupo, pois o horário dos ônibus na região impediu que 

ficassem mais tempo. O envio dos filmes deu-se pelo watsup.  

 

ETAPA 4Dados Obtidos/ Descrição 

Roda de filmagem - levantamento de dados 

Pergunta 1- Como as lembranças, memórias e fatos importantes das suas famílias são repassados de 

uma geração para outra? 

HISTÓRIAS FOTOS    OBJETOS VÍDEOS 

19 24 02 01 

 

 Nesta primeira rodada as respostas foram diretas. As histórias mencionadas são as conversas 

familiares, em que contam as memórias, os causos, sobre os antepassados. Os álbuns de fotografia das 

famílias e álbuns pessoais são ainda de uso unânime por esses grupos familiares. Objetos como joias, 

quadros, bibelôs entre outros foram mencionados. Vídeos por serem mais recentes eram pouco 

utilizados pelos familiares. 

Pergunta 2- Como é que vocês acham que os seus avós receberam a memória dos antepassados deles? 

Pinturas Fotos Não sabem 

02 02 20 

 

 Foi mencionada a lembrança das fotos em monóculos. Eles não sabiam o nome do objeto e a 

descrição se deu através de gestos, além disso o nomearam como um binóculo, acompanhada da 

explicação: ―um filminho que a gente vê a foto lá no fundo‖.  

FIGURA 2: EXPLICAÇÃO DO OBJETO MONÓCULO 
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 Durante a conversa, muitos comentaram sobre os tipos de objetos que as famílias guardam: 

roupas de batizado, a vela do batizado, mechas de cabelo dos bebês e das moças, umbigo, dentes de 

leite. Uma das estudantes mostrou o anel em seu dedo, e contou a sua história: é um anel que passa de 

geração em geração entre as mulheres da família. Sua tataravó, a Sra. Jurupira, era filha de uma índia 

que casou com um português. Essa avó deu o anel para a filha (a bisa) quando fez 15 anos, esta passou 

para sua filha (a avó), que passou para a filha (a mãe) e hoje está com a estudante que participou da 

pesquisa. O anel é sempre repassado por ocasião do aniversário de 15 anos de cada  primogênita da 

família. 

FIGURA 3: DETALHE DO ANEL DA FAMÍLIA  

 

Pergunta 3- Alguém já viu documentos antigos da família? 

 Apenas cinco estudantes afirmaram já terem visto documentos antigos de suas famílias. Um 

deles disse já ter visto documentos centenários das terras e da tradicional serralheria de sua família. 

Outro relatou já ter visto os documentos das propriedades da família, sendo o mais antigo de oitenta 

anos atrás. Mencionaram que já viram certidões de casamento e atestados de óbito dos avós. Um dos 

estudantes disse ter uma matéria de jornal de 20 anos atrás sobre a casa da sua família e de seu avô. 

Pergunta 4- Como vocês e suas famílias estão arquivando suas memórias para o futuro? 

A) Tipo de material 

Fotos Vídeos Objetos Textos (diários e cartas) 

21 10 02 07   =          03    +  04 

  

 O tipo de material e suportes não foram sugeridos pela pesquisadora, emergiram por 

lembrança. O método manteve-se, ou seja, um minuto para pensar e um minuto de cada vez falando 

sobre sua prática de armazenamento da memória.   
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B) Onde armazenam 

Computador Pendrive Celular Redes 

sociais 

Papel 

(diários e 

fotos 

impressas) 

Caixa de 

guardados 

Memória 

lembrança 

Cartão de 

memória 

 

06 01 06 08 08 04 07 02 

 

 Os tipos de captura e armazenamento das memórias provocou comentários sobre a prática do 

registro das famílias e amigos. Alguns disseram guardar na memória e no coração a maior parte das 

boas lembranças, para depois recontá-las aos filhos e netos como fazem as suas famílias. Outros 

disseram possuir uma caixa, denominada ali ―a caixa da memória‖, ―caixa de guardados‖ onde  

guardam suas cartas, diários, desenhos e fotos impressas – seus registros dos acontecimentos 

marcantes. Uma das meninas contou que escreve tudo em cartas para um dia, quando tiver a sua casa, 

enterrar sua caixa no quintal, uma ―espécie de cápsula do tempo‖ disse ela. A intenção é revelar a 

caixa enterrada para os filhos e netos quando estiver bem velhinha. Um dos jovens falou: ―meu PC é 

minha memória‖. E ainda um outro reconhecendo a possibilidade de mudanças nas tecnologias, 

afirmou: ― eu guardo ―escrituras‖ e fotografias também, mas mais escrituras, porque pode ser que no 

futuro a tecnologia de hoje em dia possa se perder por causa de outra mais atualizada, e a ―escritura‖ já 

é uma ―parada‖ que já vem de muito tempo e até hoje não se perdeu, e acho que não vai se perder 

nunca.‖  

 

ETAPA 5 Descrição dos vídeos produzidos com os celulares  

Os estudantes se dividiram em 03 grupos.  

Objetivo: recriar uma situação para reproduzir modos de registros e armazenamento das experiências 

que consideram relevantes em suas vidas. 

Vídeo 1 

Voz em off – ―As memórias são como o tempo passando entre as gerações, a tecnologia evolui mas as 

memórias continuam as mesmas‖ 

Imagem  em movimento a partir da folhagem de uma copa de árvore, descendo em plano médio para  

uma menina com  a máquina digital fotografando. Seguindo para a esquerda, em movimento contínuo 

a imagem se aproxima de um jovem sentado embaixo de uma árvore, recostado a ela. O jovem escreve 

em  um caderno apoiado nas pernas dobradas. A câmera foca no caderno em que o menino termina de 

escrever. A frase escrita é o texto da voz em off. 

FIGURA 4: SEQUÊNCIA DO VÍDEO 1 
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Vídeo 2 

Um grupo de seis meninas simula um passeio em que visitam o Museu Vivo da escola. Estão 

caminhando descontraídas, comentam sobre a beleza do lugar e se reúnem em frente à placa do museu 

para fazer uma foto, uma selfie. Fazem duas fotos, uma em que estão juntinhas, uma delas lembra que 

não aparece a placa, pois estão na frente.  Reorganizam-se e fazem nova foto. O passeio continua e 

todas comentam sobre o registro em fotos, colocar no Facebook, marcar o local, as pessoas. A cada 

parte do passeio novas fotos e selfies são tiradas. Conversam sobre ―twitar‖, postar no Instagram e 

fazer um albúm no face.   

FIGURA 5: SEQUÊNCIA DO VÍDEO 2 

 

 

Vídeo 3 

Grupo de meninos simula encontro com outro grupo, na saída de uma festa. Os meninos estão caídos 

no chão, bêbados, outro em cima da árvore ―viajando‖. Os outros filmam o ―flagrante‖ para postar  no 

face e ―viralizar‖ no watsup.  

FIGURA 6: SEQUÊNCIA DO VÍDEO 3  
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Análise dos Resultados 

 Este trabalho é uma ―pesquisa participante‖, na qual os partícipes da realidade investigada 

constituem sujeitos da pesquisa em todas as suas fases (planejamento, desenvolvimento e avaliação), 

com perspectivas de mudanças da realidade e/ou da compreensão/reflexão.  

 Importante observar que a maioria dos jovens (14) participantes desse trabalho nasceu no 

século XXI e, os outros cinco no final do século XX. Este dado nos remete à reflexão de que nascidos 

sob a égide da cultura digital e do advento da WEB 2.0, fazem parte dos milhões de indivíduos que 

interagem através das mídias sociais
3
. Iniciamos a análise pelas similaridades, ou seja, pelas 

ferramentas comuns às gerações: as fotos e os escritos que nesse caso, perpassaram o processo 

geracional de manutenção da memória, visto aparecerem como tipo de material utilizado pelos 

antepassados, pelas famílias atuais e por eles mesmos para preservação e difusão de suas memórias. 

Entendemos que como estes recursos são historicamente mais antigos, nos oferecem pequena amostra 

do tipo de memória mediada (Van Dijck ,2007) transgeracional. Objetos e vídeos foram pouco 

mencionados. Os vídeos provavelmente porque até a década de 60, 70 do século passado não existiam 

no formato camcorders. Somente profissionais ou quem investia numa bolex 16mm ou 8mm, realizava 

filmagens, o que significava um investimento razoável, não sendo assim acessível. A fotografia 

popularizada rapidamente no início do século XX passa a ser uma das formas recorrentes de registro 

familiar e social.  

 O fato das ―histórias‖, ou seja, das narrativas familiares destacarem-se como forma de difusão 

das memórias, no remete às tradições da oralidade, pois ―a narrativa, que durante tanto tempo 

floresceu num meio de artesão – no campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma 

forma artesanal de comunicação‖. (BENJAMIN, 1994, p. 205) 

 Esta recorrência nos remete mais uma vez à Miller (2016) sobre o atravessamento, neste caso 

não apenas das plataformas, mas das narrativas através do tempo, na manutenção de nossa 

humanidade. A segunda pergunta provoca o imaginário/conhecimento dos jovens: ―Como é que os 
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avós de vocês receberam a memória dos antepassados deles?‖ Aqui a intenção é um mergulho mais 

atrás na linha do tempo memorial: meus pais me mostram as memórias dos meus avós, e como os pais 

dos meus avós mostraram as memórias antigas? Como nos lembra Candau (2012)  

―é na memória genealógica e familiar, que o jogo da memória e da identidade se dá 

a ver mais facilmente (…) de acordo com os meios, a extensão da memória, sua 

profundidade, ou ainda na natureza da linhagem privilegiada por ocasião do 

momento da construção dessa memória, são muito variáveis. (CANDAU, 2012, 

p.138) 

  

A lembrança de pinturas (02) e de fotos (02) parece quase uma surpresa para o grupo, pois a 

maioria dos entrevistados (20), afirmaram não saber como as memórias eram repassadas. Segundo 

Candau (2012) a memória familiar é uma memória curta que não passa de duas ou três gerações. Isso 

talvez explique a razão de tal resultado. Essa pergunta, por outro lado, suscitou uma conversa sobre os 

tipos de objetos que atravessaram o tempo, além das pinturas mencionadas: o caso do anel, das mechas 

de cabelos, das roupas de batizado etc, e seus papéis nas formas de armazenamento e difusão, em que  

muitas pessoas nutrem uma caixa de sapatos em que armazenam uma variedade de 

itens que sinalizam seus passados: fotos, álbuns, cartas, diários, recortes, notas e 

assim por diante. Adicione gravações de fita de áudio e vídeo a esta coleção, bem 

como todas as contrapartes digitais desses itens apreciados, e você tem o que eu 

chamo de "memórias mediadas" ( DIJCK, 2007, p. 01). 

  

A busca pelas memórias mediadas no coloca mediante a pergunta três: ―Alguém já viu 

documentos antigos da família?‖ Essa questão complementa a pergunta anterior, concretizando 

elementos que não foram pensados anteriormente. Cinco estudantes disseram que viram em suas 

famílias documentos de posse de propriedades, certidões e atestados de óbitos. Esse tipo de memória, 

geracional, oferece a percepção de continuação. O estudante que se referiu aos documentos da 

serralheria da família, afirmou que pretende continuar a atividade, pois ama suas terras e admira a 

atividade familiar que o sustenta e o coloca onde está. Esse reconhecimento e identificação ―é a 

consciência de pertencer a uma cadeia de gerações sucessivas das quais o indivíduo se sente mais ou 

menos herdeiro‖ (CANDAU, 2012, p.142).  

 Na pergunta quatro mergulhamos no modus vivendi e appreendi dos pesquisados nascidos na 

era digital, ainda em contato com as práticas do passado, mas em exercício pleno das inúmeras 

plataformas digitais, que atualmente criam novas  socialidades,   

uma memória autobiográfica em formas culturais integra o sociocultural com o 

pessoal e, o eu que emerge desse processo é explicitamente e implicitamente 

moldado pelas normas e valores do meio ambiente (DIJCK, 2007, p.3-4). 

  

Em consonância com este processo, a pergunta: ―Como você e sua família estão arquivando suas 

memórias para o futuro?‖. As respostas para essa pergunta  nos revelam, primeiramente, a manutenção 

da fotografia (21) como recurso mais utilizado. O smartphones são o meio pelo qual produzem as 
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fotos. Nesse grupo o aumento do uso de vídeos é expressivo (10), assim como a manutenção da 

memória via textos (07) - seja por diários ou cartas.  

 Os tipos de armazenamento nos revelam, mais fortemente,  um espelho do cenário das 

gerações digitais, pois o computador (06) é para eles um arquivo, extensão de suas memórias e, 

igualmente o celular (06) que a cada dia transforma-se em um computador portátil. Muitos dos 

entrevistados disseram não ter esvaziado a memória do celular, por exemplo, pois ali estão todas as 

suas recordações. Mesmo assim, argumentaram, que devido ao tamanho da memória do smatphone, 

eles poderiam utilizá-los na pesquisa. As redes sociais (07) são também utilizadas por eles para 

guardar as memórias. O Twiter, Instagram e Faceboock são os mais acessados. A partir desses dados 

percebemos, como Miller (2016) que 

...são os smartphones que facilitam a importância das redes sociais como uma 

mistura de polimídia, deixando clara a variedade de possibilidades de mídia, que 

ficam lado a lado dentro de um dispositivo facilmente acessível. As pessoas não só 

podem escolher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a escala do grupo com quem querem se comunicar, como também a combinação de 

componentes textuais, visuais e auditivos, conforme apropriado para a situação 

(MILLER, 2016, p. 207). 

  

A percepção do uso dos celulares como repositório e memória, levantou no grupo a discussão sobre as 

rápidas mudanças tecnológicas. Alguns argumentaram sobre a caixa de guardados (04) de cartas, 

diários, fotos impressas, cartões de memória e pendrives, como sinalizado por Dijck (2007). A 

lembrança (07) aparece como lugar de armazenamento, pois disseram gostar de lembrar e recontar 

fatos importantes de suas vidas para um grupo e/ou familiares.  

  

Análise dos vídeos 

 No vídeo Um utilizaram como ponto de partida a ideia, discutida na roda, de que embora 

mudem as plataformas e tecnologias, as memórias atravessam o tempo, e a escrita atravessa as 

tecnologias. O plano sequência (sem cortes) se inicia focando a copa das árvores, revelando uma 

imagem impessoal - a natureza, em seguida o plano da menina com a câmera fotográfica digital e, 

num contínuo o jovem encostado na árvore com o caderno, anotando o que está sendo dito. Este 

movimento de imagens parece revelar, em primeiro lugar, a ideia de continuidade, de um passado 

natural (a copa da árvore) a um presente ligado à tecnologia (a menina filmando), mas que também se 

mantém nos modelos do passado (o rapaz escrevendo). O final com  o rapaz recostado no tronco da 

árvore cuja copa está na abertura do filme, sugere a ligação entre passado-presente-passado, suportes 

que se transformam, memórias e meios que os perpassam, um tempo fílmico circular, e o registro de 

uma memória que perpassa o tempo. 

 No vídeo Dois as meninas representaram práticas sociais, ou seja, a representação de novas 

socialidades (MILLER, 2016), celebração da produção de imagem, via celulares, para 

compartilhamento em rede e arquivamento. Foi ali  reproduzido o fenômeno das selfies, da exposição 
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pública pelas redes sociais das experiências importantes para o indivíduo ou para um grupo, do 

compartilhamento em tempo real.  

 No vídeo Três houve uma crítica implícita à exposição gratuita, nas mídias sociais de 

acontecimentos pessoais,  muitas vezes postados sem autorização dos personagens envolvidos. A ideia 

da espetacularização das experiências cotidianas, parece naturalizada pelo uso do smartphone, 

associado aos processos de compartilhamento instantâneo nas redes sociais.  

 Nos três grupos as diferenças das práticas e reflexões sobre a criação, armazenamento e 

difusão da experiências, reforça o que diz Miller (2016), sobre o papel dos smartphones. Na produção 

do vídeo com os celulares ficou evidente a importância que os jovens dão ao aparelho, no entanto, essa 

importância diminui se não estiverem conectados na internet. Inferimos que nos vídeos ―dois‖ e ―três‖ 

a conexão com a internet é fundamental para que haja o armazenamento e a difusão das experiências e, 

estas por sua vez perpassam o desenvolvimento da tecnologia. A observação da produção fílmica, de 

acordo com France (2000) nos permitiu a percepção da reflexão e representação das socialidades com 

indicado por (MILLER, 2007), pois ela 

não consiste apenas em ver, ou em ver e analisar, mas em mostrar, dizer ou escrever 

o que se vê, isto é ―transformar o olhar em linguagem.  (…) ver e mostrar o mundo e 

a forma de o construir como linguagem e como processo de construção da 

linguagem. Como actividade perceptiva (interior e exterior, de si e do outro) fundada 

na atenção e orientação do olhar à procura de uma abordagem micro social, isto é, 

propõe-se observar, o mais atenta e minuciosamente possível. (FRANCE, 2000, p. 

11-12) 

  

O processo de  produção do vídeo após a ―roda filmada‖, parece ter aprofundado a percepção e 

reflexão sobre o uso dos celulares, das mídias sociais e, sobretudo, emergiu ali para além da reflexão 

sobre suas memórias, a produção de uma memória através das ferramentas disponíveis na atualidade, 

transformando suas reflexões em linguagem. Percebemos também que o uso do celular para a 

produção do vídeo pareceu natural aos jovens, assim como a transmissão do material pelo whatsup, 

reflexo do comportamento natural da geração familiarizada com as mídias, plataformas e tecnologias 

digitais. A produção do vídeo como elemento de reflexão e o resultado de um metafilme, produto de 

uma metamória, nos aponta para o uso das ferramentas digitais para a produção de reflexão, 

acompanhamento e difusão dessas novas identidades/socialidades. 
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Copa do Mundo: o estrangeiro na Amazônia e sua  

representação no jornal „A Crítica‟
1
 

ROBERTO FALCÃO
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Resumo 

Este trabalho estuda o caderno de esportes do jornal A Crítica, do Amazonas, no período de disputa da 

Copa do Mundo Brasil 2014, com destaque para o exame das seis matérias em que há protagonismo da 

questão da identidade nacional na interação entre habitante local e visitante estrangeiro. A 

identificação das matérias reflete a lógica da imprensa regional na cobertura de um megaevento 

esportivo de interesse global a partir da análise de textos e fotos. Neste trabalho, também é examinada 

a contribuição do futebol na construção da identidade nacional, ediscutida ainda a atuação do diário no 

âmbito regional.   

 

Palavras-chave: Jornalismo esportivo; Imprensa regional;Amazonas; Copa do Mundo; Megaeventos 

esportivos.  

 

 

1. Introdução  

Sob a perspectiva da identidade, para este trabalho foram analisadas em A Crítica as seis 

matérias que trataram da passagem de torcedores estrangeiros por Manaus durante a Copa do Mundo 

Fifa Brasil 2014 e sua interação com a população da cidade, em relatos explorando a identidade do 

visitante por sua diferença daquela do habitante local. As matérias em questão foram identificadas, a 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 798 

partir da análise de conteúdo, pelo exame das 33 edições de O Craque,como se chamou o caderno 

especial da Copa de 2014 de A Crítica, entre 12 de junho e 14 de julho de 2014. 

Foi importante seguir o caminho indicado por Renato Ortiz (2012) de construir um 

reconhecimento a partir da percepção do Outro, o Estrangeiro. Aqui foi necessário recuperar a 

percepção que o brasileiro faz de si mesmo como um povo miscigenado, que começa no fim do século 

XIX, ganha reconhecimento sociológico com a ―democracia racial‖ de Gilberto Freyre nos anos 1930 

e está enraizada no imaginário popular brasileiro naquilo que Ortiz (2012) chama de ―mito das três 

raças‖. As matérias de A Crítica em análise buscam estabelecer as identidades brasileira e dos 

estrangeiros por suas diferenças.  

Sonia Aguiar, em Territórios do jornalismo: geografia da mídia (2016), estabelece as 

diferenças entre as mídias local, regional, nacional, internacional e global a partir de ferramentas dadas 

pela Geografia. Por sua classificação, A Crítica é um jornal regional (ver quadro 1), devido à sua 

escala de cobertura e distribuição, o estado do Amazonas
3
. O diário é a ponta de lança do Grupo 

Calderaro de Comunicações e a primeira de suas mais de 20 empresas, entre elas um site 

(acrítica.com, que reproduz parte da produção do jornal) e emissoras de rádio e de televisão – a TV A 

Crítica é afiliada da Rede Record.  

Sonia Aguiar indica que os estudos sobre mídia ―local‖ e ―regional‖ estão sempre associados à 

―proximidade geográfica com o público, as fontes e os conteúdos com os quais lidam‖ e à ―identidade 

sociocultural e histórica com os territórios e sociedades dos quais emergem e nos quais se inserem‖ 

(2016, p. 31). Todos os jornais, incluindo os de grande circulação, têm sua distribuição predominante 

na região que cerca seu município, normalmente no próprio estado, com ênfase na cobertura da cidade 

de sua sede, particularmente no setor onde o leitor mora, trabalha ou circula. No caso da editoria de 

esportes, este comportamento ganha dimensão ainda mais curiosa. O jornal destaca a performance do 

clube da sua cidade, ou da equipe de seu país, no caso de disputa por seleções nacionais.  

Nestas seis matérias que tratam do relacionamento com o estrangeiro visitante há uma curiosa 

conjunção de escalas diferentes: a identidade, embora dada pelos habitantes ou os costumes locais, 

reflete a brasilidade como um todo; o alcance do conteúdo é regional, dadas as características de 

circulação do jornal; e as pautas são eminentemente locais no que se refere ao lugar de seu desenrolar, 

a cidade de Manaus.  

A convivência desta pauta local, produzida por jornais regionais como parte da cobertura de um 

evento global, representa a tradução, no campo da comunicação, do que Rogério Haesbaert (2016) 

define como multiterritorialização para a geografia. Esta multiterritorialização pressupõe a interação 

de diferentes territórios (e assuntos por eles gerados), em níveis global, regional e local, sem que haja 

necessariamente preponderância de um sobre o outro.      

 

Quadro 1 – Recortes espaciais e suas escalas 

Escala Níveis Recortes espaciais Exemplos 
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jornalísticos/midiáticos 

 

 

 

 

 

 

 

Local 

Hiperlocal ―nanoterritórios‖: 

prédio público, unidade 

habitacional, rua, quadra  

 

jornal mural, rádio-poste, 

newsletter, intranet, fanpage 

etc.  

Microlocal quarteirão, sub-bairro, 

bairro, setor geográfico,¹ 

comunidades rurais² 

 

jornal de bairro, rádio 

comunitária, site zonal, blog 

etc.   

Mesolocal município, cidade, 

centro urbano 

 

pequena imprensa, TV 

comunitária, agregador de 

sites e blogs microlocais 

 

Macrolocal metrópole, região 

metropolitana 

 

jornal, rádio, TV e webportal 

locais  

 

 

 

 

 

Regional  

Microrregião aglomerado de pequenas 

cidades 

 

jornal e portal local, rádio e 

TV locais 

Mesorregião aglomerado de cidades 

em torno de uma   

cidade-polo 

 

jornal local-regional, rede 

regional de TV 

Estado  unidade da federação 

 

―grande imprensa‖ das 

capitais  

 

Macrorregião divisão                 

político-administrativa 

grupos midiáticos regionais 

ou nacionais 

 

 

 

Nacional 

País território nacional 

áreas urbanas 

fronteiriças 

 

rede nacional de TV, 

webportal nacional 

 

jornal, rádio, TV e portal 

fronteiriços 

 

Internacional Continente 

Região 

grupos de países de um 

continente 

 

zonas intracontinentais  

áreas transcontinentais  

 

agências internacionais de 

notícias 

 

agências regionais de notícias  

 

Global Mundo totalidade dos países, 

articulações 

intercontinentais  

corporações midiáticas 

transnacionais  

¹ Aglomerado de bairros decorrente da divisão da cidade em áreas geográficas e/ou administrativas 

(zonas cardiais, distritos, regiões administrativas, subprefeituras etc.) 

² Sousa (2010, p. 205) ressalva que, ―para a realidade do campo, a diferenciação entre ‗micro‘, ‗meso‘ e 

‗macrolocal‘ pode, muitas vezes, fazer pouco ou nenhum sentido‖.  

Reprodução integral do quadro 2 de Territórios do jornalismo: geografias da mídia local, de Sonia Aguiar 

(2016, p. 57), com base em Marcelo Lopes de Souza (Os conceitos fundamentais da pesquisa 

socioespacial, 2010) 
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O espaço geográfico constitui uma característica fundamental para a imprensa regional. Sonia 

Aguiar indica que os estudos sobre o assunto o associam à identidade sociocultural e histórica das 

sociedades nas quais estão inseridas (2016). Carlos Camponez afirma que a imprensa regional sempre 

se refere a um espaço bem delimitado e avalia ainda que o ―território de pertença e identidade, ao qual 

a informação local parece estar ancorada, pode por si só condicionar as formas de comunicação de 

massa‖ (2002, p.108).   

 

2. O estrangeiro na Amazônia  

As seis matérias em questão, que abordam o relacionamento de brasileiros e estrangeiros, 

estabelecem, pela diferença, a identidade nacional (e também suas variantes regional e local, a 

identidade amazonense e manauense). Renato Ortiz (2012) nos indica a importância de construir um 

reconhecimento a partir da percepção do Outro, o Estrangeiro, mas adverte que somente esta oposição 

não é suficiente para definir identidade, pois ela tem naturalmente uma dimensão interna (os 

brasileiros não se definem somente em oposição aos estrangeiros, mas também por características que 

guardam entre si).   

A Copa do Mundo de futebol, assim como outros eventos esportivos da mesma natureza, traz de 

forma muito explícita a questão das identidades nacionais.
4
 Nestas seis matérias que exploram a 

identidade, para se proceder a uma análise de seu conteúdo é preciso antes entender a percepção que o 

brasileiro faz de si mesmo como um povo miscigenado (aqui, à parte juízo de valor: orgulho, rejeição 

ou indiferença a esta percepção de mistura étnica). Esta ideia de um povo miscigenado, que tem início 

no fim do século XIX e ganha reconhecimento sociológico com a ―democracia racial‖ de Gilberto 

Freyre nos anos 1930, está enraizada no imaginário popular brasileiro no que Ortiz (2012) identifica 

como o ―mito das três raças‖. 

 
É, portanto, na virada de século que se engendra uma ―fábula das três raças‖, como a 

considera Roberto da Matta.
5 

A ideia de fábula é sugestiva, mas talvez fosse mais 

preciso falarmos em mito das três raças. O conceito de mito sugere um ponto de 

origem, um centro a partir do qual se irradia a história mítica. A ideia do Brasil-

cadinho
6 

relata a epopeia das três raças que se fundem nos laboratórios das selvas 

tropicais. Como nas sociedades primitivas, ela é um mito cosmológico, e conta a 

origem do moderno Estado brasileiro, ponto de partida de uma cosmogonia que 

antecede a própria realidade (ORTIZ, 2012, p. 39). 

 

Ronaldo Helal e Antonio Jorge Soares (2002) registram que, a partir dos anos 1930, o futebol 

faz parte do projeto de construção de uma identidade nacional. Os autores advertem ainda que isso não 

se dá sem processos de diálogos e resistência, e constroem um raciocínio para conceituar a Copa do 

Mundo (entendida como a competição em si, não especificamente uma de suas edições). 

 

Mesmo diante desse processo de fragmentação das identidades nacionais, da 

formação de outras formas de identificação híbridas, dos processos de resistência e 

de reforço das identidades locais, a Copa do Mundo ainda traz uma estrutura 
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narrativa que representa os nacionalismos afirmados entre os séculos XIX e XX 

(HELAL; SOARES, 2002, p. 4). 

 

As matérias que tratam do relacionamento entre os estrangeiros e os habitantes de Manaus 

tiveram destaque e tratamento diferenciado, com farto material fotográfico e chamadas na capa do 

caderno Craque. A receptividade afetiva demonstrada pelos brasileiros é destacada pelos visitantes em 

material publicado no dia 15 de junho sobre a chegada de torcedores estrangeiros. Uma das duas 

matérias sobre o tema tem como título ―Elogios ao carinho dos manauenses‖, em que os visitantes 

fazem elogios à receptividade dos habitantes locais. O engenheiro civil Jimmy Arnott, cuja 

nacionalidade não está explicitada, diz que está gostando da cidade e afirma que ―as pessoas estão 

sendo muito legais‖. Completa a edição uma matéria principal, que sustenta a página dupla central do 

caderno (p. 4 e 5), intitulada ―Na Copa, Manaus recebe invasão estrangeira‖. O material é valorizado 

na edição e toma inclusive a capa do caderno.   

Em 17 de junho, foi publicada curiosa e divertida matéria sobre uma pelada disputada entre 

manauenses e estrangeiros, na maioria ingleses. A matéria teve grande destaque, ocupando uma página 

inteira (figura 1) e valendo uma chamada, com foto, na primeira página do caderno Craque.  O texto 

está pleno de clichês e estereótipos deste tipo de matéria jornalística, mas é simpático aos estrangeiros 

(mesmo que chamados, repetidas vezes, de ―gringos‖). O texto principal ganhou uma versão resumida 

em inglês, como ocorreu com algumas matérias de O Craque que supostamente suscitavam interesse 

aos visitantes estrangeiros de Manaus.  

Curioso observar como uma característica de futebol normalmente atribuída pelos brasileiros 

aos próprios brasileiros, o gingado, é tratada quando usada como recurso pelo estrangeiro: ―(...) o 

‗British Team‘ mostrava alegria e certo gingado na partida‖. A palavra ―certo‖, usada como adjetivo, 

serve para reduzir a importância do gingar quando executado pelo estrangeiro, que não teria a mesma 

capacidade de um brasileiro. No imaginário, o ato de gingar, ou a capacidade de fazê-lo, está associada 

à contribuição africana ao amálgama cultural brasileiro.  

 

Figura 1 – Peladeiros internacionais em Manaus 
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Reprodução de A CRÍTICA, edição de 17 jun. 2014, Caderno Craque, p. 2 

 

Emum boxe com formato de coluna de opinião está editado o comentário da repórter autora da 

reportagem, Dayana Daide, claramente propenso aos estrangeiros que visitaram Manaus em função da 

Copa. São ―gringos‖ (termo usado pela repórter) os quais reconhece como ―criativos, simpáticos e 

muito bem-humorados‖. Neste caso, o outro que referencia o estrangeiro é a própria repórter, uma vez 

que o texto é escrito na primeira pessoa.   

Em 29 de junho, quatro dias após a realização da última das quatro partidas em Manaus,
7 

o 

caderno Craque publicou uma página inteira dedicada ao tema, em três matérias editadas de forma 

interdependente (figura 2), também de Dayana Daide, sobre formação de casais entre mulheres 

brasileiras e homens estrangeiros (sugestiva curiosidade de gênero). Os casais não se conhecem, mas 

os textos guardam relação de dependência por seu eixo temático e a técnica de edição, com uma 

matéria principal e as demais a ela coordenadas. O título da matéria principal, ―Amores de Copa‖, 

neste caso, é um ―guarda-chuva‖ que abriga também as demais. Seu antetítulo define o evento como o 

―mundial da azaração‖.  

O texto da matéria, logo no seu primeiro parágrafo, retrata o clima de amores de ocasião ao 

afirmar que nas ―últimas semanas mudou o cenário em Manaus‖: 
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Em clima de Carnaval, ruas foram fechadas, bares lotados e muita gente querendo 

mais é se divertir do que prestar atenção nos jogos. Bom para os solteiros de plantão. 

Essa é mais do que a Copa das Copas ou da zoeira. Essa é, definitivamente, a Copa 

da pegação (A CRÍTICA, edição de 29.06.2014, Caderno Craque, p. 6). 

 

Figura 2 – „Azaração‟ amazônica 

 

Reprodução de A CRÍTICA, edição de 29 jun. 2014, Caderno Craque, p. 6 

 

 

Uma outra página muito interessante, de memória, mas também versando sobre o estrangeiro 

em Manaus, foi publicada na metade superior da página 2 da edição do Craque do dia 14 de junho de 

2014 (figura 3), exatamente 100 anos após a conquista da primeira edição do Campeonato 

Amazonense pelo Manáos Athletic Club, formado exclusivamente por jogadores ingleses.
8
 Uma 

coincidência trouxe ainda mais sabor à publicação da efeméride. No mesmo dia, a Inglaterra estreou 

na Copa contra a Itália,
9
 em Manaus.  

A matéria ―1º título de ingleses faz 100 anos hoje‖, de autoria de Anderson Silva, relata a 

participação na economia e nos esportes dos ingleses, fundadores do Manáos Athletic Club, em 1908.  

O texto lembra que, graças ao comércio da borracha, ―os ingleses passaram a residir no Amazonas‖ e 

―deixaram uma parte da vida europeia fincada na capital‖. A edição buscou ares globais ao oferecer 

para os leitores versões em inglês e espanhol.  

 

Figura 3 – Tradição inglesa 
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Reprodução de A CRÍTICA, edição de 14 jun. 2014, Caderno Craque, p. 2 

 

A cobertura de A Crítica valorizou a participação do estrangeiro, mas também demonstrou 

preocupação em contextualizá-lo dentro da realidade de Manaus, relativizando sua integração com a 

população local. Busca-se entender o comportamento de si próprio, portanto do leitor manauense, a 

partir da compreensão do comportamento/atitude do outro.  

 

3. Considerações finais  

Com tratamento diferenciado, uso de farto material fotográfico e chamadas na capa do caderno, 

as matérias que tratam do relacionamento entre os estrangeiros e os habitantes de Manaus indicam que 

até hoje está presente no imaginário nacional o brasileiro como ―homem cordial‖,
9
 na perspectiva de 

Sérgio Buarque de Holanda (2011, p. 146) em Raízes do Brasil:
10

 ―a llanesa no trato, a hospitalidade, a 

generosidade, virtudes tão gabadas pelos estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um 

caráter definido do caráter brasileiro‖.  

Nos textos e fotos, é possível apontar a construção de uma identidade do outro em diferenciação 

daquela na qual o brasileiro se percebe, algo como uma mescla das ideias de Freyre e de Sérgio 
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Buarque de Holanda (1995), com seu ―homem cordial‖. Numa fusão, teríamos o ―cordial mestiço 

brasileiro‖.  

Os textos, embora tragam clichês e estereótipos deste tipo de matéria jornalística, são 

simpáticos aos estrangeiros (chamados, repetidas vezes, de ―gringos‖, mas sempre em uma perspectiva 

positiva). É comum as matérias atribuírem aos estrangeiros características normalmente associadas à 

identidade brasileira, como em material de página inteira publicado na edição de 17 de junho de 2014, 

em que são descritos como ―criativos, simpáticos e muito bem-humorados‖.  

A cobertura de A Crítica valorizou a participação do estrangeiro, mas também demonstrou 

preocupação em contextualizá-lo dentro da realidade de Manaus, relativizando sua integração com a 

população local. Busca-se entender o comportamento de si próprio, portanto do leitor manauense, a 

partir da compreensão do comportamento/atitude do outro.  
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1
Trabalho apresentado no GT Mídia e práticas sociais: representações, memórias, personagens do VII Seminário 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano realizado nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 no Instituto de Arte e 

Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (IACS/UFF). 

2
 Roberto Falcão, doutorando do PPG em Comunicação da PUC-Rio, mestre em Mídia e Cotidiano pela 

Universidade Federal Fluminense e professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso. E-mail: 

robertofalcao.professor@gmail.com. 

3
À época da pesquisa, A Crítica não era associada ao Instituto Verificador de Comunicação (IVC) nem 

anunciava circulação auditada. 

4
 Cabe aqui a ressalva de que os britânicos se queixam rotineiramente da confusão identitária entre Reino Unido 

e Inglaterra, mas os próprios contribuem para esta situação ao competir como Team GB (da Grã Bretanha) nos 

Jogos Olímpicos e separadamente na Copa do Mundo (Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte).  

5 
Grafia do nome por Ortiz, não a que é utilizada hoje pelo antropólogo (Roberto DaMatta).Ortiz se refere a 

Relativizando (Petrópolis: Vozes, 1981), obra em que Roberto DaMatta argumenta que a ―fábula das três 

raças‖propicia uma forma de racismo à brasileira, em que os elementos formadores do povo acabam por ser 

desvalorizados: ―Outra indagação frequente pode igualmente surgir no conjunto de perguntas sobre ‗as raças 
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formadoras‘ do Brasil, (...) perguntas que dizem respeito a uma confirmação científica da ‗preguiça do índio‘, 

‗melancolia do negro‘ e a ‗estupidez‘ do branco lusitano, degredado e degradado‖. (p. 59) 

6 
Cadinho é recipiente utilizado em laboratório ou em siderurgia para fusão de materiais. 

7
 O futebol surgiu na Inglaterra em 1863, e os ingleses foram os grandes difusores do esporte pelo mundo.  

8
 O jogo, disputado na Arena Amazônia, foi vencido pela Itália por 2 a 1. 

9 
Sérgio Buarque de Holanda, em nota publicada na obra citada, atribui ao escritor Ribeiro Couto a autoria da 

expressão. Aqui a palavra ―homem‖ não é relativa somente ao gênero masculino, mas a todos os brasileiros.  

10
 Obra publicada originalmente em 1936. 

 

 

 

Olhares da Misericórdia: relatos sobre midiatização, memória e lugar
1
 

RODRIGO ROSSI MORELATO
2 

 

Resumo 

Este trabalho investiga relações entre o neotribalismo, novas políticas públicas no campo da cultura e 

processos de midiatização do espaço e da memória presentes na cidade do Rio de Janeiro. Nossa 

descrição se concentra nas vicissitudes de uma agregação social ambientalista ―verdejante― atuante na 

Serra da Misericórdia (Zona Norte) desde os anos 1990 cuja auto-reflexividade se manifesta em 

pequenas narrativas audiovisuais e posts em redes sociais realizados por essa comunidade emocional. 

 

Palavras-chave: cidade; comunidade; midiatização; memória; 

 

 

1. Introdução 

Entre as baixadas de Inhaúma e Irajá uma montanha parcialmente verde se eleva na paisagem 

acinzentada da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro: a Serra da Misericórdia, último remanescente 

verde na área mais populosa da cidade (AP-03), se apresenta cercada por vinte e seis bairros, dentre os 

quais cinco complexos de favelas. Nesse enorme espaço subsistem as atividades de uma pedreira na 

face oriental, o despejo de esgoto e lixo em encostas, a destruição de nascentes, incêndios espontâneos 

ou criminosos a consumir árvores e a uma enorme pressão pela construção de novas casas dado o 

histórico déficit habitacional da cidade. 

 Lá, no entanto, algo ainda verdeja: uma pequena horta comunitária serve de ―limite― entre as 

casas da favela e o remanescente verde; canos coletam a água da chuva a escorrer por calhas 

abastecendo uma grande cisterna de uso coletivo; um sistema alternativo de tratamento de esgoto foi 

construído, como denuncia um círculo de bananeiras ao lado de uma casa muito particular; árvores são 

plantadas às margens das trilhas que cortam o maciço e muitas celebrações acontecem nesses entornos 

nemorosos. 

Narrativas que circulam nesse espaço informam que ao longo dos anos 1990 um morador da 

comunidade Sérgio Silva (bairro Engenho da Rainha) começou a desenvolver uma série de atividades 
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preservacionistas nos arredores da Serra da Misericórdia. Inicialmente restritas à coleta do lixo 

despejado nas encostas da mata, essas ações protagonizadas por Luiz Marins, o Poeta (1957~2011) 

ganharam maior alcance e diversidade à medida em que outros moradores das localidades 

circunvizinhas passaram a se envolver com esse espaço praticado (DE CERTEAU, 1994), fazendo 

florescer uma ética da estética (MAFFESOLI, 2004), sintoma do neotribalismo contemporâneo. Essa 

comunidade emocional se autodenomina, nos encalços de uma rima, enquanto ―verdejantes―, realiza 

um sem-número de atividades nos entornos dessa montanha, celebrando trajetórias, memórias, 

histórias e práticas que fundamentam uma cultura que atravessa a cidade através da salvaguarda desse 

lugar por eles tão querido. 

2. Um Poeta na Montanha 

Morar em Piabas, quando será? 

A Serra é quem clama: misericórdia! 

Porém, entre balas e fumaças: Zona Norte, Rio! 

A Serra se lança em seu maior desafio: verdejar já! 

Já te amo, Serra da Misericórdia, te amo! 

O seu verde precisa verdejar 

nessa redondeza sem paz, pálida e poluída! 

Te amo, Serra da Misericórdia, te amo! 

Penha, Olaria, Complexo do Alemão, Ramos e Bonsucesso, Engenho da Rainha e 

[Tomás Coelho 

Circundam a Serra da Misericórdia. 

Te amo Serra da Misericórdia, te amo! 

O seu verde precisa verdejar! 

(poesia Verdejar Já, de autoria de Luiz Marins, década de 1990)
3
 

 

Ao longo dos anos 1990, um morador da comunidade Sérgio Silva, no bairro do Engenho da 

Rainha passou a desenvolver uma série de atividades preservacionistas no enorme e degradado espaço 

da Serra da Misericórdia acabaram por difundir uma série de atividades preservacionistas como a 

constituição de uma pequena horta comunitária que acabou por estancar o crescimento de uma 

comunidade (MAIA&MORELATO, 2017a), a construção de uma casa ―sustentável― que reaproveita 

água das chuvas e a energia solar a partir de uma improvável reciclagem de materiais (MAIA & 

MORELATO, 2017b), acabando por sedimentar uma comunidade emocional de aspecto neotribal 

(MAIA & MORELATO, 2017c). 

Luiz Maris, o Luiz Poeta (1957~2011) é uma figura saudosa na cidade do Rio de Janeiro. 

Valente, enfrentava o ―movimento‖ que loteava e vendia espaços da montanha aos moradores do 
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futuro; sagaz, ajudou a fundar a Rede Carioca de Agricultura Urbana (a rede CAU), que agremia 

pequenos agricultores que ainda produzem e comercializam hortifrutigranjeiros em plena cidade; 

apaixonado pela natureza, transformou aquela ―tribo― de relacionamentos (MAFFESOLI, 2004) de 

moradores das comunidades Sérgio Silva (Engenho da Rainha) e Morro da Esperança (Complexo do 

Alemão), em um novo sujeito sócio-político, a Organização Não-Governamental Verdejar 

Socioambiental que, segundo Edson Gomes, uma de suas principais lideranças na atualidade 

(...) é uma organização de base comunitária criada [no sentido de institucionalizada] 

em 1997 por moradores do Complexo do Alemão e da Comunidade Sérgio Silva – 

que uma das comunidades do bairro Engenho da Rainha. O principal objetivo do 

trabalho do Verdejar é a conservação socioambiental do maciço da Serra da 

Misericórdia e o desenvolvimento ecológico e comunitário das favelas do entorno. 

(Vídeo ―Legado Olímpico―)
4
 

Após mais de uma década de atividades, quase que exclusivamente realizadas através do facão e 

da enxada, da luva e da botina, picareta e serrote os verdejantes modificaram substancialmente a 

paisagem e as relações entre as pessoas e o espaço da Serra da Misericórdia, mas um novo tipo de 

relação entre Estado e sociedade civil começava a se sentir no país e, com esse novo sujeito 

sociopolítico que disputava o direito à cidade, não seria diferente. 

 

3. Da Cultura Enquanto Recurso 

 

 No começo dos anos 2000, ainda na gestão Gilberto Gil frente ao Ministério da Cultura, o 

Brasil conheceu uma nova modulação as possibilidades da sociedade da Informação e o Conhecimento 

(HERSCHMANN & FERNANDES, 2018), adotando um conceito expandido cultura enquanto um 

recurso capaz de promover a coesão social e a redução do desemprego (YÚDICE, 2013), por exemplo, 

através do desenvolvimento de uma série de políticas públicas identificadas no Programa Cultura 

Viva, atualmente regulamentado pela Lei Cultura Viva (Lei No 13.018/2014)
5
. 

  Segundo Santini (2017) a construção política e conceitual do programa cultura viva foi um 

processo coletivo, desenvolvido ao longo de erros e acertos e em diálogo com a sociedade civil e 

movimentos culturais os mais diversos, sendo marcado pela ―(...) inversão na lógica da distribuição de 

recursos‖ (SANTINI, 2017, p. 61) que, à época, eram pensados à construção e manutenção de grandes 

equipamentos culturais
6
.Ao longo do processo se decidiu por ―(...) um plano de trabalho baseado no 

tipo de ação cultural que já era previamente desenvolvida pelo grupo [proponente a compor essa 

política pública] em sua comunidade‖ (ibidem, p. 68). 

 Ao longo do processo de constituição dessa política pública, a lógica do financiamento e 

propósitos a serem perseguidos se inverteu: ao invés de construir e financiar as atividades de imensos 

equipamentos culturais, os recursos poderiam ser pulverizados e ―multiplicados―, caso empenhados 

por ações locais já enraizadas em diversos territórios do país (TURINO, 2010). Através de um edital 

de seleção, grupos que desenvolviam ações culturais há alguns anos, poderiam se inscrever e disputar 

essa nova política pública, tendo acesso a um financiamento ao fomento de suas atividades culturais – 
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cerca de R$180mil a serem empenhados em três anos. Ainda segundo Santini, ―(...) parte deste valor 

deveria ser investido em um kit multimídia [grifo do autor], composto de computadores e 

equipamentos para edição de áudio e vídeo, sendo o único item comum a constar em todas as 

propostas apresentadas ao Ministério― (ibidem, p. 68) . 

Nessa época, as encostas da comunidade Sérgio Silva eram tomadas por um tipo de 

leguminosa, o feijão andú – também conhecido como guandu ou, como quer a nomenclatura binomial 

da botânica Cajanus cajan. Vários exemplares dessa planta tinham sido plantados entre a comunidade 

e o remanescente verde com dois objetivos principais: o primeiro, era a produção dos pequenos feijões 

que se podem comer secos/maduros (de mesmo modo que o feijão tradicional), ou fescos/verdes 

(como ervilhas em saladas ou outros modos de preparação que dispensam cocção); o segundo era a 

recuperação dos solos, pois séculos de devastação e queimadas haviam compactado o mesmo, 

tornando as atividades de plantio pouco produtivas – o que as agressivas raízes pivotantes do feijão 

andu remediam ao atravessar o solo duro e seco, como é de sabia propriedade dessa planta 

(EMBRAPA, 2004). 

Certo dia, ao participar de uma das atividades de manejo que os verdejantes desenvolvem nas 

encostas da Serra da Misericórdia
7
, levei uma muda desse feijão a qual eu tinha feito a partir de 

sementes que me deram de presente. Foi quando eu descobri que, através do manejo e da colheita 

dessa leguminosa, uma nova pessoa tinha se integrado à comunidade verdejante, ainda no começo dos 

anos 2000. Quem me contou foi Luara Marins, a filha de Luiz Poeta que, amamentando à sombra de 

uma mangueira seu filho, o pequeno Pedro Poeta, me perguntou se aquela planta que eu trazia era um 

pé de guandu e, diante de minha afirmativa, continuou  

 

 (...) você sabia que eu conheci a Marcelle assim, por causa do guandu? Não 

sei se ela se lembra... Eu estava em casa e meu pai falou ‗filha, hoje vai vir 

uma amiga minha dormir aqui hoje pra gente catar guandu‘. Era a Marcelle, 

eu conheci ela assim. Ficamos debulhando guandu a noite inteira e ela 

dormiu aqui em casa.  
 

Marcelle, que chegou na sequencia, era a coordenadora do Ponto de Cultura Memória da 

Misericórdia Luiz Poeta, reconhecido pelo Ministério da Cultura enquanto ―ponto‖ no ano de 2013, 

um ano após o falecimento do poeta, figura extremamente importante para aquela comunidade 

emocional. De fato foi Marcelle quem me acolheu na comunidade verdejante, ainda em 2015, quando 

por lá me voluntariei a realizar uma oficina de audiovisual no ponto de cultura. Assim que ela chegou 

começamos a conversar e ela me disse:  

 

(...) nossa, quando eu cheguei aqui no verdejar [circa 2006] era só facão e enxada... 

A gente só ficava na mata, trabalhando na terra... Não tinha nada ―cultural‖ pra 

juventude fazer, um rap, teatro, nada... Mas aí a gente virou ponto de cultura... 

(Marcelle Felippe) 
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Segundo ela, o desejo de ampliar as atividades da ONG Verdejar Socioambiental, imperativo à 

proteção desse remanescente verde na Zona Norte da cidade através de atividades ―culturais― foi o que 

determinou a escolha de seu curso de graduação: ela é formada em produção cultural pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), onde foi procurar subsídios, 

―novas linguagens―, para aproximar jovens da comunidade com as atividades preservacionistas mais 

tradicionais que os verdejantes, como ela, desenvolviam nos arredores. 

No ano de 2012, uma nova rodada de editais do Programa Cultura Viva foi uma oportunidade 

que essa verdejante não desperdiçou e, com o falecimento de Luiz Poeta, nada mais justo que aquele 

ponto de cultura levasse seu nome enquanto modo de perpetuar sua memória. 

 
4. Midiatizações da Morte 

As reflexões culturalistas curadas na longa e média durações sugerem que as maneias como as 

pessoas se relacionam com a morte se modificam de forma lenta, enfrentando inclusive grandes 

períodos de imobilidade. Acontece que a grande midiatização que se nota na contemporaneidade 

talvez seja elemento a se considerar no que tange essas relações, dada sua grande presença na vida 

social e numa certa permanência de uma ritualística relacionada à morte que, se remonta ao medievo, 

toma novas feições na contemporaneidade. 

É nesse sentido que Marialva Barbosa destaca que nessa mistura entre o tradicional e o 

contemporâneo, no sentido de que 

A memória histórica se condensa em torno de lugares, dos monumentos e das 

celebrações. É nessa construção e, por extensão, na constituição de uma dada 

identidade coletiva, que a mídia desempenha papel essencial. (BARBOSA, 2003, 

p.06). 

Tratamos aqui de pequenas histórias: àquelas relativas a uma comunidade. Mas acreditamos 

que, mesmo nessas miudezas algo que se aproxima a um monumento, celebrações ou, mais 

concretamente, lugares, também se exerçam quando se trata de memória. Expliquemos... 

Uma das ações mais marcantes empreendidas pela coletividade verdejante foi a constituição de 

uma horta comunitária num espaço recentemente reflorestado aos pés do remanescente verde; espaço 

propício à construção – ou ―invasão― como se referem os verdejantes – essa ação tática que envolveu 

diversas negociações com uma multiplicidade de atores que desejavam ali erguer novas casas foi tema 

de outro estudo que empreendemos. Em breve resumo: se enfrentou grileiros que queriam vender 

ilicitamente partes da Serra recentemente reflorestada; ali se fez um acampamento de modo a que a 

―invasão― não retornasse o qual, posteriormente, se tornou uma horta comunitária para usufruto dos 

moradores da localidade. 

Essa horta é lugar de muita importância para a memória coletiva verdejante. Foi ali que muitos 

deles se arriscaram, acamparam e construíram uma horta. É ali também que um vegetal exótico vindo 

do México, uma Chaya (Cnidoscius aconitifolius) – oferecida ao Poeta enquanto um presente durante 

sua luta contra o câncer – encontra-se presente. Entrar na horta, se levado por um verdejante, fazer 
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uma ―parada― nessa planta é quase um percurso oficial, quase como uma visita a um monumento. Essa 

planta, de certo modo sagrada, perpetua a presença do Poeta, rememora aqueles episódios e reafirma 

os laços dessa coletividade. 

 Da presença da morte e a necessária relação com ela que se deve tecer segundo os ritos que se 

enraízam nas profundezas, um certo ethos terapêutico se faz notar na contemporaneidade, sobretudo 

através da narrativa midiática, segundo nos afirma Igor Sacramento. 

 Segundo o autor, os processos de adoecimento e as possibilidades de constituição de 

narrativas midiáticas levam a um entrecruzamento entre as esferas aparentemente distintas do público 

e do privado através das narrativas sensacionalistas. 

 Haveria um redimensionamento do que se entende por ―saudável―, que deixa de ser entendido 

enquanto oposição à doença, mas às necessidades de bem estar, de autorrealização e auto-estima, 

elementos capazes de constituir uma narrativa afetiva capaz de gerar grande identificação com seus 

consumidores. Segundo o autor,  

 

(...) fica evidente como a doença se reclassifica na sociedade contemporânea. Curar-

se ou manter-se doente passa a ser uma questão de controle e de autorrealização. (...) 

O próprio indivíduo, quer por ingerir ou não determinado alimento em certa 

quantidade, quer por realizar ou não atividade física, quer por ser feliz e estar bem 

consigo mesmo, é capaz de determinar o seu estado de saúde. (SACRAMENTO, 

2014, p.10) 

 

 De todo modo, vale uma ressalva: adepto de um estilo de vida ―saudável―, um dos principais 

hobbies de Luiz Poeta era o cicloturismo. Realizava frequentemente diversas viagens – acompanhado 

ou sozinho – pelo Estado do Rio de Janeiro e, segundo relatos, sempre havia nutrido o desejo de ir 

―mais longe― de bicicleta. 

 No ano de 2008, um certo mal estar se revelou num procedimento médico de rotina a presença 

de um câncer ósseo em fase inicial. Reticente aos métodos alopáticos de tratamento – daí a recorrência 

a uma alimentação totalmente orgânica e a sua relação com a Chaya – com uma súbita melhora em 

2009, o Poeta decidiu realizar um grande sonho: conhecer a Bolívia e realizar uma grande viagem de 

bicicleta pelos Andes.
8
 

 Seria essa atitude do Poeta um resultado silencioso de uma pedagogia cultural que a mídia 

aplica e difunde na sociedade? Ou seria um sonho acalentado por anos e, dado o impulso da presença 

da morte, finalmente o detonador de um desejo? 

 Acontece que pouco após seu retorno dessa viagem, o Poeta começou a dar sinais de piora de 

sua saúde, vindo a falecer alguns poucos anos depois. Alguns meses depois, seu irmão fez um pequeno 

vídeo composto de cartela de abertura e uma sequência de fotos de cicloviagens do Poeta, 

entrecortadas pela música Ouro de tolo (Raul Seixas, 1973), com a qual o Poeta tanto se identificava – 

e postou no Youtube. 
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5. Uma Homenagem Póstuma     

Meu irmão Luizinho (1955~2011) se foi. Deixo essa homenagem a ele como 

lembranças de um grande guerreiro da vida. E com a música que ele tanto 

gostava,Ouro de tolo. (Segundo informante, este pequeno vídeo foi peito por 

―Leonardo― [créditos do Youtube escrevem ―Levi Marins―] alguns meses após o 

falecimento de Luiz Poeta)
9
 

Eu é que não me sento/ no trono de um apartamento/ com a boca escancarada/ cheia 

de dentes / esperando a morte chegar!/ Porque longe das cercas embandeiradas / que 

separam quintais / no cume calmo do meu olho que vê / assenta a sombra sonora de 

um disco voador... (Ouro de Tolo; Raul Seixas, 1973) 

Das relações que tecemos com as pessoas das quais nos julgamos próximas o acesso a um 

álbum de família talvez seja um crivo interessante. Nesse sentido digitalizar imagens feitas nos anos 

1970, passando por outras dos 1980, selecionar algumas dos 2000, compilados um simples PC 

guarnecido do software Windows Movie Maker e uma música se faz uma homenagem postada no 

ciberespaço por alguém, poucos meses após sua morte do próximo, talvez como um prolongamento da 

vida – ao menos, de uma relação com o outro – seja evidente. 

Em um interessante estudo, a pesquisadora Renata Rezende tenta identificar as transformações 

entre a morte, suas relações com diversos espaços (incluso o ciberespaço), o corpo e o funcionamento 

das sociedades. Está em questão, sobretudo, segundo nossa leitura, as potencialidades das Novas 

Tecnologias da Comunicação e da Informação (NTCIs) e a pluralização das possibilidades de se narrar 

e se relacionar com a morte por parte dos usuários na medida em que esses tem leitores/escritores 

acesso a seu instrumental. 

Segundo a autora, podemos entender o ciberespaço de acordo com uma lógica em que 

Em vez de um espaço fechado, é um local transnacional onde o ―corpo‖ é suspenso 

pela abolição da própria noção de espaço e pelos usuários que entram em jogo em 

diversos meios de sociabilidade. com sonhos contemporâneos de imortalidade e 

ressurreição, reemergindo algo parecido com o além cristão medieval, onde a alma 

viveria em um espaço infinito, fora do tempo. (REZENDE, 2009, p12) 

Relacionar-se com perfis de pessoas que já deixaram esta existência através de posts, fotos, 

vídeos, memórias difundidas nas redes que organizam o social mediado pelas NTCIs se faz, sem 

dúvida, elemento presente na contemporaneidade. 

O que queremos com esses posts? Talvez nosso desejo seja o de ―(...) buscar incessantemente 

novos espaços sagrados, como se apresentasse nesses locais uma experiência total da vida, diferente 

daquela de que participa em sua existência cotidiana.‖ (REZENDE, 2009, p.12)? 

Possibilitados desde os modos de organização/difusão das NTCIs até a ponta mais recente dos 

seus modos de apropriação pelos usuários produtores de conteúdos, via reapropriações do consumo, 

isso me leva a pensar sobre esse pequeno vídeo feito por um parente próximo, a partir de iconografia 

familiar restrita e música difundida por uma indústria, sinergizada pelas NTCIs e lançadas no 

Ciberespaço... 

De fato, desde sua ―partida‖ Luiz Poeta tem sido tema de diversos pequenos conteúdos 

realizados pela coletividade verdejante e seus apoiadores, como é o caso de conteúdos como Verdejar 
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(5‘57‖) direção coletiva (2011)
10

;Luiz Poeta – ser cultural (7‘51‖) dir: Ian Moreira Queiróz 

(2012)
11

;Verde Já.DOC (14‘16‖) dir: Diogo Pereira (2012)
12

; Meu amigo, Luiz Poeta (18‘23‖) direção 

coletiva (2014)
13

; dentre outros. 

 

6. Memórias da Misericórdia 

 Ao final do ano de 2014, no entanto, era preciso dar início a um dos eixos mais esperados das 

atividades que concerniam ao financiamento desse primeiro aporte trianual do Ponto de Cultura: após 

uma longa oficina que durou praticamente o ano inteiro, estava pronto um curta-metragem feito 

exclusivamente pela juventude da Comunidade Sérgio Silva, tendo como diretor o jovem Álvaro 

Vinícius: 

Eu sempre morei aqui, na Sergio Silva... Quando era criança que tinha aqueles 

incêndios a gente subia pra apagar, entrava no mato... Tem muita história... Essa 

oficina foi uma confusão... A gente ficava conversando a tarde toda e não saia 

nada... Até que a gente pegou a câmera e começou a filmar as histórias, os 

depoimentos... E ai veio esse filme. (Álvaro Vinícius)  

 

Olhares da Misericórdia: a Serra que atravessa gerações, um curta metragem de 16 minutos de 

duração, dirigido por Álvaro Vinícius contou com duas estreias: uma, na comunidade Sérgio Silva, 

onde as atividades verdejantes tem uma história mais antiga; outra, na comunidade Morro da 

Esperança, onde um apoiador cedeu o espaço de sua pizzaria para a realização desse lançamento feito, 

como manda o protocolo, primeiramente nas comunidades que se envolveram com a feitura desse 

curta que conta parte das histórias daquele lugar. Disponibilizado no Youtube desde 2015, 

curiosamente num link não-listado
14

, o curta circulou também em pequenos festivais, como é o caso da 

Mostra Olhares e Complexos
15

, sendo também divulgado em outros coletivos de mídia independente. 

Ao longo do filme se recolhem as memórias, experiências e relatos de alguns moradores dos 

arredores da Serra da Misericórdia, na verdade, aqueles que compõem essa comunidade emocional e 

sua trajetória na preservação do verde, manutenção de hortas, construção de sistemas sustentáveis de 

reuso da água e diversas celebrações que acontecem nesse último fragmento verde incrustado na Zona 

Norte da cidade do Rio de Janeiro. 

A construção narrativa auto-reflexiva (GIDDENS, 2002) midiatizada, possibilitada pelas novas 

tecnologias da informação e da comunicação, é sempre evocada quando os verdejantes se apresentam 

em algum evento, ou querem se fazer conhecer por novas coletividades, sempre se fala ―vai lá e vê o 

nosso filme―, com um certo orgulho, carinho e desejo de se estar-junto (MAFFESOLI, 2004). 

 

7. Considerações finais 

Neste breve trabalho tentamos tecer algumas considerações sobre práticas de midiatização da 

memória coletiva na contemporaneidade a partir da descrição de atividades e vicissitudes que 
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envolvem a confecção de narrativas audiovisuais por parte de um movimento social atuante na Zona 

Norte da cidade do Rio de Janeiro. 

A partir da história oral desenvolvida numa ―narrativa de si― (GIDDENS, 2002) que conta com 

poesias e diversos relatos; passando pelas apropriações que essa ―tribo― de relacionamentos 

(MAFFESOLI, 2004) realizaram de novas políticas públicas que tem no acesso a uma certa cidadania 

digital seu eixo central de ação (SANTINI, 2017); tecendo considerações sobre midiatizações da morte 

na contemporaneidade (REZENDE, 2009) e desembocando numa pequena embora relativamente 

profusa produção audiovisual marcada por uma personagem central, querida e agora ausente, 

acreditamos que neste trabalho tivemos a oportunidade de trazer algumas questões que permeiam o 

imaginário contemporâneo, principalmente àquele ligado à morte, e as possibilidades que as mídias 

trazem no trato cultural dessa não tão desejada parte da vida. 
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5
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13018.htm>(acessado em 10 de 

junho de 2018) 

6
seriam as Bases de Apoio à Cultura (BACs), com cerca de 1.300 metros quadrados, a serem implementadasem 

50 localidades do país (ibidem, p 60). 

7
 Este trabalho é fragmento de uma pesquisa de mestrado em andamento, com forte inspiração etnográfica, que 

se debruça sobre questões entre pessoas e espaço tendo os afetos elemento central de tessitura de comunidades e 

lugares. 
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Diversas falas esparsas que colhi no território me inclinam a essa interpretação. Há relatos de histeria, como a 

do Poeta (doente) e incomunicável há duas semanas na Bolívia. Tenho dificuldades em abordar diretamente esse 

assunto pois sinto que há muita emoção dos informantes ao relatar os acontecimentos que dizem respeito à essa 

auto-realização. Vale a pena investigar mais essas questões. Enquanto alibi, assistir ao depoimento de sua filha, 

Luara Marins, minuto 12 do link: https://www.youtube.com/watch?v=mJZVsJ6rc_4&t=532s 

9 
Dedicatória presente em um vídeo póstumo oferecido à memória de Luiz Poeta. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=uXQGAPO7EU0> (acessado em 10 de julho de 2018) 

10 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=AfFEK1HhPlw> (acessado em 20 de março de 2018) 

11
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=StWytGH39SU> (acessado em 20 de março de 2018) 

12 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=cS7IVMSQTFE> (acessado em 20 de março de 2018) 

13 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=mJZVsJ6rc_4> (acessado em 20 de março de 2018) 

14 
 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=e3tzqDPr2qs> (acessado em 10 de julho de 2018) 

15 
Programação disponível em <http://jornalocidadao.net/mostra-de-filmes-imagens-e-complexos-divulga-

programacao-no-cine-manguinhos/> (acessado em 10 de julho de 2018) 
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A ação infocomunicacional e a atuação de Mário Juruna para a emancipação 

política dos povos indígenas
1
 

RODRIGO PIQUET SABOIA DE MELLO
2 

 

Resumo 

Uma das questões problematizadoras quanto ao engajamento dos povos indígenas é no que tange a 

ação infocomunicacional. Quanto ao empoderamento dos povos indígenas, é importante destacar a 

atuação de Mário Juruna, primeiro e único deputado federal indígena do Brasil. Também se faz 

necessário realçar o assentamento da pauta política indígena nos anos 1980 e a importância do registro 

documentário para a emergência de grupos não hegemônicos. Por fim, outro ponto de destaque neste 

trabalho é a atuação do Conselho Indigenista Missionário – CIMI no papel de articulador da 

insurgência dos movimentos indígenas durante a Ditadura Militar brasileira. 

 

Palavras-chave: Ação infocomunicacional; Política indigenista; Conselho Indigenista Missionário – 

CIMI; Ditadura Militar brasileira; Mário Juruna. 

 

 

1. Introdução 

A chamada ação infocomunicacional se impõe no momento em que os povos indígenas 

necessitaram emergir como agentes ativos e com atuação política engajada, qualificada em tempo 

outrora, com o propósito de pautarem suas demandas e explorarem suas especificidades. Ante ao 

caráter imposto pelo Estado em opacizar aqueles que não detém poder, em um movimento de 

hegemonização estatal, há um movimento de resistência para além da lógica dominante, criando uma 

distintividade peculiar e de resistência. 

O conceito de consciência de classe emerge como uma possibilidade de melhor entendimento 

do momento histórico em que estavam vivendo, assim como pelo empoderamento representado por tal 

dinâmica social imposta: 

Essa consciência não é, portanto, nem a soma, nem a média do que cada um dos 

indivíduos que formam a classe pensam, sentem etc. E, no entanto, a ação 

historicamente decisiva da classe como totalidade é determinada, em última análise, 

por essa consciência e não pelo pensamento do indivíduo; essa ação só pode ser 

conhecida a partir dessa consciência. (LUKÁCS, 2003, p. 142) 

 

Esta tomada de consciência dos povos indígenas reconfigurou uma série de relações 

historicamente dadas, permitindo novas formas de luta e embate em virtude das agressões impostas, 

pois ―os interesses de uma classe possam se afirmar são muito frequentemente criados por intermédio 

da violência mais brutal.‖ (LUKÁCS, 2003, p. 145). O incremento da violência estatal aos povos 

indígenas em um momento de exceção, como a Ditadura Militar brasileira, revelou uma força 

propulsora de novas formas de luta no campo indigenista, com o surgimento de organizações da 

sociedade civil de luta pelos direitos indígenas. 

É importante destacar a atuação de lideranças na organização do movimento indígena que 

tinham a consciência da importância do registro sonoro e documental do que era debatido. Uma das 
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personalidades deste contexto histórico foi Mário Juruna, sendo o primeiro e único indígena a ser 

eleito como deputado federal no ano de 1982 pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT que tinha 

como líder Leonel Brizola. Vejamos a passagem: 

Há cerca de dois anos, Mário Juruna, com sua capacidade de sofrer e de entender os 

desacertos do mundo dos brancos, dizia que os fazendeiros não são os únicos nem, 

talvez, os mais insidiosos inimigos dos índios. E explicava seu ponto: ´é preciso 

perguntar onde nasce a papelada`, isto é, onde se originam e quem produz os títulos 

que legitimam a expansão do latifúndio e o esbulho das terras indígenas. Este é um 

tipo de conhecimento sofrido na própria pele ou entranhas. Como tal, é um 

componente necessário da luta pela sobrevivência de uma minoria ameaçada 

permanentemente e de modo muito concreto. (MOREIRA NETO, 1982, p. 9) 

 

É possível perceber o empoderamento dos povos indígenas quando da formação de um 

importante quadro político para a luta pelos direitos indígenas como foi Mário Juruna. Ainda cabe 

ilustrar como ocorreu essa projeção de lideranças indígenas na construção de pautas que venham 

pintar suas importantes demandas para os povos envolvidos. 

Outro ponto de destaque é o meio de luta contra os chamados poderosos de Brasília. É 

possível asseverar que se deslindava uma luta documentária, com a utilização de um gravador a tira 

colo com o objetivo de confrontar as promessas de autoridades públicas aos indígenas e o não 

cumprimento das palavras proferidas: 

Em janeiro de 1977, Juruna ressurgiu de repente no Planalto com a finalidade de ser 

recebido por Geisel. Com ―um gravador, um facão na cintura e fumando cigarros‖, 

fez um plantão das oito às dezessete horas, mas não conseguiu falar com o general. 

Após ser recebido por um ―assessor de relações públicas‖, disse que a ―Funai não 

atende o índio‖ e que se sentia ―um cidadão brasileiro que está sendo jogado no 

lixo‖. (VALENTE, 2017, p. 345) 

 

A contribuição de uma liderança indígena do quilate de Mário Juruna também representou a 

necessidade de informações perenizadas em um dado suporte é de importância para as mais distintas 

camadas de uma sociedade, inclusive de povos indígenas, que estão na luta por seus direitos e 

melhores condições de sobrevivência. 

Na primeira seção deste trabalho serão abordadas as lutas e os conflitos que existiram, e 

continuam existindo, entre as sociedades indígenas e a sociedade envolvente. Em seguida, será 

discutida a ação indigenista e a atuação infocomunicacional da importante liderança indígena, Mário 

Juruna. Continuando, serão realizadas reflexões sobre a atuação do Conselho Indigenista Missionário - 

CIMI na luta pelos direitos indígenas em um contexto de exceção que foi a Ditadura Militar brasileira 

e, por fim, as considerações finais. 

 

2. A violência: conflitos entre povos indígenas e sociedade envolvente 

Os povos indígenas possuem uma longa história de graves conflitos envolvendo as suas terras, 

tradições e uma relação bastante conflituosa com as pressões da sociedade envolvente. Estas 

conturbadas relações nos remetem a chegada dos portugueses à porção de terra meridional 
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denominada Brasil. Portanto, quando abordamos a temática indígena, estamos realizando uma 

complexa discussão sobre garantia de direitos e problemas relacionados à manutenção dos lugares 

tradicionalmente ocupados e as especificidades culturais adotadas pelos povos indígenas. 

Portanto, a relação existente entre brancos e índios é caracterizada de forma acentuadamente 

assimétrica. A violência praticada quando da conquista do chamado Novo Mundo como também a 

baixa imunidade dos povos indígenas, produziu contundentes impactos na manutenção da vida 

indígena. 

Dentre os períodos de contato entre indígenas e ditos civilizados, um dos momentos mais 

turbulentos foi quando da tomada de poder pelos militares no ano de 1964, a chamada Ditadura Militar 

brasileira, que perdurou até o ano de 1985. Durante este lapso de tempo, há um sufocamento das 

forças progressistas do país, atingindo diretamente os povos indígenas enquanto parcela não 

hegemônica da sociedade brasileira. 

Ainda quanto ao período de exceção mencionado, há um passivo que está por ser superado no 

que tange aos atentados aos direitos indígenas, como os diversos massacres ocorridos, a remoção de 

populações inteiras para outros territórios de maneira autoritária, assim como os extermínios 

praticados. A própria Fundação Nacional do Índio - FUNAI no processo de redemocratização 

brasileiro fez uma mea culpa quanto às políticas adotadas na época dos militares: 

Uma política de extermínio ou de integração assimilacionista, onde os índios e as 

sociedades indígenas foram encarados ou como empecilhos à plena ocupação de um 

espaço economicamente cobiçado pela sociedade nacional – neste caso o extermínio 

foi praticado por recomendação régia e imperial – ou como entraves que deveriam 

ser reduzidos para posterior ―educação‖, que visava transformá-los em cidadãos 

produtores, sem direitos especiais. [...] o fato é que o Estado (da colônia à 

República) sempre tentou manobrar o destino das populações indígenas nacionais no 

terreno limitado pelo extermínio puro e simples e pela proteção física para posterior 

assimilação. (OFÍCIO FUNAI, 1985 apud VALENTE, p. 382-383) 

 

Apesar do revisionismo histórico da FUNAI quando da abertura política, pouco se fez de 

maneira efetiva para que minorasse as consequências das desastradas políticas destinadas aos povos 

indígenas brasileiros. Ações de natureza mais simbólica, como o pedido de desculpas público pelo 

Estado brasileiro deveriam ter sido adotadas aos povos indígenas, assim como ações reparadoras com 

o fito de melhorar as condições de povos afetados nos tempos da Ditadura Militar. 

Independentemente de formalizações emitidas pelo Estado, como o reconhecimento do 

acometimento de flagrantes violações dos direitos humanos, movimentos ensejados por violências 

acabaram gerando em parcelas da sociedade um sentimento coletivo de revolta e a disposição para o 

enfrentamento para com forças muitas vezes superiores e bem organizadas, como o aparato opressivo 

estatal. 

Quando deste processo iniciado assimetricamente de violência contra grupos não hegemônicos 

da sociedade, se tem a tomada de consciência não apenas individualmente, mas também socialmente, 
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fazendo com que demais sujeitos estabeleçam conexões de companheirismos e solidariedade numa 

luta unificada por dignidade e respeito a grupo atingido. Assim: 

No entanto, a abertura descritiva que caracteriza assim o conceito proposto de luta 

social se contrapõe, por outro lado, o núcleo fixo de seu conteúdo explanatório. 

Diferentemente de todos os modelos explicativos utilitaristas, ele sugere a 

concepção segundo a qual os motivos da resistência social e da rebelião se formam 

no quadro de experiências morais que procedem da infração de expectativas de 

reconhecimento profundamente arraigadas. Tais expectativas estão ligadas na psique 

às condições da formação da identidade pessoal, de modo que elas retém os padrões 

sociais de reconhecimento sob os quais um sujeito pode se saber respeitado em seu 

entorno sociocultural como um ser ao mesmo tempo autônomo e individualizado; se 

essas expectativas normativas são desapontadas pela sociedade, isso desencadeia 

exatamente o tipo de experiência moral que se expressa no sentimento de 

desrespeito. Sentimentos de lesão dessa espécie só podem tornar-se a base 

motivacional de resistência coletiva quando o sujeito é capaz de articulá-los num 

quadro de interpretação intersubjetiva que os comprova como típicos de um grupo 

inteiro, nesse sentido, o surgimento de movimentos sociais depende da existência de 

uma semântica coletiva que permite interpretar as experiências de desapontamento 

pessoal como algo que afeta não só o eu individual mas também um círculo de 

muitos outros sujeitos. (HONNETH, 2003, p. 258) 

 

Deste modo, a luta social empreendida pelos e para os povos indígenas está engendrada num 

contexto de articulação e motivação, na qual os atingidos pelas arbitrariedades cometidas pelo poder 

público sensibilizam os sujeitos envolvidos na luta que corre nas dinâmicas sociais modernas. Ainda é 

importante ressaltar que tal contexto de indignação e desigualdade acaba resultado num movimento de 

união de todos os sujeitos que estão inseridos numa situação de desigualdade social ou numa relação 

assimétrica com os poderes constituídos. 

 

3. A ação indigenista e a atuação infocomunicacional 

Esta seção abordará de que maneira os movimentos dos povos indígenas por uma ação 

autônoma e da própria ação indigenista resultou em novas configurações políticas e sociais que 

encontrou o seu ápice na atuação infocomunicacional, como no fomento de centros de informação que 

documentam a ação realizada, assim como na (re) construção de novos paradigmas identitários. 

Em um primeiro momento, se faz necessária uma reflexão entre a atuação informacional no 

contexto da ação indigenista e sua importância no âmbito de uma reafirmação da cidadania. Isto 

porque os dados obtidos a partir, por exemplo, de uma ação de registro pode transformar a realidade 

na qual estão inscritos socialmente. Assim: 

 

A cidadania dos povos indígenas não é apenas um elemento de acesso ao processo 

de narrar a sua história e os seus costumes; é uma postura, um agir concretamente 

para transformar a realidade em que vivem, seja ela profissional, artística, cultural, 

religiosa. É uma atitude capaz de assegurar a visibilidade dos sujeitos e de seus 

argumentos. Trata-se, portanto, de uma experiência de tecnologia distinta das 

lógicas ou enquadramentos usuais que valoriza mais o ponto de vista da estética 

formal, a partir de enquadramentos que não evidenciam sobretudo os desafios, os 

enfrentamentos e as resistências das culturas indígenas secularmente marginalizadas. 

(ALMEIDA; BRITO, 2017, p. 25) 
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A sociedade brasileira ciente das novas possibilidades informacionais e numa conjuntura de 

aprofundamento democrático começa a demandar novas configurações de direitos sociais, como o 

direito à informação. Quando emerge a ação informacional dos e para os povos indígenas, fica 

franqueada a necessidade que grupos não hegemônicos possuem em adentrar a seara informacional 

produzido não apenas pelos próprios, numa ação empoderada do indigenismo como um todo, mas 

como da própria tessitura social. Deste modo: 

A regulamentação realizada pelo Estado brasileiro em fornecer informações da 

gestão aos indivíduos resulta numa igualdade de acesso de magnitude para a 

realidade do país. Independentemente de qualquer tipo de distinção, os cidadãos 

brasileiros têm por direito ter acesso à informação, e é dever do Estado informá-los 

dos trâmites legais que ocorrem nos atos da administração pública, e ainda 

patrocinar a competência dos cidadãos na forma de se obter o acesso às informações 

por intermédio dos meios de comunicações oficiais. (MELLO; SOUZA, 2015, p. 49) 

 

Este desaguar da ação indigenista para atuação informacional nos remete as lutas que o campo 

indigenista empreendeu no período autoritário republicano, ou seja, na Ditadura Militar brasileira. E o 

mérito que o ato político da ação indigenista emergiu foi à legitimidade e a própria disposição que os 

povos indígenas brasileiros tiveram para serem sujeitos da sua própria história. 

O fenômeno do empoderamento político dos povos indígenas parte também de uma camada 

letrada que tem sido preparada por organizações da sociedade civil ou dos meios acadêmicos para que 

se configure como uma vanguarda na luta pelos direitos indígenas e outras lutas que estão por vir. 

Neste mesmo entendimento: 

Uma camada ou setor que vai adquirindo paulatinamente maior peso é o da 

intelectualidade indígena. [...]. São professores preparados em escolas missionárias 

ou treinados e doutrinados pelo Instituto Lingüístico de Verão, ou em outras 

instituições análogas, ou nas várias organizações indigenistas; são os técnicos 

agropecuários, os advogados, os poucos afortunados que chegam a ter uma carreira 

universitária completa. Deste setor saíram historicamente alguns dos dirigentes das 

rebeliões indígenas mais importantes do continente e está saindo na atualidade a 

liderança de muitos movimentos políticos. (VARESE, 1981, p. 124) 

 

Como exposto pela autora, a intelectualidade indígena que terá o papel de liderar os 

movimentos políticos indígenas é forjada muitas vezes por organizações indigenistas. O caso do 

Conselho Indigenista Missionário - CIMI no Brasil é emblemático na importância de instituições 

criadas pela sociedade civil com o objetivo de assessorar os povos indígenas nas lutas a serem 

empreendidas. Quando do empoderamento realizado, os próprios povos indígenas possuem capacidade 

e iniciativa de liderarem movimentos que venham defender os direitos indígenas. 

E qual é a origem da liderança indígena chamada Mario Juruna? É um indígena pertencente ao 

povo indígena Xavánte nascido na aldeia de São Marcos. Em sua formação, há dois fortes 

componentes que explicam a trajetória de embate frente à violência enfrentada por seu povo: o contato 

com os padres salesianos quando Juruna era adolescente e a efetiva participação dos sobreviventes da 

Fazenda Suyá-Missu para as reservas indígenas dirigidas pelos Salesianos. 
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Mais uma vez é possível perceber que no empoderamento dos povos indígenas e, neste caso 

específico, na formação de um importante quadro político para a luta pelos direitos indígenas como foi 

Mário Juruna, a efetiva participação de missionários da Igreja Católica. Ainda é importante ilustrar 

como se dá tal projeção de lideranças indígenas na construção de pautas que venham pintar suas 

importantes demandas para os povos envolvidos. 

A gravação de reuniões por Mário Juruna foi a marca de uma mudança de postura da episteme 

indígena naquele circunscrito momento histórico, visto que as gravações realizadas mudaram o eixo de 

explicação quanto às demandas indígenas. Anos antes de novos paradigmas informacionais, como a 

Lei de Acesso à Informação no Brasil, Juruna criava uma metodologia de embate e de reivindicação, 

na qual sua principal e única arma era o registro documentário. 

 

4. O Conselho Indigenista Missionário - CIMI na luta pelos direitos indígenas 

Dos graves problemas enfrentados pelos povos indígenas, há a partir dos anos 1970, uma série 

de iniciativas por parte dos povos indígenas de empoderamento político que representou uma ação de 

enfrentamento ao autoritarismo governamental do Estado, assim como esses movimentos fizeram 

parte do bojo da redemocratização do país. Como ilustração do momento histórico: 

Nesse contexto, a eclosão do movimento deu surgimento a uma nova onda de 

reflexões e reivindicações sobre o poder constituído, que não passaram 

despercebidas pela sociedade civil organizada. Assim, a organização das primeiras 

lideranças e sua posterior participação nos fóruns de discussão foram decisivas, pois 

criaram situações novas dentro da sociedade brasileira e que ajudariam na sua 

caminhada histórica. (MUNDURUKU, 2012, p. 46) 

 

Importante lembrar que a iniciativa de organização dos povos indígenas pela luta por seus 

direitos teve o apoio de diversas entidades não governamentais. Com a ajuda dessas entidades, com 

origem na Igreja Católica e da própria sociedade civil, as populações indígenas originaram um 

movimento de criar redes de cooperação e de ação política que pudessem barrar iniciativas contrárias 

aos seus interesses. 

Uma das principais organizações que tiveram grande influência no empoderamento político 

dos povos indígenas foi o Conselho Indigenista Missionário, mais conhecido como CIMI. Esta 

organização eclesiástica teve a responsabilidade de assessorar os povos indígenas nas lutas a serem 

empreendidas ainda durante o Regime Militar, período em que as liberdades de expressão estavam 

suprimidas e os opositores do Regime eram duramente perseguidos, com a ocorrência de prisões 

arbitrárias, banimentos do país e a aplicação de tortura sistemática nos chamados porões da Ditadura. 

Ainda sobre a atuação do CIMI: 

A trajetória do Cimi – logo no início composto de um grupo de assessores e hoje um 

organismo de militância e coordenação pastoral – desmente o fatalismo histórico; 

mostra que é possível responder aos desafios históricos acumulados por muitos 

séculos. É possível corrigir os rumos da história, desde que as bases consigam 

impedir a burocratização das instituições que as representam e lhes prestam serviços. 

O Cimi teria conseguido mudar os rumos da história etnocida, da qual os índios são 

vítimas seculares? Ao rejeitar o papel de mediador entre os interesses da Casa 
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Grande e as necessidades da aldeia conseguiu, em todo caso, um deslocamento no 

interior da Igreja. Ao optar pelos povos indígenas e os desafios da sua causa, ao 

colocar-se ao lado do índio, mudou a ―constelação missionária‖ da Igreja. O 

missionário mediador e pai se tornou, sobretudo, companheiro e irmão. A 

fraternidade eclesial junto aos povos indígenas, apesar de muitos desacertos 

históricos e de algumas resistências de setores isolados, não é mais falácia incrível, 

mas uma realidade palpável, provado nas lutas pela demarcação da terra e nos 

confrontos com o tutor estatal, com os interesses do latifúndio e das mineradoras. 

(SUESS, 1989, p. 9) 

 

A passagem exemplifica bem, a partir de uma abordagem marxista, de que o CIMI em um 

primeiro momento foi uma organização de assessoramento e que ulteriormente foi se tornando um 

instrumento de luta para e dos povos indígenas. Há também o realçar da importância das bases e pela 

não burocratização do movimento indígena, já que na realização de um movimento democrático há a 

necessidade de se criar uma organização de baixo para cima, em que os anseios dos povos indígenas 

devam ser atendidos pelos mesmos. 

O CIMI foi criado como um Conselho ligado oficialmente a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil - CNBB, sendo esta a organização coordenadora das atividades missionárias que trabalham 

com os povos indígenas em território brasileiro. As finalidades do Conselho seriam: promover a 

pastoral missionária, dar assistência jurídica aos missionários, promover sua formação teológica e 

antropológica, criar o espírito missionário na população brasileira, cuidar de certos aspectos 

financeiros das Prelazias no campo indígena e promover, neste mesmo campo, seu relacionamento 

com a CNBB, com os órgãos governamentais, mormente com a Fundação Nacional do Índio e dos 

missionários entre si. (SUESS, 1989, p. 18-19). 

A Igreja Católica se apresentava com uma nova forma de atuação no mundo, realizando 

importantes reconfigurações das posturas adotadas quanto a grupos não hegemônicos. Isto representou 

também um novo modo da ação eclesiástica junto aos povos indígenas, tendo um papel ímpar na 

assessoria de grupos que estavam tendo direitos ameaçados e vilipendiados. Assim: 

A configuração do catolicismo, diverso da do período anterior, processava um novo 

modo de ser e de estar no mundo. Aqueles novos interlocutores contribuíram para 

que se fosse definindo um novo modo de ser Igreja. O deslocamento de alguns 

setores da hierarquia e do laicato assume uma visibilidade maior para as causas 

sociais e populares. Assim, a categoria sócio-histórica abre um novo ato, 

inaugurando uma ação promocional, articulada com os projetos sociais. Trata-se de 

uma construção nova, constituída por cadeias de gerações, num processo de longa 

duração. (DELGADO; PASSOS, 2007, p. 107) 

 

É de magnitude apresentar também o contexto histórico na esfera internacional de ação do 

CIMI como um fator de assessoramento e empoderamento aos povos indígenas. Naquele período dos 

anos de 1960/1970 há uma luta nos países chamados naquele momento de subdesenvolvidos que 

lutavam pela sua soberania e pela descolonização. Nesta conjuntura, também temos a XXI Concílio 

Ecumênico (FIORAVANTI, 1990, p. 84) que sinaliza uma fenda de maneira respeitosa às culturas não 

hegemônicas. Desta maneira: 
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Neste contexto histórico de diálogo, descolonização e libertação, surgiu uma série de 

questionamentos em torno da prática missionária junto aos povos indígenas. Não 

seriam também os povos autóctones deste Continente os parceiros privilegiados de 

um diálogo religioso? Não interessa também a eles a liberdade religiosa, a libertação 

de todas as formas de colonialismo, o respeito à sua cultura e, afinal, a sua 

autodeterminação no campo político e religioso? (SUESS, 1989, p. 11-12) 

 

Tanto na esfera internacional quanto no âmbito doméstico, tínhamos um panorama propício 

para o embate de movimentos sociais de natureza contestatória da realidade social, como aqueles 

propulsionados pela Igreja Católica quanto à questão indígena. Desta maneira, a ―ativação política dos 

diversos componentes da sociedade, especialmente no enfrentamento entre as classes sociais 

contrapostas pelo antagonismo de seus interesses fundamentais.‖ (RIBEIRO, 1979, p. 220) 

Os anos de repressão realizados pelo aparato estatal na América Latina, em especial entre os 

anos de 1960 e 1980, representaram um momento de amadurecimento político de grupos que viviam a 

margem das políticas do Estado. Dentre os grupos que foram incisivamente atingidos por políticas 

excludentes, quando não resultaram no puro e simples extermínio, estão os povos indígenas. Neste 

mesmo sentido: 

As décadas de 1970 e 1980 foram os momentos mais visíveis dessa modalidade de 

ação política, que se constituía de um duplo simétrico da política indigenista oficial, 

opondo Estado e sociedade civil, preconizando a ampliação da cidadania. Um 

levantamento sobre as organizações não governamentais que trabalhavam com a 

temática da proteção e difusão dos direitos indígenas indicava a presença dominante 

das entidades religiosas, principalmente vinculadas à Igreja Católica e às vertentes 

ligadas às doutrinas da chamada Teologia da Libertação. (OLIVEIRA, 2016, p. 276) 

 

O CIMI enquanto instituição eclesiástica surge em um contexto de enfrentamento aos poderes 

constituídos, ou seja, a Ditadura Militar brasileira e o aparato militar existente para reprimir demandas 

e questionamentos da sociedade civil. É possível ainda afirmar que: 

 

Além disso, o Cimi colocou a questão indígena, com toda a sua força política 

explosiva, na pauta da nação, numa época em que a voz da sociedade civil era 

praticamente sufocada. Nas lutas pela terra e pelo testemunho qualificado dos seus 

agentes, o Cimi recuperou a credibilidade da Igreja junto aos povos indígenas, 

indigenistas e antropólogos. (SUESS, 1989, p. 30) 

 

Ainda cabe a reminiscência do endurecimento do regime militar, principalmente após a 

emissão do decreto Ato Institucional Número Cinco, mais conhecido como AI-5. Dentre as 

consequências nefastas as liberdades democráticas, temos: a censura prévia de música, cinema, teatro 

e televisão com alegação frágil como subversão da moral e dos bons costumes e a censura da imprensa 

e de outros meios de comunicação e a suspensão do habeas corpus por crimes de motivação política. 

Nesta circunstância opressora, a Igreja Católica passou a ser a porta-voz de uma sociedade ―cada vez 

mais cerceada em suas liberdades e sem partidos que a representassem.‖ (PREZIA, 2003, p. 57) 

Outra questão que deve ser compreendida tem uma profunda relação com a autodeterminação 

dos povos indígenas assim como a garantia do seu território. E nesta relação de povos indígenas e 
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território, há que se avançar na discussão quanto à mercantilização da terra enquanto inseridos no 

sistema capitalista de produção, assim como no processo de expansão econômica assimétrico do país. 

Um dos principais aspectos relacionados ao processo de ameaças a habitação dos povos 

indígenas é a mineração em terras indígenas. O primeiro impacto a se sentir da ação empreendida por 

mineradoras seria a invasão de empresas capitalistas nas terras indígenas com o fito de explorar 

grandes riquezas minerais ainda não auferidas. Neste sentido: 

É necessário que a consciência brasileira reaja a essas investidas, que levarão à 

morte e à degradação física e moral muitos índios, além de trazer prejuízos e não 

benefícios ao povo brasileiro. Os minérios vão embora, os bolsos de um pequeno 

grupo de ambiciosos ou aventureiros ficarão mais cheios e o Brasil ficará mais pobre 

em riqueza mineral e em prestígios perante a história. (DALLARI, 1985, p. 81) 

 

Um dos pontos nodais na luta pelos direitos indígenas é o usufruto dos seus territórios. Seja 

pela expansão agropecuária no Centro-Oeste, pelos minérios encontradas na região dos Cinta-Larga ou 

do potencial hidroelétrico encontrado em diversas regiões do Amazonas, como  o emblemático caso de 

Belo Monte, haverá sempre agentes dispostos a ameaçar regiões de povoamento indígena. 

A criação da Assembleia de Chefes Indígenas representou um importante avanço na luta pelos 

povos indígenas frente à expansão assimétrica, representando novas configurações que pudessem fazer 

frente ao período autoritário, assim como foi um marco do empoderamento indígena, já que na 

primeira Assembleia há uma consciência do processo histórico que estava em curso. Enquanto o 

Estado sempre esteve à frente da ação indigenista, naquele momento, houve uma importante 

reconfiguração das relações até ali existentes. Assim: 

[...] os índios vieram para o encontro sem saber muito claramente o objetivo do 

mesmo. Aliás, para não poucos ―civilizados‖ o Encontro não poderá deixar de ter 

um objetivo que não fosse o próprio encontro em si mesmo. (...). O resultado foi 

surpreendente: os índios redescobriram que eles devem ser os sujeitos de seus 

destinos; não é a Funai, nem são as Missões os que resolverão os problemas deles. 

Mas ―nós mesmos‖, como afirmaram insistentemente. (BC, 1974 [10]: 2 apud 

PREZIA, 2003, p. 64) 

 

Mesmo em um contexto político turbulento na qual a sociedade civil vivia acossada pela 

opressão exercida pelo governo militar, os povos indígenas, com efetiva participação do CIMI, 

conseguiu organizar um movimento social com o objetivo de defender os seus interesses. De fato, 

tanto a FUNAI como o próprio regime militar monitorava tais atividades, com receio de que a 

organização política dos povos indígenas colocasse em xeque as polêmicas políticas postas em curso 

como a construção da Transamazônica ou o deslocamento de povos indígenas para outras áreas. 

Nesta primeira experiência empoderadora dos povos indígenas, temos a afirmação não apenas 

da natureza étnica de grupos antes emudecidos frente ao poder estatal e aos seus próprios anseios. 

Nesta luta política originária dos anos 1970, há um desdobramento que resultará anos mais tarde numa 

certa autonomização informacional, na qual povos indígenas experimentam na hodiernidade. Aquelas 

experiências de assembleias realizadas em tempo outrora significaram uma qualificação e 
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instrumentalização de segmentos da sociedade brasileira que não estavam acostumadas, ainda mais em 

um contexto de exceção, em exercerem uma cidadania ativa, demandando direitos e propondo ações 

qualificadas, como aquelas pertencentes às demarcações das terras indígenas. Portanto: 

A partir da primeira ―assembléia‖, realizada em abril de 1974, e contando com a 

presença de 17 representantes indígenas, o número de assembléias e de participantes 

aumentou a cada ano. Além de possibilitar o encontro entre povos que, na maioria 

das vezes, sequer se conheciam, o grande feito das assembléias foi a tomada de 

consciência da situação de dominação e discriminação a que estavam sujeitas todas 

as etnias, o que levou as populações indígenas a buscar formas de organização 

política e de mobilização em suas disputas e embates com a sociedade brasileira. 

(NEVES, 2003, p. 116) 

 

Ainda quanto aos direitos indígenas, é importante também pensar que os direitos aqui 

levantados são de responsabilidade de toda a sociedade, visto que em um dado momento a própria 

sociedade pautou regras por meio de instrumentos jurídicos, como a nossa própria Constituição 

Federal, fazendo com que possa emergir movimentos legítimos para assegurar esses direitos. Assim: 

A questão dos direitos indígenas não é uma questão apenas ética, voluntarista e 

humanista. Quando assim aparece, está disfarçado o fato de que se trata de uma 

forma de existência coletiva viva, que não só tem um extremo sentido para seus 

participantes como também para a totalidade da sociedade. Trata-se então, agora, de 

não decretar de antemão a falência de uma perspectiva política de luta, pensando-se 

nos mecanismos do exercício do poder e da forma como são vividos concretamente 

pelos povos indígenas. (PAOLI, 1983, p. 22-23) 

 

Foi um movimento instigante para os povos indígenas a criação de um ethos de reivindicação 

que pudesse satisfazer suas necessidades básicas. Assim, com a emergência dos chamados direitos 

políticos de participação, os direitos de bem-estar, com destaque para a demarcação das terras 

indígenas, surgem como uma dilatação forçada a partir da contenda das camadas mais baixas da 

sociedade, ―[...] do significado que se associa à ideia de ‗igualdade de valor‘, própria da condição de 

membro de uma coletividade política.‖ (HONNETH, 2003, p. 192). E a ação de Mário Juruna neste 

contexto significou o ápice da força política emancipatória e transformadora da realidade social dos 

povos indígenas. 

 

Considerações finais 

Mário Juruna foi uma figura fundamental na inauguração de uma nova era de ação política dos 

povos indígenas. A partir do empreendimento da intitulada luta documentária, essa liderança indígena 

alçou voos não imaginados, como a eleição a deputado federal. Desta maneira, as demandas dos povos 

indígenas foram ouvidas de modo permanente, o que resultou alguns anos mais tarde na promulgação 

da Constituição Federal no ano de 1988, reconhecendo a organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições dos povos indígenas. 

Sua atuação pautou e desafiou os poderes constituídos do Estado, além de sua estratégia 

inusitada, eficaz e infocomunicacional: a utilização de um gravador. Era a lógica do registro 

documentário se perpetuando para além dos meandros jurídico-legais e chegando a lideranças 
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indígenas que sabiam a importância do registro de promessas não cumpridas. A gravação permitia à 

posterior cobrança e novos avanços pelos direitos indígenas. 

Mesmo em um período delicado, complexo e autoritário que foi a Ditadura Militar brasileira, 

foi possível verificar que o trabalho de base realizado pela Igreja Católica por meio do CIMI resultou 

numa mudança de paradigma frente às questões indígenas. Isto porque a partir daquele contexto 

histórico surgiram organizações indígenas que tiveram por escola assembleias indígenas realizadas em 

meados dos difíceis anos 1970. 

Por fim, ficou claro que os fluxos infocomunicacionais advindos de processos políticos 

representativos da sociedade civil, seja pelo CIMI ou pelo Mário Juruna e seu mandato, representaram 

avanços quanto à informação indígena. Se antes os povos estavam fadados ao desaparecimento, como 

acreditavam muitos antropólogos renomados daquele tempo, a partir da visibilidade 

infocomunicacional alcançada, esse importante estrato está aí para mostrar a que veio: disseminar sua 

cultura, desafiar as ondas conservadores que assolam o nosso país e reelaborar paradigmas lógicos da 

ordem ocidental. 
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Resumo 

Filmes, seriados, reality shows e etc. são hoje distribuídos informalmente em Cuba através de 

pendrives, HDDs ou DVDs a preços baixos, como parte de um produto denominado Paquete Semanal. 

A popularização desse fenômeno tem reconfigurado gradativamente a relação entre a audiência e a 

grade doméstica, comprometendo o lugar da televisão. Refletimos aqui sobre consumo cultural 

informal em Cuba e os desafios que estas novas formas de acesso aos materiais trazem para o sistema 

de comunicação nacional. 

 

Palavras-chave: Paquete Semanal; Televisão Cubana; consumo cultural; consumo audiovisual 

alternativo; indústria cultural 

 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 828 

1. Introdução 

A acelerada expansão do mercado midiático em Cuba e o crescimento das ofertas culturais e 

informativas extraoficiais, estão impactando significativamente nas formas em que os campos da 

mídia e da cultura se configuram no país. No entanto, nem a pesquisa acadêmica e, ainda menos, a 

política pública tem conseguido abordar as complexas consequências dessas mudanças nos processos 

comunicacionais internos (ELIZALDE, 2014: 53) das últimas décadas. 

Fortalecido pelo avanço da tecnologia e ao mesmo tempo motivado pela dificuldade para 

acessar à Internet e à televisão a cabo, o denominado Paquete Semanal [Pacote Semanal], compêndio 

de arquivos que reúne filmes, seriados, noticiários, reality shows e novelas internacionais, tem se 

imposto em Cuba como uma alternativa de consumo informal e espontânea, que contrapõe rapidez, 

eficácia e variedade às ofertas limitadas e repetitivas da televisão estatal.  

Enquanto as pesquisas sociais mostram uma sociedade cubana cada vez mais heterogênea, se 

faz evidente a urgência de desenhar estratégias comunicativas de uma perspectiva sistêmica 

(ACOSTA, 2013: 48), capazes de superar o centralismo das políticas informativas atuais e a falta de 

interação entre as estruturas administrativas. Esse processo deve condizer, no entanto, com as 

mudanças estruturais que vêm se propondo na última década nas instâncias governamentais e políticas. 

Seguindo essas ideias, o presente artigo discute sobre o cenário de produção e recepção cultural 

no país, a partir da análise do consumo audiovisual informal em Havana, viabilizado pela rede de 

distribuição denominada Paquete Semanal. A visão apresentada aqui pretende revisar não apenas as 

formas de funcionamento deste mecanismo pseudolegal de distribuição de conteúdos, mas entender o 

contexto que viabilizado o crescimento deste fenômeno cultural e sua relação com as condições atuais 

do sistema comunicativo nacional. 

Toma-se como ponto de partida uma recente pesquisa desenvolvida na Faculdade de 

Comunicação da Universidade de Havana, único referente teórico-académico conhecido até agora 

sobre o Paquete Semanal. Complementamos a análise dessa pesquisa empírica com a revisão de 

alguns estudos sobre televisão em Cuba publicados nos últimos anos, bem como alguns outros 

materiais de tipo jornalístico publicados na mídia nacional. 

A escolha das fontes está motivada por duas razões fundamentais. Por tratar-se de um 

mecanismo não-estatal de distribuição de conteúdo, o Paquete Semanal constituiu durante algum 

tempo uma questão tabu na ilha cubana. Desta forma, as primeiras aproximações de análise 

geralmente rumaram na direção de um certo tom condenatório. Mas, recentemente, as discussões têm 

adquirido uma perspectiva mais focada no entendimento das causas da popularização e na procura de 

soluções estatais de consumo. Partindo da literatura consultada, é possível se identificar 

detalhadamente o processo de criação e distribuição do Paquete Semanal. A identificação das 

diferentes etapas e os atores envolvidas nelas permite analisar suas vantagens e desvantagens frente ao 

sistema de televisão nacional.  
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Dessa forma, o trabalho argumenta sobre uma visão atualizada e global do fenômeno de 

consumo cultural informal considerado o mais popular dos últimos cinco anos em Cuba. A análise 

proposta pretende entender o contexto nacional atual de produção cultural, que pode ter levado ao 

fortalecimento deste tipo de iniciativas, e que parece estar relacionado com o desenvolvimento de 

processos de mudança ideológica e simbólica no país. 

 

2. Consumo cultural e TV em Cuba  

A Indústria Cultural na América, de acordo com a pesquisadora cubana M. Cue (2016A) foi 

consolidada durante as primeiras décadas do século 20, principalmente em torno da mídia eletrônica, 

publicidade, marketing e pesquisa aplicada. Em Cuba, as primeiras aproximações entre consumo e 

audiovisual são relativas à chegada do cinema, no ano 1897 e, posteriormente, se consolidaria com a 

estreia do meio televisivo, em 1950, a partir da abertura de novos espaços narrativos, de representação 

e também, de consumo.  

Cuba tornou-se o primeiro país da América Latina a realizar transmissões televisivas, 

completando assim um sistema de meios inteiramente controlado e administrado por empresas 

privadas; sujeito de experimentos midiáticos e laboratório de campanhas publicitárias de produtos 

norte-americanos a serem lançados ao mercado mundial (MUÑIZ In OLLER et al, 2017: 237). 

Após o triunfo da Revolução Cubana, apenas uma década depois da implantação da TV na ilha, 

o sistema comunicativo nacional sofreria uma nova mudança, ao abandonar seu caráter financeiro-

simbólico (CUE, 2016B). A indústria cultural cubana, sustentada durante décadas nas alianças 

empresariais e no mercado da publicidade, assumiria, a partir de então, uma função social-educativa, 

focada no crescimento moral e ideológico do povo. Apesar do seu caráter militante e da alta presença 

de elementos propagandísticos no discurso, a produção audiovisual da primeira década de Revolução 

(1959-1970) é caracterizada como uma época de efervescência criativa e de experimentação 

narrativa
3
(MARTÍNEZ HEREDIA, 2007; RETAMAR, 2009), cuja característica principal era o 

nascimento do povo como narrador e protagonista de sua própria história.  

Essa nova perspectiva discursiva estava ancorada não apenas na vontade de legitimar os atores 

sociais emergentes, mas na necessidade de desenvolver uma narrativa identitária sólida e uma visão de 

sociedade socialista próspera e moderna, no contexto da polarização política da época e do avanço da 

Guerra Fria. Mihelj e Huxtable (2017) colocam a estruturação dos elementos modernidade e progresso 

como a principal diferença entre as produções da TV liberal e da TV comunista, estabelecendo que, 

para esta última, tais noções estariam diretamente ligadas à construção da temporalidade e à conexão 

entre a vida pública e privada (p. 334). 

Os autores trabalham com a categoria tempo revolucionário, cuja construção implica na 

perseguição de um futuro glorioso, através da mudança constante e da mobilização contínua. ―De uma 

perspectiva temporal, o ato de incorporar vislumbres do progresso revolucionário no formato de 
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notícias teria profundas implicações para a natureza das relações da audiência com o desdobramento 

do tempo revolucionário‖ (MIHELJ, HUXTABLE, 2017: 339).  

Apesar de que essa ideia pôde ser sustentada apenas nos primeiros anos da construção do 

projeto social, a capacidade da mídia audiovisual de gerar proximidade entre o povo e as realidade e 

temporalidade nacionais, conferiram-lhe um espaço privilegiado no imaginário coletivo. Assim, a TV 

é ainda hoje, o meio de maior reconhecimento social e de maior impacto na conformação da opinião 

pública doméstica. 

A partir de 1970, a produção cultural e midiática doméstica foi ficando mais próxima, em 

termos estéticos e narrativos, do bloco socialista. Desta forma, assim como aconteceu na União 

Soviética e na Iugoslávia (MIHELJ, HUXTABLE, 2017: 338), a grade da TVC começou a se 

organizar por blocos de transmissão, com presença de longos ―vazios‖ na programação, e grupos de 

programas adaptados aos horários em que a maioria da população poderia assistir. Consequentemente, 

e coerente com o acontecido nas repúblicas ex-soviéticas, a ideia de revolução permanente não 

conseguiu se encaixar nos ritmos repetitivos da vida cotidiana e do fluxo de tempo que a produção 

televisiva impunha (MIHELJ, HUXTABLE, 2017: 334).  

Esse período estaria marcado também pela institucionalização e alta normatização da produção 

cultural nacional, bem como pela assunção de políticas culturais contraditórias, que contribuíram para 

cercear e conter o fluxo transformador dos primórdios da Revolução Cubana. Apesar disso, a década 

posterior constituiu uma época dourada para a produção televisiva nacional. O crescimento econômico 

e tecnológico experimentado pela nação nos anos de 1980, contribuiu para criar ―um vasto espectro de 

representações‖, que permitiam ao espectador consumir semanalmente curtas, seriados policiais, 

romances, aventuras, obras teatrais televisadas, comédias, humor popular e obras do teatro lírico 

(CUE, 2017).  

Após a queda da URSS, Cuba –obrigada a se abrir apressadamente às dinâmicas internacionais- 

assistiu à reconfiguração não apenas do cenário comercial e político interno, mas das estruturas 

culturais e de produção de sentidos. A crise econômica dos anos 1990 asfixiou os gêneros tradicionais, 

que até então predominavam na produção, difusão e consumo culturais domésticos. Os espaços mais 

afetados foram justamente as Artes Cênicas, os formatos e grandes musicais televisivos
4
 e as 

coberturas informativas que envolviam conexão remota. Todos eles foram substituídos por produções 

mais econômicas. Popularizaram-se os informativos e as revistas variadas, com peso nas entrevistas, 

que substituíram em grande medida a carência de materiais audiovisuais próprios (CUE, 2017; 

ACOSTA, 2013: 39). O formato de maior sobrevivência foi a telenovela, que ainda hoje luta por 

estrear ao menos uma obra por ano (CUE, 2017). 

Apesar de que na metade do ano 2000, a programação informativa finalmente foi recuperada e, 

inclusive, com superação dos níveis de transmissão (ACOSTA, 2013: 45), a programação não 

informativa ainda permaneceria limitada, como consequência dos altos custos das produções. No 
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entanto, o país tentou manter como prioridade o desenvolvimento dos conteúdos infantis e juvenis, 

bem como o crescimento dos espaços socialmente educativos e informativos.  

Devido às características específicas do desenvolvimento social e econômico cubano, o sistema 

televisivo priorizou durante várias décadas a criação de canais com perfis de corte geral. Apenas no 

último decênio tem se visto uma aproximação da especialização por temáticas, o que tem favorecido o 

surgimento de canais dedicados a temas específicos (CUE, s.d), como é o caso dos educativos e do 

esportivo, TeleRebelde. Atualmente, a Televisão Cubana (TVC) está estruturada em cinco canais de 

alcance nacional; 15 de tipo provincial; 30 municipais; um canal de alcance internacional; e alguns 

outros pertencentes ao experimental sinal digital
5
. A seguinte figura apresenta a estrutura atual do 

sistema da Televisão Nacional
6
, em correspondência com a audiência a quem está dirigido cada nível 

da estrutura: 

 

Figura 14. Sistema de canais e telecentros nacionais 

 

3. Paquete Semanal: o filho de um país em crise 

Até o fim da década de 1980, toda a produção e distribuição audiovisual era organizada e 
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Industria Cinematográficos) e o ICRT (Instituto Cubano de Radio e Televisão, ambos nascidos durante 

os primeiros anos revolucionários, com o objetivo de gerir a presença do conteúdo audiovisual no país. 

Dessa forma, os únicos espaços para o consumo audiovisual até esse momento eram o cinema e a 

televisão, cuja propriedade estatal impunha a difusão de um discurso comprometido ideologicamente 

com o ideal socialista.  Mas no fim de esse período, convergiram a crise econômica e a posterior 

apertura do país, com a chegada dos reprodutores de vídeo, conjuntura que marcaria o início de uma 
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aproximação diferente entre o audiovisual e o público (CONCEPCIÓN, 2015), e impactaria interesses 

temáticos, sensibilidades estéticas, bem como o entendimento das relações do país com o exterior. 

Conhecido no país como VHS, este formato de gravação e reprodução de vídeo ganhou 

popularidade, e veio a se transformar na única alternativa à carência de produções domésticas de 

entretenimento. Em relativamente pouco tempo, o VHS se espalhou entre a população, apesar da 

inexistência de um mercado legal para sua difusão.  

A oferta legal para comprar a tecnologia demorou muito tempo e a maioria das 

locadoras de vídeo operavam no mercado negro. A ausência de uma proposta legal, 

de caráter massivo e a preços acessíveis, para o aluguel ou venda de materiais 

audiovisuais, provocou uma brecha nos mecanismos de distribuição nacional desse 

tipo de produto. Esta insuficiência do sistema permitiu o surgimento de um mercado 

informal para a comercialização de filmes, séries, telenovelas, etc. (CONCEPCIÓN, 

2015: 77, tradução nossa). 

Este primeiro mecanismo de distribuição informal foi conhecido popularmente como Banco de 

Filmes, se estendendo durante toda a década de 1990, de forma completamente independente ao 

controle estatal e com mecanismos próprios e eficazes –mesmo que rudimentares- para medir os 

interesses das audiências. A consequente evolução tecnológica, que também irromperia no cenário de 

consumo doméstico através do mercado negro, superou a reprodução analógica e abriu passo para uma 

nova manifestação da distribuição e consumo audiovisual informal. 

Assim, entre 2008 e 2009, nasceu em Havana o Paquete Semanal, uma alternativa espontânea 

de distribuição de conteúdo multiplataforma, atualmente com alcance nacional e com status semilegal. 

Seu conteúdo é conformado por um compêndio de arquivos
7
que reúne filmes, seriados, noticiários, 

reality shows e novelas internacionais (mesmo em condição de estreia), bem como revistas digitais 

não-estatais, programas informáticos e mais outras utilidades, que são distribuídos informalmente 

através de pendrives, HDDs ou DVDs, a preços relativamente baixos.  

Isto se traduz em aproximadamente um terabyte de informação semanal, captada, editada e 

distribuída com um delay de poucas horas a uma semana, em relação com as emissoras oficiais dos 

conteúdos. Como é possível conseguir isso em um país com condições técnicas e de conectividade 

limitadas, e velocidade de download reduzida?  

De acordo com a pesquisa realizada por R. Concepción (2015), o Paquete Semanal responde a 

uma estrutura piramidal, que abarca seis estágios da obtenção dos materiais à recepção dos públicos
8
. 

No topo da pirâmide encontram-se os provedores, encarregados de captar e agrupar os conteúdos, 

provenientes tanto de fontes oficiais (Empresa de Telecomunicações de Cuba S.A e Universidade de 

Ciências Informáticas) quanto de fontes privadas (antenas parabólicas ilegais, localizadas em 

localidades interiores). Eles vendem o conteúdo às matrizes, compiladores e organizadores do produto 

final, com presença unicamente em Havana. 

Posteriormente, os mensageiros têm a missão de fazer com que o material chegue a todo o 

território nacional. Para isso são utilizados as linhas de transporte nacional, transformando os 
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motoristas de ônibus estatais em uma espécie de mensageiro secundário. Já nas diferentes províncias, 

os distribuidores atacadistas distribuem os materiais dentro do seu território. Além de serem os 

primeiros a receber a informação, são eles quem impõe o valor de mercado do produto, e revendem 

para outros distribuidores de menor jerarquia, que funcionam como distribuidores varejistas. 

Os varejistas constituem a rede local de distribuição. Compram o produto de segundas ou 

terceiras mãos e, a diferença dos anteriores, não possuem vínculo direto com as matrizes. O contato 

deste atores com os consumidores se produz através de pontos fixos de venda o da distribuição a 

domicílio e aluguel de pendrives, semelhante a um delivery. 

Os consumidores, finalmente, adquirem o produto mediante diversas vias e modalidades de 

pagamento, ao tempo que criam suas próprias redes de socialização dos conteúdos. Segundo 

Concepción (2015), baseado em dados do Centro de Investigaciones Sociales (CIS) do ICRT, apenas 

30% dos consumidores do Paquete Semanal, adquire ele mediante a compra.  

 

Figura 15. Estrutura de elaboração e distribuição do Paquete Semanal 

 

Desta forma, um dos maiores acertos do Paquete parece ser o desenvolvimento de uma 

organização decentralizada e operativa, com alta flexibilidade e capacidade de adaptação aos 

imprevistos. Isso, além da facilidade de obtenção, a variedade temática da oferta e o contato direto e 

constante com os consumidores. Apesar de que não toda a população nacional conta com os meios 

técnicos e tecnológicos para aceder a esse conteúdo, as características descritas tem contribuído para o 

crescimento e massificação do fenômeno, chegando a se estabelecer popularmente como um novo 

meio de comunicação (CONCEPCIÓN, 2015). 
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Se bem nos seus inícios o Paquete Semanal devia funcionar nos marcos da completa 

ilegalidade, atualmente as autoridades culturais e governamentais tem aceitado que não existem 

métodos factíveis para a contenção de um fenômeno de tamanhas proporções. Por outro lado, o ex-

ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, tem declarado publicamente que o Paquete é o resultado de 

―um erro‖ das instituições educativas, culturais e dos meios de comunicação, o que tem provocado 

uma resposta espontânea não-institucional para resolver uma falha na oferta cultural estatal.  

Com o percorrer dos anos, a inexistência de uma infraestrutura capaz
9
de lidar eficientemente 

com as mudanças experimentadas pelo país (GARCÍA LUIS, 2004; ELIZALDE, 2014), quebrou o 

equilíbrio entre quantidade e qualidade das produções audiovisuais nacionais no ar, em relação aos 

programas de origem estrangeiro (BERJAGA, 2018). Desta forma, grande parte do conteúdo começou 

a fugir dos perfis temáticos estabelecidos, pois o esforço para manter um maior número de horas de 

transmissão diária, sem uma fonte adicional de novas produções, ―impôs uma prática enorme e 

inconsistente de reprise e uma falta de hierarquia entre os canais com cobertura diferente‖ (CUE, s.d). 

―A instituição televisiva deixou de ser percebida como o aparelho gestor da reprodução social e 

ideológica da ordem existente‖ e se transformou em um espaço contraditório, onde se negocia o senso 

comum, e onde é criada e recriada a hegemonia cultural no jogo das mediações (PACHECO 

VALERA, s.d).  

A ascensão de novas formas de fazer e consumir televisão, dentre elas a televisão digital e 

serviços de broadcasting diferenciados, tem transformado igualmente a relação entre os produtores 

televisivos e os telespectadores, fazendo com que a audiência experimente uma forma diferente de 

aproximação ao fluxo fixo da grade televisiva, ao tempo que origina novas rotinas e agentes de 

controle sobre esses fluxos e relações (MIHELJ, HUXTABLE, 2017: 335). O espectador se 

transforma, assim, em um receptor com ritmos acelerados, um consumidor multimidiático, que transita 

entre o local e o global, graças aos deslocamentos da cultura audiovisual contemporânea (CANCLINI, 

1995). 

De acordo com múltiplos debates de intelectuais e pesquisadores nacionais durante a última 

década, a principal motivação das formas de consumo informal em Cuba tem estado relacionadas, 

entre outras questões, à incapacidade das atuais políticas culturais e comunicacionais de se adaptar a 

esse novo consumidor multimidiático e multiespacial. Atendendo à sucessão dos fatos, parece não 

tratar-se de uma falta de vontade das instituições de produção cultural por recuperar as audiências: nos 

últimos anos tem se desenvolvido grandes esforços por estender e melhorar o acesso à Internet no país, 

bem como tem surgido alternativas estatais ao Paquete
10

. No entanto, o problema parece estar 

relacionado à temporalidade em que essas alternativas estatais aparecem, sempre um passo (ou mais) 

atrás das propostas do mercado não-formal. 

Por outro lado, a crescente penetração cultural, gerada por essa brecha, tem colocado à 

Televisão Nacional entre duas perspectivas em aparência contraditórias: a preservação da função 

educativa e social dos meios, e a necessidade de dialogar com as narrativas e visualidades que o 
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público nacional consume informalmente, provenientes das produções das principais televisoras 

comerciais internacionais.  

Apontamos o fato de que essas perspectivas são contraditórias só em aparência, pois –apesar das 

fortes críticas realizadas ao Paquete Semanal, relacionadas à difusão de conteúdo banal e à promoção 

de valores capitalistas- deve se levar em consideração que, após 1990, a programação da TVC 

sobreviveu, em grande medida, à transmissão de conteúdos internacionais. Atualmente é questionado, 

inclusive, se as lógicas de programação oficiais poderiam estar sendo impostas pela pressão do 

mercado informal. 

 

5. Conclusões 

Apesar dos esforços governamentais, até hoje não foi restaurado o equilíbrio entre quantidade e 

qualidade de produtos audiovisuais nacionais em transmissão, em relação aos programas estrangeiros 

presentes na grade. Isso tem permitido a popularização das formas de difusão informal de produtos 

culturais, gerando grande impacto nos hábitos de consumo da audiência e provocando um afastamento 

gradativo dos conteúdos emitidos pelo sistema de comunicação estatal (CONCEPCIÓN, 2015). 

A situação desafia à Televisão Nacional a repensar suas estratégias produtivas, a fim de dialogar 

com estas outras formas de produção e consumo; tendo em conta sua incapacidade para satisfazer a 

crescente demanda do público relativas à quantidade de horas de transmissão, a natureza e variedade 

dos produtos transmitidos, bem como a capacidade de dialogar com as representações e as necessidade 

comunicativas das audiências. 

Na necessidade de recuperar espaços na tela doméstica, a TVC acaba legitimando os conteúdos 

de entretenimento distribuídos informalmente pelo Paquete Semanal (seriados, filmes e novelas em 

alta), o que tem avivado o debate sobre a promoção, pelas vias estatais, de conteúdos de baixa 

qualidade intelectual. No entanto, essas reflexões parecem estar deixando fora uma das necessidades 

mais urgentes do sistema de produção cultural no país: a promoção de novas estratégias e políticas 

culturais, que ofereçam maior autonomia e outras formas de gestão às estruturas de produção cultural, 

numa conjuntura de alta penetração da indústria cultural global nas audiências e uma infraestrutura 

nacional debilitada e de pouco acesso a recursos econômicos.  
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1
Trabalho apresentado no GT3 do VII Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano realizado nos dias 14, 15 e 

16 de maio de 2018 no Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense 

(IACS/UFF). O presente artigo incorpora elementos do texto apresentado pela autora como material de 

dissertação. 

2 
Mestre em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: rosynobrasil@gmail.com.  

3
 Um dos exemplos de maior relevância da época é o Noticiero ICAIC Latinoamericano (1960-1990), cinejornal 

criado e dirigido pelo cineasta Santiago Álvarez, que era exibido semanalmente nas salas de cinema do país. 

4
 Esse tipo de produções, dentro da qual podem ser incluídos os concursos de talento, possuem uma longa 

tradição na produção televisiva do país. Alguns exemplos de sucesso na TV doméstica são Buscando el Sonero, 

Mi salsa, Los nuevos que llegan e, mais recentemente, Sonando en Cuba. 

5
 De acordo com Machado (2010), nesse ano, aproximadamente 70% da população, contava com os meios para 

acessar o sinal digital nacional. 

6 
A pesar de não estar contido no gráfico apresentado aqui, é importante mencionar também a Televisão Serrana 

(janeiro de 1993). Normalmente essa produtora é deixada de fora por causa da sua origem comunitária. Sua 

função principal não é informativa, e devido a suas características produtivas, ela não tem uma ligação formal a 

nenhuma das escalas da TVC. Se trata de um projeto de vídeo popular localizado na comunidade San Pablo de 

Yao, na região serrana da província Granma (oriente do país), que produz fundamentalmente documentários 

sobre a natureza e a vida na serra. Apesar de não pertencer diretamente ao sistema da TVC, a Televisão Serrana 

possui um alto padrão produtivo e seus conteúdos são colocados com frequência na programação de outros 

canais. 

7
 O listado de conteúdo é atualizado semanalmente e pode ser consultado através do link  

http://paquetedecuba.com 

8 
As denominações utilizadas neste artigo não correspondem necessariamente com as estabelecidas pelo autor. 

Algumas das categorias foram adaptadas à linguagem e estrutura de mercado do Brasil, para um melhor 

entendimento dos atores mencionados e suas funções dentro da estrutura. Consultar termos originais e mais 

informações sobre a pesquisa em Concepción, J. R.La Cultura Empaquetada. Análisis del consumo audiovisual 

informal del Paquete Semanal en un grupo de jóvenes capitalinos. Havana: Faculdade de Comunicação (FCOM) 

da Universidade de Havana, 2015. 

9 
Os esforços por superar essa brecha continuam. Na década de 2010 foi inaugurado o primeiro estúdio 

totalmente digital, pertencente ao SITVC (Sistema Informativo da Televisão Cubana), de uso exclusivo 

dosnoticiários e da revista matutina Buenos Días. Por outro lado, a RTV Comercial, transformada em produtora 

audiovisual, também trabalha com tecnologias de ponta e se preocupa por levar ao mercado uma estética 

audiovisual diferente do resto das produções nacionais. Se bem o funcionamento e missão dela não é o mesmo 

do resto das produtoras nacionais, RTV cria alianças com instituições e entidades de diferentes setores fora do 
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ICRT. Destacam entre suas produções recentes, os concursos de talentos artísticos Sonando en Cuba e Bailando 

en Cuba. 

10 
Por exemplo, o compêndio de conteúdos Mi Mochila, distribuído pelo sistema de Clubes de Computação 

nacionais. 

 

 

Jovens memórias das periferias: Intercâmbio brasil colômbia 

SORAIA MELO 

 

Resumo 

A dissertação Jovens memórias das periferias: intercâmbio Brasil Colômbia está vinculada ao curso de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias 

Urbanas (PPGECC). Neste estudo são apresentadas imagens e memórias produzidas por jovens que 

vivenciam a periferia da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e de Medellín, na Colômbia, tendo a 

fotografia como instrumento de afeto e diálogo.Um convite para ler e ouvir as imagens de quem narra 

pela fotografia, observar a representação da cidade, o espaço urbano e as periferias, semelhanças e 

conflitos entre duas cidades, dois países e o cotidiano de quem os habita. Acredito ainda que a 

experiência Colombiana em transformar a memória e a restauração dos conflitos em ações e políticas 

públicas representa também uma inspiração para a gestão de políticas semelhantes no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: Fotografia. Memória. Juventudes. Periferias. Medellín. Rio de Janeiro 

 

 

 

1. Corpo do Trabalho  

 

 

 

―A renúncia ao melhor dos mundos não significa a 

renúncia a um mundo melhor‖ 

Edgar Morin 

. 

A experiência da pesquisa no mestrado me ensinou a pedir licença, ensinou a respeitar a 

narrativa e o caminho percorrido pelo outro, os contextos e sentimentos que são narrados pelas 

palavras que ainda estão se descobrindo histórias e as imagens que chegam antes, que impactam pela 

estranheza, pela força ou pela beleza. 

Eu falo como pesquisadora do curso de Mestrado do Programa de Pós Graduação em 

Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas (PPGECC), mas também como mulher, 

como educadora e mãe que gesta em meio a um mestrado cheio de inquietações sobre as formas que 

narramos nossas próprias memórias.  

O título proposto para esta pesquisa(―Jovens memórias das periferias‖)me conduziu a dois 

questionamentos: o que entendia por juventudes e quais referenciais teóricos poderiam me apoiar a 
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entender a relação que os jovens do Rio de Janeiro, no Brasil, e de Medellín, na Colômbia, tinham 

com suas memórias vividas nas periferias e como poderiam ser narradas por meio da fotografia. 

O sociólogo francês Maurice Halbwachs, em seu livro ―A Memória Coletiva‖, publicado pela 

primeira vez em 1950, revolucionou o pensamento de sua época ao afirmar que o fenômeno da 

recordação e da localização das lembranças não pode ser percebido e analisado se não forem levados 

em consideração os contextos sociais que servem de base para a reconstrução da memória.  

Assim, a proposta desta pesquisa é considerar as memórias de juventudes que se encontram 

em semelhanças e diferenças e ressignificam suas escolhas e experiências com o passado recente, ao 

invés de reforçar uma ideia de que a memória está relacionada apenas ao acúmulo do tempo e anos 

vividos. Deu-se por isso o título ―Jovens Memórias‖.  

A experiência etnográfica proposta por François Laplantine, no livro ―A descrição etnográfica: 

a pesquisa e seus métodos‖ contribuiu para a compreensão dos meios utilizados na elaboração desta 

investigação. Não se trata apenas de uma experiência etnográfica de observação e análise de um 

campo. Em alguns momentos, as histórias narradas pelas fotografias e por seus autores também estão 

impregnadas do meu olhar e encaminhamento da narrativa que emprego nesta dissertação. 

Ainda na introdução do texto, Laplantine fala que ―a distância das sociedades diferentes das 

nossas permitem-nos perceber aquilo que na nossa permanecia despercebido até então... começamos 

então a nos espantar conosco, a nos espiar‖ (1943, p. 10). 

Assim, percebo a relação dos projetos fotográficos dos jovens entre si, bem como a minha 

relação com cada um deles a partir da experiência vivida, dos momentos que acompanhei e orientei 

cada projeto no Rio de Janeiro, na escolha das imagens e palavras, nos registros guardados e 

resgatados no momento da pesquisa. ―A aventura etnográfica, que consiste na experimentação visual e 

linguística das diferenças, apela para diferentes maneiras de dizer, de ler e de escrever, uma variedade 

de versões, o contrário mesmo daquilo que é unívoco‖ (ibidem, p.124). 

Alguns pontos em comum aproximam as realidades dos interlocutores desta pesquisa. São 

jovens, têm em torno de 20 e 25 anos, moram em territórios periféricos da cidade e utilizaram a 

fotografia como elemento principal para expressar incômodos e questionamentos sobre as violências 

experimentadas na infância ou, ainda, nos tempos atuais. 

Para classificar o que chamaremos de periferias, será utilizada a abordagem de Das e Poole 

(2004), segundo a qual as margens são definidas pelas formas que o estado opera em diferentes locais, 

quando se vê tendo que redefinir sua forma de atuação a fim de assegurar seu poder. Esse modelo de 

análise foge da visão monolítica que encara as margens segundo a espacialidade ―centro-periferia‖, e 

propõe três focos para a compreensão do que é periferia.  

O primeiro eixo concebe as margens como local onde vivem pessoas ―consideradas 

insuficientemente socializadas nos marcos da lei‖ (DAS & POOLE, 2004, p. 24), selvagens e rebeldes 

que deveriam ser submetidos a uma ―pedagogia da conversão‖ (ibidem) de forma a se enquadrarem 

nos padrões culturais aceitos pelo estado – definido como moderno e racional. Neste sentido, a maior 
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parte dos projetos produzidos e apresentados nesta pesquisa partem como primeira análise da ideia de 

periferia/território para pensar em que local estão inseridos e como o bairro e o entorno contribuem 

para suas construções sociais e visão do mundo. 

A fronteira entre legalidade e ilegalidade é o segundo eixo de análise. Das & Poole (2004) 

lembram que a constituição do estado moderno está baseada em práticas escritas. Documentos de 

identificação fazem parte do controle estatal sobre os indivíduos, populações e territórios. Desta 

forma, os direitos estão intimamente relacionados a posse de alguns documentos que comprovem a 

relação indivíduo-estado; aqueles que estão sujeitos a falsificações ou deslocamentos fazem parte das 

margens que se encontram na fronteira da legalidade.  

O terceiro foco de análise considera ―a margem como o espaço entre os corpos, a lei e a 

disciplina‖ (ibidem, p. 25), e toma como ideia central a noção de ―biopoder foucaultiano‖, associada 

ao ―poder da medicina para definir o ―normal‖ (ibidem). 

Compreender as favelas como margens do Estado, ou como periferia da cidade, contribui para 

situar em qual contexto os projetos estão inseridos. As imagens produzidas e apresentadas nesta 

pesquisa retratam não apenas o espaço e o território geográfico em que os interlocutores habitam ou 

passam em seu cotidiano, mas a construção do imaginário, as memórias e os territórios do corpo e da 

mente. 

Os sociólogos argentinos Margulis e Urresti (1996) chamam a atenção para a necessidade de 

se atentar para o modo como a condição de juventude manifesta-se de forma desigual conforme outros 

fatores como classe social e/ou gênero, por isso não se constitui um conceito universal e para além dos 

critérios biológicos, não se pode levar em conta apenas os critérios sociais. 

Ser jovem, portanto, não depende somente da idade como característica biológica, 

como condição do corpo. Tampouco depende do setor social, com a consequente 

possibilidade de aceitar de maneira diferencial a uma moratória, a uma condição de 

privilégio. Há que se considerar também o fato geracional: a circunstância cultural 

que emana de ser socializado com códigos diferentes, de incorporar novos modos de 

perceber e de apreciar, de ser competente em novos hábitos e destrezas, elementos 

que distanciam aos recém-chegados do mundo das gerações mais antigas. 

(MARGULIS & URRESTI, 1996, p. 169) 

Para muitos autores, juventude é uma invenção de adultos, que impõe significados ao ser jovem. 

A adolescência e até a juventude são rotuladas como fases de transição para o mundo adulto, de 

preparação para tal. Assim, o adolescente e o jovem não são considerados como seres plenos, mas um 

projeto, um vir a ser que por sua imaturidade presumida precisa ser tutelado. 

Bozon chama a atenção para o fato de vivermos em sociedades que ao mesmo tempo em que 

exigem autonomia dos indivíduos, esses continuam sujeitos a distintos tipos de controle, ―julgamentos 

sociais estritos que diferem segundo sua idade e gênero‖ (2004, p 120). Substituição de diálogo por 

imposição de autoridade, repressão, proibições. Cada experiência de ser jovem se realiza em um 

tempo, com certas possibilidades e limitações. 
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Juventude é um conceito esquivo, segundo Margullis y Urresti (1961). É uma construção 

histórica e social e não meramente uma condição etária, parte de um determinado ciclo de vida. Cada 

época e cada cultura apresentam diferentes maneiras de ser jovem, a partir de situações sociais e 

culturais específicas.  

A juventude por definição é uma construção social, uma produção de uma determinada 

sociedade, relacionada com formas de ver os jovens, inclusive por estereótipos, momentos históricos, 

referências diversificadas e situações de classe, gênero, raça, grupo, contexto histórico entre outras. 

Ressalta-se que o emprego do termo juventudes no plural, antes de patrocinar uma perspectiva 

fracionada, na qual aparecem modelos de jovens separados, sinaliza a existência de elementos comuns 

ao conjunto dos jovens. 

No ano de 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas apresentou uma definição na qual o 

jovem seria o indivíduo que pertencente ao grupo populacional localizado entre 15 e 24 anos. No 

Brasil, para fins de políticas, são considerados jovens aqueles indivíduos entre 15 e 29 anos 

pertencentes a todos os estratos da sociedade
1
. 

As memórias apresentadas pelos projetos fotográficos falam de uma juventude periférica 

marcada por diferentes violências, as sofridas pelas disputas de poder de facções em territórios 

urbanos, a poluição e o abandono do Estado e as violências simbólicas que marcam e estigmatizam 

moradores com menos acesso aos bens culturais e serviços. 

Os dados sobre juventude no Brasil são pouco atualizados e a maior parte das estatísticas a que 

tem-se acesso se baseiam no CENSO de 2010. Segundo o ―Mapa da Violência. Crianças e 

Adolescentes no Brasil, 2012‖ (Waiselfisz, 2012), o Brasil, em 2009, continuava ostentando a posição 

de quarto país no mundo quando classificado por crianças e adolescentes (10 a 14 anos) mortos por 

homicídio- 3,4 por 100.000 pessoas naquela faixa etária. Se a faixa considerada são pessoas em idades 

jovens (15 a 24 anos), no contexto internacional, o Brasil ocupava a sexta posição, tanto no total de 

homicídios, quanto nos homicídios juvenis, nos 100 países que apresentavam dados oriundos da 

Organização Mundial da Saúde (idem, 2011, p. 154). 

De acordo com Abad (2003, apud Sposito e Carrano, 2003), os modelos de políticas públicas de 

juventudes nos países latino americanos apresentam características comuns, sendo que as primeiras 

ações (entre 1950 e 1980) que abarcavam a juventude eram voltadas para a ampliação da educação e o 

uso do tempo livre. Entre 1970 e 1985, as políticas buscavam o controle social de setores juvenis 

mobilizados, como o movimento estudantil e os movimentos contra as ditaduras no continente. Entre 

1985 e 1990, as ações buscavam enfrentar a pobreza e a prevenção do delito. Já entre 1990 e 2000, o 

foco das políticas passa a ser a inserção laboral dos jovens tidos como excluídos ou considerados em 

situação de vulnerabilidade social.  

Abad (2003) observa que as políticas transitavam entre as representações dos jovens como 

―problemas sociais‖, considerados, portanto, como objetos de atenção, que precisavam ser contidos ou 

necessitavam de proteção, mais uma vez, tutelados. Ainda hoje, apesar das políticas e configurações 
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que batalham para reconhecer crianças e jovens como sujeitos de direitos, são raros os casos em que a 

participação ocorre desde o princípio, com escuta, presença na elaboração das políticas e no 

monitoramento das mesmas. 

As entrevistas e as observações do contexto em que cada projeto fotográfico apresentado nesta 

pesquisa é narrado revelam que os espaços de exceção são também aqueles nos quais a criatividade 

das margens é visível e como formas alternativas de ação política e econômica são instituídas. 

A temática da periferia urbana sempre me interessou. Desde a infância vivida na periferia de 

Osasco, na Zona Oeste de São Paulo, passando pelo trabalho de mediação de leitura e criação de 

biblioteca comunitária nas regiões de Mangue da Cidade de Santos, às predileções pelas pautas sociais 

nas coberturas jornalísticas nas cidades do litoral paulista de 2001 a 2009. 

No entanto, foi no segundo ano morando no Rio de Janeiro que passei a investigar a periferia da 

cidade. Em 2011, iniciei um trabalho no Centro de Criação de Imagem Popular- CECIP, organização 

da sociedade civil comprometida com o desenvolvimento de metodologias educativas e de 

comunicação, que tem como missão promover políticas públicas em benefício da cidadania e da 

construção de uma educação integral para todos.  

No projeto ―Jovens e seu Potencial Criativo na Resolução de Conflitos‖,atuei como facilitadora 

de processos circulares para a resolução de conflitos em escolas municipais em que o projeto atuava 

no Rio de Janeiro. 

A experiência como facilitadora me aproximou de uma literatura sobre cultura de Paz, 

comunicação não violenta e justiça restaurativa. Autores como Kay Pranis e Jesus Xares permearam as 

pesquisas e investigações, além da prática de facilitar dinâmicas de prevenção à violência em escolas 

alocadas em áreas conflagradas do Rio (como o bairro de Santa Cruz, por exemplo). 

Educação como processo da vida social por meio do qual os indivíduos e grupos 

sociais aprendem a desenvolver, de forma consciente, para o bem da comunidade 

nacional e internacional, a totalidade de suas capacidades pessoais, atitudes e 

conhecimento. (PRANIS, 2007, p.85). 

Jares é autor de ―Educar para a paz em tempos difíceis‖ (2007) e Doutor em Pedagogia pela 

Universidade de Santiago de Compostela. Ele conceitua a ideia de educação para paz e para os direitos 

humanos como processo educativo contínuo e permanente, fundamentado nos dois conceitos 

fundadores (concepção de paz positiva e perspectiva criativa do conflito), que, pela aplicação de 

métodos problematizantes, pretende desenvolver um novo tipo de cultura, a cultura de paz, que ajude 

as pessoas a entender criticamente a realidade desigual, violenta, complexa e conflituosa, para poder 

ter uma atitude e uma ação diante dela. 

A facilitadora de círculos de construção de paz Kay Pranis desempenhou de 1994 a 2003 no 

Departamento Correcional de Minnesota as funções de Planejadora de Justiça Restaurativa. Trabalhou 

com as lideranças de estabelecimentos correcionais, da polícia, dos tribunais, de associações de bairro, 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 843 

comunidades religiosas e escolas desenvolvendo uma resposta abrangente ao crime e ao conflito, com 

base na justiça restaurativa
2
. 

A experiência e metodologia de Pranis buscam identificar sentimentos e necessidades, bem 

como a forma de atendê-los, mediante a responsabilização de todos, com o objetivo de solucionar o 

conflito promovendo a transformação pessoal e a reintegração em comunidade.  

O interesse em conhecer políticas restaurativas de Educação para a Paz me levaram pela 

primeira vez a Medellín, na Colômbia, em 2015, durante o Simpósio de Lideres Culturais para o 

desenvolvimento, no Museu de Antioquia. Passei a me aproximar e me interessar pela história de luta 

pela Paz dos colombianos e relacionar com a realidade brasileira. Por isso, além de escutar os jovens e 

pensar como apoiá-los, também descobri na forma que a Colômbia narra suas memórias recentes de 

violência, dos estigmas do narcotráfico e da construção de espaços de restauração como, por exemplo, 

o Museu Casa de La Memória uma oportunidade de construir pontes de aprendizado, observar 

políticas e metodologias que contribuíssem com as relações de convivência menos punitivas, menos 

violentas. 

A partir das experiências e interesses citados acima nasceu esta pesquisa, do encontro e do 

desejo de criar espaços de escuta entre jovens que habitam territórios invisibilizados ou estigmatizados 

pela violência. A fotografia como instrumento de pesquisa surgiu no processo e mostrou-se uma 

linguagem, um instrumento para a construção de narrativas sobre identidade, sobre os impactos, 

incômodos e belezas que habitam nas relações, que têm lugar oculto e guardado nas memórias 

coletivas e passam a ser experimentados a partir da construção da imagem.  

Memórias e histórias espelhadas do Brasil e da Colômbia, as vozes das imagens ouvidas pelo 

silêncio da palavra. Uma oportunidade para experimentar a escuta e a observação sobre a cidade, sobre 

as pessoas que a habitam em suas margens. 

Para entender a relação desta pesquisa com a instituição em que ela nasce faz sentido conhecer 

um pouco da história da organização. Em 1986, surge o Centro de Criação de Imagem Popular, o 

CECIP, com o projeto de vídeo popular TV Maxambomba — parceria com associações de moradores 

da Baixada Fluminense. Três anos depois, em 1989 a TV Maxambomba inaugura sede em Nova 

Iguaçu e suas exibições ganham as praças, em telão armado em uma kombi. 

A presença do documentarista Eduardo Coutinho, ganhador de prêmios nacionais e 

internacionais, contribui para a visibilidade e diálogo da instituição com o poder público e demais 

instituições que atuam com comunicação e educação. 

Em 2009 é firmada uma parceria entre CECIP e a Oi Futuro, dando início a Oi Kabum! Escola 

de Arte e Tecnologia do Rio de Janeiro, com cursos de Fotografia, Vídeo, Computação Gráfica, Web 

Design e Design Gráfico. 18 meses de formação técnica e cidadã para jovens de escolas públicas entre 

16 e 21 anos. O formato de escola durou 7 anos com transições no formato, tempo de duração do 

curso.  
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Em 2013, começo a trabalhar como educadora da oficina da palavra, acompanhando os 

estudantes na construção de narrativas que irão gerar os projetos de arte e tecnologia, além dos roteiros 

e sinopses dos projetos. 

Em 2017, com a transição do financiamento por leis de incentivo e a redução da verba de apoio, 

a Oi Kabum! Rio passou a funcionar em menos tempo, com jovens já iniciados nas linguagens de arte 

e tecnologia e no espaço do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, como Laboratórios de Intervenções 

Urbanas, Oi Kabum! Lab. 

Esta pesquisa é um resgate das experiências dos jovens da Oi Kabum, no Rio de Janeiro, e os 

primeiros passos rumo a Medellín na Colômbia. Um olhar para o que foi vivido e experimentado e um 

laboratório para observar o que virá. Na Oi Kabum! Rio, escolhemos trabalhar usando inspirações em 

trabalhos do campo da arte, entendendo que esse é um território sem fronteiras, que permite descobrir 

os encantamentos pessoais e coletivos, enriquecer as experiências, provocar desvios do sistema e do 

tempo.  

Além da trajetória e bagagem que o CECIP trazia, a Kabum tinha em sua construção 

metodológica a aprendizagem por projeto. Uma busca horizontalizada no processo da educação, em 

que os estudantes constroem o aprendizado a partir de sua própria trajetória, mediada pela orientação 

de uma equipe diversa de educadores experimentadores das artes e da tecnologia. 

O primeiro período de formação era chamado de Click, uma dinâmica de oficinas de atividades 

integradoras que permitiam que cada participante experimentasse cada uma das quatro linguagens e 

pudesse optar por qual mais se identificavam e gostariam de investir numa formação ou 

aprimoramento. 

Alguns eixos eram comuns às linguagens, como iniciar as pesquisas e investigações a partir do 

tema da identidade, um mergulho nas histórias individuais, na relação com o território e como as 

questões, conflitos e desejos de cada participante se transforma em um projeto que, por meio de uma 

linguagem artística permite que sejam assuntos visibilizados e discutidos com diferentes públicos em 

variados espaços, como por exemplo, os temas violência, deslocamentos e preconceito. 

As atividades transversais às linguagens de formação como a Oficina da Palavra partiam das 

dinâmicas de troca, da busca por memórias, laboratórios de escrita e discussões sobre territórios físicos 

ou simbólicos, como o território do corpo ou da mente.  

Para esta pesquisa no Mestrado, optei por focar em uma das quatro linguagens: a fotografia. O 

resultado foram projetos que extrapolaram a relação estética com a fotografia, mas dialogavam com 

outros jovens, com seus territórios e com as barreiras que buscavam identificar e, em alguns casos, 

romper. 

Para a pesquisa no Rio de Janeiro escolhi três projetos que tive a oportunidade de acompanhar 

desde o nascimento nas oficinas de fotografia: Margens de um Rio, Foco Vermelho e O Trem.  
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Figura 1: As Margens de um Rio, 2016. 

 

Fonte: Margens de um Rio, Adão Paiva 

 

―As Margens do Rio‖, de Adão Paiva, consiste em um ensaio fotográfico sobre o bairro que 

Adão habita na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Rio das Pedras. Por meio de imagens e palavras ele 

narra sua história: nascido no Ceará, vem para o Rio das Pedras com sua família ainda criança buscar 

uma vida melhor.  

Experimenta o preconceito por ser nordestino e por morar na favela. Encontra na fotografia uma 

forma de ressignificar a sua história e a da sua família, valorizar as relações comunitárias, a infância e 

a cooperação existente em uma região que parece esquecida pelos governantes. 

Foco Vermelho reconstrói a memória de Thayná Santos, por meio de um projeto fotográfico que 

vasculha as lembranças de uma infância vivida no Morro da Casa Branca, na Tijuca. Na época, 

Thayná morava com o pai e, em virtude da liderança de uma facção criminosa, ela não podia usar 

roupas vermelhas, inclusive a blusa ganhada do pai que veio a falecer ainda na infância dela. 

Thayná, com o apoio de outro estudante da turma de fotografia, Gabriel Savary, retorna ao 

Morro da Casa Branca e, utilizando uma gelatina vermelha sobre a lente, inclui nas imagens a cor que 

lhe foi tirada da memória: o Foco Vermelho. 

 

 

Figura 2: Foco Vermelho, 2014 
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Fonte: Foco Vermelho, Gabriel Savary 

 

―O Trem‖, de João Vitor (pseudônimo), é um exercício de transformar em imagens os 

sentimentos do viajante que percorre quase que diariamente o trajeto Duque de Caxias, na Baixada 

Fluminense, em direção ao Centro do Rio, utilizando como principal transporte o trem. Ele observa o 

cotidiano, os costumes e os sonhos que são dos transeuntes, mas também são dele
3
. 

A integração entre as experiências de arte e resolução de conflitos, aliada a uma equipe de 

educadoras com formações diversas na arte e tecnologia, gerou inúmeros encontros e intervenções. 

Em fevereiro de 2015, uma parte da equipe de educadores da Oi Kabum participou pela primeira vez 

do Simpósio de Líderes Culturais para o desenvolvimento, em Medellin na Colômbia. Na ocasião, 

apresentei um artigo e uma palestra sobre a experiência da cultura de paz nas 50 escolas municipais do 

Rio de Janeiro. 

Em 2016, a mesma equipe esteve no VII Simpósio de Líderes Culturais para o desenvolvimento 

no Museu de Antioquia. Com mais três educadoras, apresentei uma intervenção artística, inspirada no 

poema da filósofa Viviane Mosé, ―Receita para lavar palavra suja‖. Como experimentação artística 

lavamos as palavras, ressignificando os conceitos gastos pelo tempo, expressões contidas, reprimidas 

desveladas em movimentos performáticos, em busca de ampliar diálogos e experimentar outros 

sentidos. 
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Figura 3: Intervenção artística inspirada em  

―Receita para lavar palavra suja‖, de Viviane Mosé. 

 

 

Fonte: Foto de Eliane Heeren, Medellín, 2016. 

 

O projeto inicial de entrada no curso de Mestrado da FEBF tinha como principal interesse criar 

diálogos entre jovens do Brasil e da Colômbia. Foi a partir das disciplinas do primeiro semestre de 

2017, de ―Periferias‖, com Mario Brum e Liliane Leroux e ―Cultura, Economia e Política. Vamos 

andar pelas ruas? Intervenções urbanas, cinemas e performances‖, com a professora Ana Paula Alves 

Ribeiro que passei a repensar interlocutores e o encaminhamento da pesquisa. 

A imagem como narrativa e as pesquisas em antropologia visual transformaram uma proposta 

de educação para a paz em uma investigação de como os jovens das periferias narram suas memórias 

afetivas, por meio das imagens que produzem a partir de suas próprias histórias. 

Neste momento também iniciei a pesquisa de contexto sobre os jovens na Colômbia. A 

participação e apresentação de trabalho, em outubro de 2017, no II Congreso Internacional de 

Educación para el desarrollo em perspectiva Latinoamericana - Territorios y Éticas para la vida, em 

Bogotá, contribuiu para que ampliasse a pesquisa, a literatura e os diálogos com educadores e 

pesquisadores do tema na Colômbia. 

Durante esta passagem por Bogotá, encontrei artigos e publicações do cientista social e 

pesquisador Adrian Restrepo Parra, que escreveu o livro ―Jóvenes y antimilitarismo en Medellín‖, 

entre outros textos e investigações. Uma importante contribuição para compreender o contexto da 

juventude no pós-guerra é a experiência de uma Rede de Juventude de Medellín, que utiliza como 

metodologia os conceitos da não violência. 

Para o diálogo com a Colômbia, aproveitei os contatos feitos durante minhas passagens por 

Medellín como os projetos acompanhados pelo Museu de Antioquia de memória e Território, além de 

duas instituições que desenvolvem ações próximas à Oi Kabum!,que são Platohedro e Con-Vivamos, 
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ambas situadas em comunas, bairros semelhantes às favelas cariocas, e que desenvolvem ações de arte 

e tecnologia com jovens que moram no entorno ou em outras comunas da cidade. 

O período de pesquisa e entrevistas culminou com a minha gestação, o que impossibilitou um 

retorno à Colômbia, por isso a escuta e as entrevistas com os jovens colombianos foram realizadas por 

meio de encontros virtuais como Skype, e-mail e facebook. 

A partir dos objetivos da pesquisa e dos encontros do caminho optei por organizar o texto da 

dissertação da seguinte forma: O primeiro capítulo se intitula ―Nos caminhos das Periferias‖, onde é 

feita uma revisão de literatura sobre os temas desenvolvidos nesta pesquisa, como: memória, 

juventudes e periferias. Trata dos caminhos e escolhas teóricas e empíricas utilizados para ouvir, 

descrever e narrar as experiências de jovens do Rio e de Medellín. 

O segundo capítulo, ―A imagem, na margem, fala‖busca justificar a fotografia como linguagem, 

como instrumento de expressão de jovens que a utilizam para acessar memórias de violências, 

experimentadas nas margens da cidade, às margens de um conceito mais amplo. Como a imagem 

contribui como narrativa, em alguns casos sobrepõe a linguagem oral e permite a construção de novos 

diálogos. 

O terceiro e último capítulo, ―Diálogos Brasil e Colômbia‖ é dedicado a apresentar os projetos, 

as experiências, entrevistas e fotografias produzidas no Rio de Janeiro e em Medellín, durante o 

período desta pesquisa. Na parte das considerações parciais, abordo o que no momento de conclusão 

desta pesquisa foi possível compreender sobre as minhas escolhas iniciais, sobre o caminho de afeto e 

de escuta experimentado ao longo dos últimos anos e, principalmente, como este ensaio pode 

representar uma ponte entre dois espaços distintos e ao mesmo tempo tão próximos nas formas que 

reconstroem suas histórias e ressignificam as possibilidades de conviver com as desigualdades. 
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Resumo 

Este trabalho se constitui como um estudo teórico sobre o universo dos conteúdos audiovisuais 

seriados na web e tem como objetivo central contribuir com o aprofundamento da discussão sobre este 

tipo de narrativa, relativamente nova, revelando suas potencialidades e características. Esta pesquisa 

surge da necessidade de embasamento para a criação de uma experiência audiovisual para web usando 

como plataforma o site YouTube. Busca-se, também, fazer uma breve reflexão sobre a plataforma 

YouTube como uma produtora de memória e para tal foi utilizado o exemplo da websérie "Cinema de 

rua em Juiz de Fora".  

 

Palavras-chave:YouTube; documentário; Websérie; Memória. 

 

 

Introdução 

 A ascensão das novas mídias trazem consigo novas modalidades narrativas construídas de 

acordo com as linguagens digitais. No campo do audiovisual um exemplo recente destas novas 

narrativas é o fenômeno das webséries. Esse gênero possui como atributo principal o conteúdo seriado, 

mas possui diversas características distintas de outros produtos audiovisuais seriados construídos para 

outras plataformas. No ambiente online prevalecem os episódios de curta duração, que possuam 

conteúdo independente entre si, mas que estejam vinculados ao todo de alguma forma. Outro aspecto 

observado na bibliografia ligada às webséries é o do tipo de conteúdo produzido e dos estudos sobre 

serem quase sempre sobre seriados ficcionais.  

 Para este estudo priorizou-se como plataforma de estudos o YouTube por ser uma das redes 

sociais mais utilizadas pelos brasileiros, não esquecendo que existem diversas webséries produzidas 

em outras plataformas online
5
. Também prioriza-se o universo das webséries que abrangem também 

conteúdos documentais e que dialogam com o tema da preservação da memória, já que este estudo 

auxiliou na criação e na posterior reflexão sobre a websérie "Cinema de Rua em Juiz de Fora"
6
 que faz 

parte de uma pesquisa científica realizada pelo grupo "Comunicação, Cidade, Memória e Cultura" e 

tem por objetivo central recontar a história dos antigos cinemas da cidade de Juiz de Fora durante o 

período de 1950 até 2016.   

 

A plataforma Youtube: novas formas de produção e consumo audiovisual na Web 

  A plataforma YouTube
7
 foi oficialmente lançada em dezembro de 2005 (MEILI, 2011) e 

permanece em crescimento, tanto em número de acessos quanto de vídeos hospedados, até o momento 

presente. Atualmente, segundo o próprio site, o Youtube tem mais de um bilhão de usuários (quase um 

terço do número total de usuários da internet no mundo
8
). 
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 No Brasil, segundo dados divulgados por JARDIM (2016), o YouTube é o site mais utilizado 

pelos internautas que assistem a vídeos online. Dos 85 milhões de brasileiros que assistem vídeos na 

internet, 82 milhões utilizam o YouTube como plataforma.  

 Seguindo esta tendência temos os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015
9 

que coloca o 

YouTube como a terceira rede social mais utilizada do país perdendo apenas para o WhatsApp
10

e o 

Facebook
11

. Desconsiderando a rede dedicada exclusivamente de troca de mensagens, o WhatsApp, o 

YouTube pode ser considerado como a segunda rede social mais acessada no Brasil. 

 

Gráfico 01: Redes sociais mais usadas no Brasil 

 
Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia/2015.

12 

 

 O YouTube disponibiliza aos usuários não apenas vídeos, mas também a possibilidade de criar 

seu próprio canal e, inclusive, de fazer a edição do material audiovisual produzido. Outra ferramenta 

presente para os produtores é um feedback detalhado das reações ao conteúdo veiculado. A plataforma 

tem uma característica de hibridismo pois abriga tanto conteúdos amadores quanto aqueles produzidos 

por grandes empresas: 

Atualmente, o slogan do site é ―broadcast yourself‖, ou seja, algo como ―transmita-

se‖, demonstrando a mudança de uma plataforma de armazenamento para uma 

ferramenta de expressão pessoal. Apesar de ter a proposta de ser uma ferramenta 

voltada ao usuário comum, o YouTube compreende diversos tipos de participantes, ou 

seja, usuários que fazem usos distintos da ferramenta (...) Dessa maneira, cada 

participante modela coletivamente o site como um sistema cultural dinâmico, que, a 

partir de uma possibilidade técnica, torna-se um artefato da cultura participativa 

(PUHL, ARAÚJO, 2012, p. 715). 

 

 Essa coexistência das formas de produção amadoras e profissionais no YouTube dilui as 

fronteiras entre as duas formas de conteúdo. Não existem relações causais pré-estabelecidas de 

qualidade visual x audiência ou puramente produtor x consumidor. O YouTube consegue ser ao 
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mesmo tempo um negócio extremamente rentável e também oferecer aos usuários a noção de 

comunidade e possibilidade de criação não apenas de vídeos, mas de valores, a possibilidade de 

produzir um conteúdo que pode alterar de maneira significativa aspectos sociais dentro e fora das 

redes sociais (SNICKERS & VONDERAU, 2009): 

Dessa forma, a plataforma consegue, habilmente, navegar entre a lógica de 

comunidade e a lógica comercial, o que induz a uma aproximação entre as culturas 

profissionais e amadoras do audiovisual, provocando uma mistura entre elas, sendo, 

além de uma indústria, um espaço de conteúdo construído pelos usuários. (MEILI, 

2011, p. 54).  
 

 Os usuários estão em participação ativa na rede não apenas como produtores diretos de 

conteúdo audiovisual, mas através da confecção de playlists (opção que possibilita selecionar e 

agrupar conteúdo), de expressão direta de opinião com a possibilidade de deixar comentários, por 

meio dos sistemas quantitativos de visualizações, além da atribuição de valor positivo e negativo em 

qualquer vídeo (gosto/não gosto). Essa colcha de retalhos produzida e reorganizada a todo instante 

retroalimenta o sistema e proporciona liberdade ao "usuário na hora de selecionar, introduzir, 

empacotar e etiquetar a informação (folksonomia), que lança à Rede uma vez selecionada, introduzida, 

empacotada e etiquetada por outros usuários" (LACALLE, 2010, p.87). 

 Na tentativa de aprofundar a reflexão na experiência brasileira é pertinente observar os vídeos 

mais acessados do YouTube no Brasil em 2017. No topo da lista está o vídeo Eu cansei de ser pobre 

por "whinderssonnunes" e na sequência estão: 2º - Dez pras cinco, por "5incominutos"; 3º O bar me 

ama - por "CanalCanalha"; 4º Curtidinha, por "Felipe Neto" e em 5ºParódia Deu Onda, por "Rafinha 

Sanchez TV"
13

. 

 Todos esses vídeos são paródias de músicas famosas feitas por canais de youtubers que se 

dedicam a fazem quadros de humor na internet. Sobre o recente fenômeno dos youtubers vale-se 

destacar que não é um acontecimento tão espontâneo quanto parece: 

Ocorre que muitos personagens populares, as celebridades do YouTube, ganham, 

ocasionalmente, espaço na mídia tradicional, mas não após investirem e 

empreenderem sua imagem, seu conteúdo na comunidade online; os vídeos que 

postam não respondem somente a uma necessidade de expressão pessoal, mas são 

pensados e trabalhados, muito tempo é investido no diálogo com as comunidades de 

assinantes e promovendo parcerias com outras personalidades; essa é uma 

característica empreendedora dos Pro-Am Youtubers que geram valor em seus 

produtos audiovisuais. (MEILI, 2011, p. 54). 
 

 Observando-se este cenário é possível perceber que os vídeos mais procurados pelos 

brasileiros são videoclipes musicais, vídeos de conteúdo humorístico e vídeos de youtubers de 

destaque abordando assuntos diversos. São indivíduos que, como grupo majoritário, estão em busca, 

principalmente, de entretenimento. Estabelecendo-se uma relação desse tipo de consumo com os dados 

apresentados anteriormente de produção de conteúdo na internet é possível ponderar sobre a relação 

produção/consumo no YouTube. O que foi mais visto é ou produzido por empresas profissionais em 
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vídeos ou por pessoas que atingem um status de star. O YouTube está inserido no contexto de uma 

sociedade que valoriza muito o ver e o ser visto. 

 A subjetividade passa a se constituir no encontro com o outro, ao dar-se a ver. O que importa é 

ser visto e , como cada um tem direito ao mesmo espaço no ambiente da rede , a responsabilidade de 

conquistar o olhar do outro é do próprio sujeito. Uma vez que o sujeito é a sua própria mídia , cabe a 

ele conquistar seu público . Se o interesse em expor a banalidade da vida já havia , o YouTube 

proporcionou um espaço para a exposiçaõ de imagens da intimidade. (SILVA, 2006, 29). 

 Dentro deste universo um outro tipo de produção, que se difere da caseira, também tem 

espaço: é o universo das webseries. 

 

Audiovisual seriado na Web  

 A primeira websérie foi criada em 1995 nos Estados Unidos sob o título The Spot e cada 

episódio da série tinha 5 minutos de duração. A iniciativa era ainda experimental, mas já possuía um 

apelo significativo junto ao público "La webserie funcionó a la perfección logrando hasta 100 mil 

visitas diarias, algo que por aquellos años causaba un fallo continuo en los servidores - poco 

acostumbrados a la afluencia masiva de usuarios" (HERNÁNDEZ, 2016, p.1). 

 Durante este período os produtores de webséries eram os meios tradicionais, baseados em 

algum conteúdo televisivo existente, e/ou com financiamento publicitário:  

Em seu período inicial de maturidade, as webséries eram criadas como complementos 

a séries de televisão, apresentando histórias paralelas ou complementares da história 

principal (...) Este formato foi utilizado para lançar pequenas webséries que serviam 

para fazer a ponte entre duas temporadas da mesma série televisiva, tendo como 

objetivo manter o interesse do espectador, ou ainda, como suporte para campanhas 

publicitárias diversas. (AERAPHE, 2013, p.9). 

 

 No entanto, a ideia de série audiovisual surge muito antes da web. Ainda no início da 

televisão, nos anos 1940, os produtores buscaram inspiração em outros tipos de conteúdos serializados 

como, por exemplo, nos formatos radiofônicos no século XX e começam a desenvolver conteúdos em 

série para prender a atenção do público (BERMÚDEZ, GÓMEZ, 2016, p.106). 

 Esta característica acaba por encaixar-se de forma muito compatível com a produção de 

conteúdos para a rede, pois corrobora com o atributo comumente associado à internet de 

descentralização e pulverização da informação, além da dispersão não apenas do conteúdo, mas 

também da atenção do espectador.  

 A produção do material em formato de série estabelece uma relação das partes produzidas 

com o todo e também consigo próprias, já que na web a visualização não segue, necessariamente, uma 

temporalidade definida, pelo contrário ela tem embutida em si o ideal de descontinuidade "No que se 

refere aos conteúdos audiovisuais feitos para a web, a ideia de fragmentação diz respeito às 

micronarrativas que constituem esses conteúdos e (...) à fragmentação das telas, das narrativas, das 

imagens, da linearidade" (ZANETTI, SILVA, GALANTE, 2014, sp). 
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 Esta forma de produção diluída não apenas vem da televisão, mas retorna a ela com as 

características geradas na web "Pode-se falar numa emergente ―dramaturgia youtube‖, por vezes 

adensada, por outras diluída, encurtada, interrompida ou fragmentada em razão de condições 

tecnológicas que aproximam cidadãos dos meios de produção" (SYDENSTRICKER, 2012, p.4) numa 

ordem cíclica de reapropriação e intermedialidade. 

 A narrativa serializada na web possui determinadas características e obedece a algumas 

estratégias para que consiga desempenhar o papel de fio condutor do argumento, gerando expectativa 

e, ao mesmo tempo, um terreno familiar para espectadores:   

Essa ideia de episódio nos leva a dois modos de organização da narrativa: a tendência 

de ter o desenvolvimento de histórias que tem começo, meio e fim em cada episodio 

(...) Cabe ao primeiro episódio apresentar aos espectadores os elementos que ele irá 

encontrar nos episódios seguintes: ambientação, tempo em que a trama se desenrola, 

elementos temáticos condutores, conflitos e ações principais (MACHADO, 2010, 

p.73). 

 

 Essa diferenciação do primeiro episódio foi feita na websérie "Cinema de Rua em Juiz de 

Fora", produzida a partir deste estudo. Intitulado Ir ao cinema
14

o episódio tem conteúdo bem diferente 

dos demais, funcionando como um convite aos espectadores para que conheçam este novo mundo e 

estabeleçam com ele novos relacionamentos. 

 Outra característica muito relevante quando se discute conteúdo produzido na web é a 

possibilidade de interação entre produtor e consumidor. É preciso lembrar, porém, que a interatividade 

não surge com o advento do ciberespaço. Fossem por intermédio de cartas ou telefone, por exemplo, 

antes da web também existiam diversas formas destes dois polos entrarem em contato. 

 Entretanto, a internet cria novas formas de interação e também altera a relação temporal que 

existia anteriormente com relação ao feedback, o retorno do espectador, que se torna cada vez mais 

instantâneo. 

 Raquel Recuero (2009) aponta dois tipos de interação, a interação reativa e a interação mútua. 

Na última os laços criados são dialógicos, pois são construídos através de uma interação social na qual 

os atores tiveram ampla participação. Já a associação reativa é limitada, pois estabelece um apenas um 

caminho possível, clicar em um link
15

, se tornar amigo de alguém, por exemplo. 

 No caso das webséries essa interação pode se dar em várias esferas da web que redirecionem o 

conteúdo para os vídeos, não apenas o YouTube, mas caso haja um site ou uma página no Facebook. 

Dessa forma, várias formas de interação são possíveis. Observa-se no objeto de estudo um maior 

número de reações reativas, mas também há um número considerável de interações mútuas como 

observaremos mais à frente. 

 Esse "novo" espectador geralmente assiste a séries ou filmes em casa e com preferência no 

período da noite
16

. Estes espectadores seriam Casual Viewers "que nada mais é do que um espectador 

que tem a sua audiência fragmentada em diversos meios e que é a todo momento disputada por outros 

elementos da vida moderna como os e-mails, SMS" (AERAPHE, 2013, p.35). 
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 Para atender a este público com atenção tão dispersa com um conteúdo serializado algumas 

técnicas de confecção podem ser adotadas para tentar criar uma ligação desse usuário com a websérie: 

-Primeros 15 segundos: Los primeros 15 segundos de nuestro capítulos son claves 

para que el usuario decida si seguir viéndolo o no. Los intervalos de atención son 

breves, por lo tanto, captar la atención en eses primeros instantes es clave. 

-Llamadas a la atención: invita a los usuarios a interactuar en las redes y hacer cosas 

que puedan permitir generar audiencia durante el video. 

-Frecuencia de emisión de capítulos: Se debe crear un compromiso con los seguidores 

(emitir cada 15 días, cada semana...) y complirlo. "Una audiencia frecuente necesita 

contenido frecuente"(HERNÁNDEZ, 2016, p.1). 

 

 As temporalidades distintas dentro desse meio também estabelecem uma forma de consumo e 

ligação com o espectador. A produção audiovisual na web trabalha com diversas formas de 

manipulação temporal distintas. Uma é a emergência tecnológica que provocou uma revolução nos 

modos de percepção e que relaciona a emergência de novas tecnologias com as mudanças perceptivas 

"a experiência perceptiva e sensorial mantém uma relação estreita com o mundo exterior. Sendo assim, 

a visão humana não seria autônoma, mas extremamente dependente de estímulos externos" 

(BATISTA, 2016, p.2). 

 Nas redes essa atenção, respeitando a própria configuração do ciberespaço, é cada vez mais 

fragmentada e compartimentada. Cada dia mais o homem contemporâneo vive um tempo virtual, 

suspenso, em que está sempre conectado "a atenção se torna assim constantemente modulada pela 

interação humano-máquina e, consequentemente, atrelada às relações entre sujeito social e 

assujeitamento maquínico" (SENRA, 2013, p.19). 

 O tempo comprimido e acelerado que se desenvolve a partir da modernidade é hoje mais 

relacionado a um tempo que não é o cronológico, mas sim um tempo em que a simultaneidade e o 

relacionamento em rede é cada vez mais o denominador comum do tempo social. 

 Outro aspecto importante em relação ao tempo nas webséries é o de que a própria montagem 

do conteúdo audiovisual constitui também uma manipulação temporal "O tempo diegético é 

construído da supressão do que é entendido como desnecessário em uma ação e dilatado no que é 

entendido como fundamental nas ações" (BARBIZAN, 2010, p.26). A montagem cria um tempo 

diegético que pode ser sequencial ou não, mas que transcende a relação espaço-tempo física: 

[...] traz à proximidade dramática pessoas, lugares e ações que na realidade poderiam 

estar amplamente separados. Pode-se filmar pessoas diferentes em tempos diferentes e 

até em lugares diferentes, por meio do mesmo gesto ou movimento e, através de uma 

montagem criteriosa, que preserva a continuidade do movimento, a própria ação se 

torna a dinâmica dominante, que unifica toda a separação. (DEREN, 2012, p.147).

  

 

 A questão da periodicidade nas webséries também estabelece uma relação temporal do 

conteúdo com os espectadores. O período determinado de espera para o lançamento de outro episódio 

da websérie é uma forma de marcar progressivamente o tempo. Entretanto, essa periodicidade é 

distinta daquela presente em edições de jornais ou novelas, pois o episódio está sempre disponível e a 
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linearidade dos episódios não é um fator central, o usuário seleciona e ordena o conteúdo da melhor 

forma para sua fruição pessoal. 

 Relacionando essas formas de temporalidades que estão presentes no universo das webséries 

temos ainda uma outra forma, de ordem mais prática, que é a própria limitação que a plataforma de 

hospedagem impõe. O YouTube estabelece uma limitação temporal padrão de 15 minutos que pode ser 

aumentada para até 11 horas. Entretanto, a própria existência de um padrão "indica que a plataforma é 

basicamente configurada para hospedar arquivos curtos. Essa configuração está em consonância com o 

tempo médio de duração dos episódios de webséries" (BATISTA, 2016, p.9). 

 Em consonância com esta afirmação está o fato de que o festival brasileiro de webséries, o 

"Rio Webfest"
17

, aceita apenas episódios de até 12 minutos de duração
18

, o que sugere que a maioria 

dessas séries produz capítulos mais curtos. 

 

Webséries documentais e memória no YouTube 

 Quanto ao tipo de produção mais frequente no universo das webséries observa-se, claramente, 

em pesquisas científicas e materiais que abordam o assunto uma força maior de séries de ficção. 

Talvez por conta da proximidade que as séries documentais têm com o campo do jornalismo mais do 

que com os conteúdos seriados mais comuns como por exemplo as telenovelas e seriados. 

 Entretanto, existem muitos exemplos de webséries documentais disponíveis na rede. O canal 

Região do Queijo Canastra
19

 realiza uma websérie documental sobre os produtores do queijo canastra 

e em cada episódio conta a história de uma família de produtores. Apesar de ser uma ação publicitária 

a série coloca como foco a história dessas pessoas e da região. 

 Outro exemplo é a websérieSin Oficio
20

, uma produção colombiana que segundo os próprios 

produtores "busca rescatar para la memoria, aquellos oficios que están por desaparecer". Em cada 

capítulo é contada a história de alguma pessoa que tem alguma dessas ocupações que estariam em 

extinção. 

 A websérie documental Vidas em Transição
21

conta histórias de pessoas que estão passando 

por alguma mudança em suas vidas. Os depoimentos recuperam algumas histórias dessas personagens 

para contrapor ao ponto de mudança em que se encontram.  

 Terminamos este breve panorama, citando a produção que foi construída concomitantemente 

com este estudo: a websérie "Cinema de Rua em Juiz de Fora" que teve sua estreia no mês de Junho de 

2016. A websérie foi idealizada e desenvolvida pelo grupo de pesquisa "Comunicação, Cidade, 

Memória e Cultura" (Comcime), vinculado à Universidade Federal de juiz de Fora (UFJF), e faz parte 

do projeto de pesquisa "Cidade e memória: A construção da identidade urbana pela narrativa 

audiovisual". Atualmente a série tem 5 episódios que buscam trabalhar com a memória do audiovisual 

da cidade de Juiz de Fora. 

 Observa-se que estas webséries documentais tem algumas características que são comuns. O 

primeiro ponto que merece destaque é o de que existe um fio condutor que ordena e estabelece uma 
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ligação entre as partes, mas essa ligação não é causal. As partes podem, facilmente, ser apreciadas 

independentemente. O segundo é o trabalho com a memória e com o relato de vida, elas trabalham 

muito com esse processo de rememoração, armazenamento e valorização de histórias. 

 O tema da memória é hoje um campo em evidência, seja pela busca em recuperar algo 

passado ou pela disputa simbólica em relação ao futuro. A necessidade de lembrar cria vínculos 

sociais. 

 Para Delgado (2004) a memória é mais do que o simples ato de recordar , seus conceitos 

"Revelam os fundamentos da existência , fazendo com que a experiência existencial , através da 

narrativa, integre-se ao cotidiano fornecendo -lhe significado e evitando , dessa forma , que a 

humanidade perca raízes, lastros e identidades" (DELGADO, 2004, p.17). 

 A memória assim se difere da história pois está mais ligada à ficção, a uma reconstrução que 

confere importância a algo que passou, atualizando-o. O esforço por rememorar passa pela criação de 

narrativas na tentativa de significar o passado "A memória é sempre transitória, notoriamente não 

confiável e passível de esquecimento; em suma ela é humana e social" (HUYSSEN, 2000, p.37). 

 O interesse pelo passado está intrinsecamente ligado à busca por uma identidade cultural, por 

tradições que deem substrato ao homem moderno para tentar compreender o tempo presente. Seria, 

também, o medo do esquecimento , de perder parte da história um motor para a criação incessante de 

memórias, nem sempre vividas, mas imaginadas: "É o medo do esquecimento que dispara o desejo de 

lembrar ou ao contrário ? É possível que o excesso de  memória nessa cultura saturada de mídia crie 

uma sobrecarga que o próprio sistema de memórias fique em perigo constante de implosaõ , 

disparando, portanto o medo do esquecimento." (HUYSSEN, 2000, p.19)   

 Essa memória é constituída a partir de uma necessidade social de ancoragem temporal, 

sobretudo em uma sociedade que constantemente bombardeia os indivíduos com informações e cria 

uma compressão de espaço e tempo e na diluição das referências e da tradição. Entretanto, observa-se 

hoje, também um movimento de criação de memórias ligadas a imagens sem lastro, sem fixação, de 

modo a criar uma memória que não é mais ligada ao indivíduo e à sua identidade, mas que faz parte de 

um imaginário que nada fala da tradição: 

Em princípio, um álbum de retratos, compondo-se de fragmentos que reavivam a 

memória, é um documento valioso para aqueles que encontram nele rastros do seu 

passado, pois permite a reconstituição dos fios de uma narrativa que os situa no 

mundo. Um álbum de retratos vendido no mercado de pulgas para alguém que não 

conhece as pessoas fotografadas, é uma coleção de imagens sem lastro, esvaziadas de 

conteúdo, irremediavelmente apartadas da crônica familiar que lhes conferia sentido 

(FIGUEIREDO, p.116). 

 

 A busca por pertencimento passa também pela noção de memória individual e coletiva, aquilo 

que é particular e o que é compartilhado. O exercício da memória é um exercício essencialmente 

social "Uma memória coletiva não é o somatório de memórias individuais, mas a interseção entre elas. 

É aquilo que se compartilha socialmente" (MATHEUS, 2011, p.106). 
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 A memória coletiva é construída através daquilo que é comum às memórias individuais e 

ambas são dinâmicas, sempre atualizadas, e se situam em um campo fluido e em mutação.  As "partes" 

e o "todo" se relacionam de forma direta, mas as consciências individuais podem ser distintas em um 

grupo dependendo da posição em que se encontra o sujeito: 

Se a memória coletiva tira sua força e sua duraçaõ no fato de ter por suporte um 

conjunto de homens , não obstante e les saõ indivíduos que se lembram , enquanto 

membros do grupo. Dessa massa de lembranças comuns , e que se apoiam uma sobre a 

outra, não são as mesmas que aparecerão com mais intensidade para cada um deles . 

(HALBWACHS,1968, p.51).  

 

 Ao mesmo tempo que trabalha com a solidificação de tradições, mitos e percepções sociais a 

memória, ao submeter-se constantemente a atualizações, está também ligada ao rompimento e 

modificação destas mesmas estruturas, num processo incessante de rememoração e esquecimento.  

 É possível trabalhar a relação da construção da memória coletiva com o desejo de arquivo 

presente no YouTube, que permite aos indivíduos lidar com aceleração constante do tempo na 

contemporaneidade através do arquivismo para uma posterior seleção de momentos passados: 

A tendência à musealizaçaõ pode ser percebida em diversas esferas : seja na mídia , 

com o sucesso de vendas de biografias e documentários históricos , ou na vida 

pública, com a construçaõ de centros históricos , museus e monumentos para 

relembrar pessoas e acontecimentos . A musealizaçaõ seria uma tentativa de garantir 

a continuidade do passado no cada vez mais rápido presente . Mas qual seria o 

motivo dessa mania de arquivo contemporânea ? Segundo Huyssen, a valorizaçaõ do 

passado demonstra uma mudança de valor na experiência temporal . Se na alta 

modernidade o foco das atenções e esperanças estava em garantir o futuro , a partir 

da década de 1980, a ênfase passou a ser nos ―passados presentes‖ . (SILVA, 2006, 

p.43) 

 

  

O YouTube ofereceria, assim, uma forma de ancoramento do homem num tempo e espaço em 

um momento de embaralhamento destas concepções uma vez que os meios digitais podem ser 

entendidos como uma extensão do indivíduo: "Estar aberto a uma nova forma de experiência, a um 

acontecimento ou simplesmente habitar através de um ponto vários pontos de vista concede ao 

participante de uma comunidade virtual a possibilidade de criar um novo ser, de se tornar um 

prolongamento de um ambiente" (SILVA FILHO, 2006, p.154). 

 Para exemplificar um pouco essa relação de pertencimento a uma comunidade virtual e a 

relação entre memória e YouTube é mostrada a imagem abaixo: 

 

Figura 01: Comentários em vídeos da página "Cinema de Rua em Juiz de Fora" no YouTube 



Anais do VII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
 

 861 

 

 

Fonte: YouTube, 2016. 

  

 É possível observar a relação de proximidade afetiva que as pessoas que se interessaram em 

comentar na página tem com o tema. Não se percebe apenas a necessidade de assistir ao conteúdo, 

mas de interagir e contar suas próprias memórias, que por sua vez entrarão para a memória relativa ao 

próprio YouTube. Em outro comentário fica clara, também, o trabalho sobre esse passado 

compartilhado na plataforma e como ele se relaciona e ancora, de certa forma, o próprio momento 

presente. 
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Considerações Finais 

 Com a realização deste estudo foi possível perceber muitos aspectos das narrativas da web. 

Para a criação de conteúdos do gênero websérie. Neste tipo de conteúdo audiovisual é muito 

importante o pacto estabelecido com o público em relação à frequência de postagens, já que não existe 

como na televisão a ideia de grade ou conteúdo pré-estabelecido. Também é muito importante pensar 

em estratégias de retenção do público e no tamanho e divisão dos episódios.   

 Outro aspecto que pode ser destacado é a necessidade de pensar o campo das webséries para 

além do conteúdo ficcional. Existem muitas produções documentais, mas ainda poucos trabalhos 

acadêmicos que dêem maior relevância para a área da produção audiovisual seriada documental na 

web. 

 Ao final deste estudo buscou-se trabalhar, brevemente, a questão da memória na plataforma 

Youtube. Destaca-se, neste sentido, a apropriação deste espaço com o intuito de musealização como 

forma do indivíduo lidar com as relações temporais e espaciais na contemporaneidade. Dessa forma 

considera-se importante, neste trabalho, uma busca por contribuir para as discussdo no campo das 

webséries e dos arquivos em rede. 
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5
 Existem vários sites de hospedagem de conteúdo audiovisual na internet além do YouTube. Neste trabalho 

optamos por estudar e utilizar para a websérie o YouTube por ser uma das redes sociais mais utilizadas do Brasil. 
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6
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7
 http://www.youtube.com 
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 Atualmente a rede tem cerca de 3 milhões e meio de usuários. Disponível em: 
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 Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf 
10

 http://www.web.whatsapp.com/pt-br 

11
http://www.facebook.com 

12
Foi utilizada os dados da pesquisa de 2015 pois a última pesquisa divulgada, relativa a 2016, não possui a 

apresentação dos dados de uso por plataforma de mídia na internet. Entendemos, dessa forma, que podem ter 

havido mudanças nesses quadros. 

13
 Pesquisa feita pelo Youtube e acessada em: 

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/12/epoca-negocios-youtube-divulga-os-videos-que-

mais-se-destacaram-em-2017.html. 

14
https://www.youtube.com/watch?v=yjzdVgE-wF4&t=5s 

15
 Elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico que, ao ser 

acionado, provoca a exibição de novo conteúdo. 

16
AERAPHE (2013). 

17
 O festival foi criado em 2015 apenas para o universo das séries online e, atualmente, está na sua segunda 

edição. 
18

 Disponível em: http://www.riowebfest.net/pt-br/. 
19

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCI1xzIaxVzzdqiypWzL1sPw. 
20

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC0cPsQ7CJVN_VFBah_UaCbw/videos 

21
 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC5v6i5qv8SOWJSfVK2400Kg 
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